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ÅRSBERETNING
INNLEDNING
Etter kommuneloven skal det hvert år utarbeides årsregnskap og årsbudsjett. Årsmeldinga skal vise mål som
er nådd og hvilke tjenester det er gitt gjennom året.
Til tross for at vi har hatt en betydelig nedgang i inntekter siste år så gir det oss et mindreforbruk på kr. 1,5
million. Nedgang i inntekter skyldes først og fremst tapte kraftinntekter. Det økonomiske handlingsrommet er
betydelig svekket mot det det har vært. Vi har fortsatt et solid disposisjonsfond som var på kr. 19 millioner ved
utgangen av året.
Rådmannen vil gi stor ros til sektor- og tjenesteledere for god økonomistyring. I likhet med andre kommuner
står vi i framtida overfor store utfordringer på velferdsområdene når det gjelder den faglige kompetansen,
rekruttering og økonomi. Uten tjenestesamarbeidet i Værnesregionen har vi ikke klart å levert innenfor flere
av våre tjenesteområder.
Tydalssamfunnet er under press fra mange hold. Vi har nedgang i antall innbyggere, få barn i barnehage og
skole og antall eldre øker. Med krav i fra sentrale hold om økt effektivisering og nye lovpålagte oppgaver blir
dette en større og større utfordring for en liten kommune som Tydal. Til tross for dette litt mørke bildet har vi
et stort og godt tjenestetilbud til våre innbyggere.
Det er grunn til å påpeke at selv om resultatet er greit nok så er vi skjør for ytterligere tap på kraftinntekter,
renteendringer og kommende endringer i befolkningssammensetning (flere eldre).
Tilrettelegging av tjenester for innbyggerne og næringslivet er hovedoppgaven til kommunen. Vi må hele
tiden ha fokus på å utvikle bedre tjenester og tiltak som kommer innbyggere og tilreisende til gode.
Medarbeiderne og økonomi er to avgjørende faktorer i utvikling av tjenester. På enhetene må det hele tiden
jobbes med læring, fornyelse og innovasjon for å videreutvikle og forbedre de tjenester vi leverer.
Effektivisering av organisasjonen er noe som det må settes enda større fokus på i årene som kommer.
Å gå inn i hvert tiltak, oppgave og tjeneste på hvert område er ikke mulig. Blant viktige saker og tiltak vil
rådmannen peke på:
 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er undersluttbehandling
 Åpning av rekreasjonsløyper for snøscooter
 Godt samarbeid med frivilligheten
 Kontinuerlig barnehageopptak
 Åpning av Tydal kulturhus
 Vann og kloakk i hytteområder
 Tilrettelegging av prosjekter innenfor reiselivsnæringen.
Det blir i framtida viktig å finne gode prosjekter som kan gi økt antall arbeidsplasser. Næringsprosjekter som
bygger på de fortrinn vi har i Tydal. For å legge til rette for gode prosjekter må vi ha infrastrukturen på plass.
Det omhandler alt fra bl.a boligtomter, vann, vei, kloakk, løyper, stier, skilting og bredbånd
Dokumentet går nærmere inn på detaljer for det enkelte tjenesteområdet.
Rådmannen takker alle dyktige medarbeidere som gjennom sitt daglige arbeid bidrar til gode tjenester, og en
takk til ordfører og kommunestyret for samarbeidet i året som gikk.
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ØKONOMI
Inntektsrammene er redusert fra 2016 til 2017; driftsinntektene er redusert med 3 millioner mens frie
disponible midler er redusert med 5 millioner. Frie disponible midler er midler som ikke er knyttet opp mot et
bestemt ansvarsområde i kommunen, for eksempel rammetilskudd. Driftsutgiftene er noe redusert fra 2016 til
2017.
Totale driftsutgifter er fremdeles høyere enn driftsinntektene, noe som gir et negativt brutto driftsresultat.
Også netto driftsresultat er negativt. Det må bemerkes at det i 2017 var budsjettert med et negativt netto
driftsresultat. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på -179.000. Budsjettert netto driftsresultat for 2017
var -1,3 million. Årsaken til et bedre netto driftsresultat enn budsjettert, er mindre differanse mellom
budsjetterte/regnskapsførte utgifter enn inntekter. Høyere skatteinngang, rammetilskudd, refusjoner fra
staten (HELFO), sykelønnsrefusjoner og refusjoner fra andre (byggesaksgebyrer) er noe av forklaringen på
dette.
Det ble bevilget 2,8 millioner fra disposisjonsfondet til bruk i drift 2017, saldo på disposisjonsfondet er nå 19,5
millioner.
Regnskapsmessig resultat gir et mindreforbruk på 1,5 million. Regnskapsmessig resultatet forteller lite om
hvordan den økonomiske utviklingen har vært, men forteller heller om samlet avvik i forhold til budsjett.
Kommunen må stadig redusere utgiftsnivå. Arbeidet med å effektivisere drifta er noe som har pågått i flere år,
men det har ikke gitt tilstrekkelig utslag. Kommunen er beregnet til å være 33 % dyrere å drive enn
landsgjennomsnittet (Hovedkostnadsnøkkel inntektssystem). Selv om det er solgt flere kommunale
eiendommer i 2017, har kommune for stor bygningsmasse med stort etterslep på vedlikehold.
Inntekter som følge av kompensasjoner og erstatninger fra kraftutbygging og kraftproduksjon er viktig for oss
(eiendomsskatt, konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt). Dette er en økonomisk
kompensasjon for at kommunen har avgitt store naturressurser.
Inntektene fra eiendomsskatt ble redusert med nesten 7 millioner fra 2016 til 2017. Det er urimelig at verdien
av kraftverkene skal endres mye fra år til år. Forslag til statsbudsjettet for 2018 omfattet også store endringer i
kommunenes beskatningsrett. Det har vært stort fokus på å beskytte den lokale beskatningsretten i 2017,
både administrativt og politisk.
Dersom disse kompensasjonsendringene skulle falle bort eller endres ytterligere, vil det få store konsekvenser
for kommunen som tjenesteyter og arbeidsgiver. Det er særdeles viktig å følge opp disse rettighetene og
inntektene i årene som kommer. Egenkontroll og oppfølging på dette området er meget viktig og må
gjennomføres på en betryggende måte.
LIKESTILLING
Lønnsnivået for menn og kvinner i Tydal kommune er likt for like stillinger. Det er viktig å sikre et riktig
lønnsnivå for alle ansatte og hindre at det oppstår utilsiktede lønnsforskjeller.
Lønnspolitiske retningslinjer (med virkning fra 01.07.2016):
Lønn skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og virke slik at kvinner og menn behandles likt i
vurdering av lønn og avansement.
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Kjønnsfordelingen i kommunen viser at av totalt antall ansatte i kommunen er, 20 % menn og 80 % kvinner.
Det er noe mer deltidsstillinger blant kvinner enn blant menn, men det ikke registrert ufrivillig deltid i Tydal
kommune.
Tydal kommune har ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling i 2017. Ledersjiktet har en
overvekt av kvinner, og det er ikke igangsatt spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn som
pr 31.12.2017 er menn. Rådmannens ledergruppe består av en mann og fem kvinner.
DISKRIMINERING
Diskriminering på etnisk grunnlag er noe Tydal kommune ser alvorlig på. Det er likevel ikke vurdert til å være
problemområde.
Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter. Det betyr ikke at alle våre lokaler er
oppdatert til dette nivå.
Vi sørger for individuell tilrettelegging av arbeidsplasser, slik at alle så langt som mulig skal kunne utføre
jobben ut fra sine forutsetninger.
ETISK STANDARD
Gjennom en felles forståelse av grunnleggende prinsipper knyttet til etiske handlinger, tilstreber Tydal
kommune gode, etiske handlinger i alle deler av kommunes virksomhet og blant de folkevalgte.
God lov- og regelforståelse skal bidra til å sikre høy etisk standard i kommunen.
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Tydal kommune ble vedtatt i 2016.
Gjennom gode rutiner og fagsystem skal kommunen ivareta betryggende kontroll. Kommunen har system for
avvikshåndtering.
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ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER

BEFOLKNINGSUTVIKLING 1951 – 2017
1.januar 2018 bor det 421menn og 413 kvinner i Tydal.
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Folketallet i Tydal har på det meste vært litt over tusen innbyggere. Fra 2016 til 2017 gikk folketallet ned fra
861 til 834 (3% nedgang), etter en periode fra 2010 med relativt stabilt nivå.
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Andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til personer over 67 år er fallende for de siste tre årene, og prognoser
fra SSB tilsier at dette vil fortsette.
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SYKEFRAVÆR

Sykefravær, %
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Sykefraværet er noe lavere enn i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær i kommunal sektor i hele landet var i 2017
på 9,91 %. For Tydal er langtidsfraværet redusert fra 2015, hovedtyngden av sykefravær ligger fremdeles i
langtidsfravær. Kvinner har høyere sykefravær i 2017 enn menn.
Ansatte med langtidsfravær følges opp slik de skal innenfor sine arbeidsområder.
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HOVEDTALLANALYSE
DRIFTSREGNSKAPET
Driftsregnskapet viser størrelsen på de løpende driftsinntektene og driftsutgiftene. Her presenteres sentrale
størrelser:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Driftsinntekter

113 222

124 849

130 644

127 808

144 396

143 475

142 650

139 461

Driftsutgifter

112 204

118 199

127 282

130 699

133 973

138 565

143 880

144 097

Brutto driftsresultat

1 018

6 650

3 362

-2 891

10 423

4 910

-1 230

-4 636

Eksterne
finanstransaksjoner

-2 415

-4 286

-4 053

-4 674

-6 255

-5 180

-7 165

-4381

Motpost
avskrivninger

6 562

6 500

7 121

7 926

8 063

8 283

8 442

8837

Netto driftsresultat

5 165

8 864

6 430

361

12 231

8 013

47

-180

Netto resultatgrad

4,60 %

7,10 %

5,00 %

0,30 %

3,1 %

5,6 %

0,1 %

-0,1 %

Netto driftsresultat
Totalt har kommunens driftsutgifter økt med 0,2 % fra 2016 til 2017. Tilsvarende er driftsinntektene redusert
med 2,24%.
Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og gir uttrykk for kommunens
handlefrihet. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som
kan disponeres til avsetninger og egenfinansiering av investeringer.
Netto driftsresultat er den beste indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren, som igjen er viktig
for å sikre et godt og stabilt tjenestetilbud. Anbefalt netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (netto
resultatgrad) er 1,75 %. Slik tabellen under viser er netto resultatgrad under anbefalt nivå. Kommunen har for
høye driftsutgifter i forhold til driftsinntektene.

Netto resultatgrad
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Regnskapsmessig resultat
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Netto driftsreultat

5 165

8 864

6 430

361

12 231

8 013

47

-180

Bruk av
avsetninger

12 431

13 504

12 039

10 184

7 205

21 299

20 498

13 277

Avsetninger

13 471

20 941

17 081

10 068

9 734

19 653

16 281

11 534

Regnskapsmessig
resultat

4 125

1 427

1 388

477

9 702

9 659

4 264

1 563

Regnskapsmessig resultat (mer/mindreforbruk) fremkommer når netto driftsresultat korrigeres for interne
finansieringstransaksjoner (bruk/avsetning til fond, overføringer til investering etc). Regnskapsmessig
resultatet forteller lite om hvordan den økonomiske utviklingen har vært, men forteller heller om samlet avvik
i forhold til budsjett.
Driftsinntekter og driftsutgifter
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2010

2011

2012

Driftsinntekter

2013

2014

2015

2016

2017

Driftsutgifter

Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter i perioden 2009-2017.
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Finansutgifter
4%

Utgifter 2017
Avskrivninger
6%
Overføringer
8%
Kjøp av varer
og tj. som
erstatter
komm.
tjenesteprod.
9%

Lønn og sosiale
utgifter
55 %

Kjøp av varer og
tj. som inngår i
komm.
tjenesteprod.
18 %

Utgifter til lønn og sosiale utgifter utgjør den største andelen av kommunens samlede utgifter, 55%.
Som største utgift deretter følger kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (bl.a
Værnesregionsamarbeidet), 18%.

Finansinntekter
1%
Andre direkte
og ind.
Skatter
14 %

Inntekter 2 017
Brukerbetalinger
3%

Eiendomsskatt
15 %

Andre salgs og
leieinnt.
16 %

Overføringer
16 %
Rammetilskudd
21 %

Skatt på inntekt
og formue
14 %

For 2017 hadde vi 21,7 millioner i eiendomsskatt fra verk og bruk, en nedgang på 6,8 millioner fra 2016.
Bakgrunnen for dette er først og fremst variasjoner i pris som brukes for beregning av grunnlaget.
Naturressursskatten utgjør 13,9 millioner kr (andre direkte og indirekte skatter). Rammetilskuddet var på 29,1
millioner. Totalt har vi en nettoinntekt på 3,4 millioner av konsesjonskraften. Dette er 1,3 millioner mer enn
2016. Årsaken er høyere salgspris.
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Skatt på inntekt og formue blir utjevnet gjennom inntektssystemet (inkl. naturressursskatt). I 2017 hadde vi en
skatteinntekt på 129 % av landsgjennomsnittet, eller kr. 38.468 pr. innbygger. Landsgjennomsnittet for
skatteinntekt pr innbygger var kr. 29.779. Vi ble trukket 4,8 millioner i inntektsutjevning gjennom
inntektssystemet.
LANGSIKTIG LÅNEGJELD
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Kommunekreditt (KLP)
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Kommunalbanken
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Figuren viser sammensetningen og utviklingen av de eksterne lånene for kommunen. Total lånesaldo pr. 31.12.17
er 91,6 millioner (eks pensjons-forpliktelser).
Av lån i Husbanken er hoveddelen lån til videreutlån (startlån). Det ble tatt opp startlån på 4 millioner for
videre tildeling i 2017. Pr. 31.12.17 har vi 4 millioner disponibelt til videre utlån. Det er i 2017 lånt ut startlån
med1,2 millioner fordelt på 5 lånetagere.
Kommunen hadde tilstrekkelige ubrukte lånemidler i 2017, slik at det ikke ble tatt opp videre lån til
finansiering av investeringer i 2017. Kommunestyret gjorde vedtak om ekstra avdragsinnbetaling i 2017, denne
ble i henhold til regelverket betalt over investeringsregnskapet. Pr. 31.12.17 har vi i underkant av 600.000 i
ubrukte lånemidler.
FINANSFORVALTNING
Tydal kommune har vært opptatt av lav risiko og trygg avkastning i sin finansforvaltning. Rentenivået er
generelt lavt, noe som gir lav avkastning på pengeplasseringer og lave rentekostnader på lån.
Bankinnskudd
Kommunens midler til driftsformål / ledig likviditet er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Bankinnskuddet er
pr. 31.12.2017 kr. 41 millioner.
Lån
I henhold til Tydal kommunes finansreglement skal 1/4 av gjeldsporteføljen ha fast rente. Ved utgangen av
2017 er 26 % av gjeldsporteføljen på fast rente. Den øvrige gjeldsportefølje er på flytende p.t. rente. Flytende
rente er ved utgangen av 2017 ca. 1,5%. Over tid er det mest lønnsomme alternativet flytende rente.
Refinansiering
Det er ingen lån forfaller innen tolv måneder.
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Finansielle risiko er vurdert som lav.

SAMMENSETNING AV FOND
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Figuren viser sammensetningen og utviklingen av beholdningen av fondsmidler.
Saldo disposisjonsfond er pr 31.12.2017 19,5 millioner.
Disposisjonsfondet er økt med 1,3 millioner i 2017:
Bevilgning og bruk drift:
Regnskapsmessig resultat 2016 er tilført fondet: 4,3 millioner
Opprinnelig budsjettert bruk av fondet i drift 2017 var 2,4 million.
Budsjettreguleringer 2017 (bruk av disposisjonsfond):
Datalagringssenter (KS 2/17): kr 400.000
Totalt ble det brukt netto 2,8 millioner i henhold til driftsbudsjett.
Bevilgning og bruk investering:
Opprinnelig investeringsbudsjett 2017 var 800.000 (finansiering av avdrag/renter startlån og
egenkapitalinnskudd KLP). Ved årets slutt var finansieringsbehov i investering kun 230.000, dette ble
disponert.
Saldo på ubudne investeringsfond er pr 31.12.2017 2 millioner. Fondet er økt med 2 millioner i 2017, som er
salg av kommunal eiendom.
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LIKVIDITET
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad 1 (figur). Denne sier noe om
kommunens evne til å dekke de løpende forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 bør være høyere enn 2. I 2017 er
denne i 2,54
Økt bankinnskudd (økt fondsbeholdning) har gitt høyere likviditet enn for noen år tilbake. Det er behov for å
ha en likviditet i denne størrelsesorden
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SOLIDITET
Soliditet kan forklares med kommunens evne til å tåle tap. God soliditet gir større handlefrihet, og muligheter
for å frigjøre midler til finansiering av investeringer. Soliditet kan måles i egenkapitalprosent og
fremmedkapitalprosent. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens eiendeler
som er finansiert med egenkapital. Fremmedkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av
kommunens eiendeler som er finansiert med ekstern gjeld.
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Jo større egenkapitalprosent, jo bedre er soliditeten. Jo lavere fremmedkapitalprosenten er, jo bedre er
soliditeten.
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Både egenkapitalprosenten og fremmedkapitalprosenten er noe redusert. Dette gir med andre ord uttrykk for
at kommunens soliditet er lavere enn den har vært i tidligere år og handlefriheten er lavere, samtidig har den
vært relativt stabil de siste 4-5 årene

DRIFTSREGNSKAPET - FORKLARINGER VESENTLIGE AVVIK I REGNSKAPSSKJEMA 1A OG AB
Regnskapsskjema 1A
Regnskap

Reg.budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap

2017

2017

2017

2016

Skatt på inntekt og formue

19.199.976,20

18.016.000,00

18.016.000,00

18.687.504,82

Ordinært rammetilskudd

29.193.209,28

28.543.000,00

28.543.000,00

26.771.723,00

Skatt på eiendom

21.765.344,00

21.800.000,00

21.800.000,00

28.600.116,00

Andre direkte eller indirekte skatter

19.151.840,00

19.730.000,00

19.730.000,00

19.730.328,00

7.174.704,00

6.177.000,00

6.177.000,00

8.163.333,00

96.485.073,48

94.266.000,00

1.208.699,43

973.000,00

973.000,00

1.082.530,86

0

0

0

0

1.705.498,57

2.507.397,00

2.007.397,00

1.614.790,83

0

0

0

0

4.044.199,75

3.426.155,00

3.726.155,00

4.980.507,00

-4.540.998,89

-4.960.552,00

-4.760.552,00

-5.512.766,97

Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk

94.266.000,00 101.953.004,82

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

4.370.190,54

4.370.190,54

70.914,00

9.658.545,49

Til bundne avsetninger

7.152.766,15

5.800.000,00

5.400.000,00

6.620.830,37

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

4.299.276,54

4.299.276,54

0

9.658.545,49

Bruk av ubundne avsetninger

2.800.000,00

2.800.000,00

2.400.000,00

4.158.686,00

Bruk av bundne avsetninger

6.177.656,91

4.410.000,00

4.410.000,00

6.681.061,69

Netto avsetninger

1.753.976,76

1.339.086,00

1.339.086,00

4.218.917,32

0

1.713,00

Overført til investeringsregnskapet

11.395,47

0

Til fordeling drift

93.686.655,39

90.644.534,00

90.844.534,00 100.657.442,17

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

92.124.073,00

90.644.534,00

90.844.534,00

96.358.166,00

1.562.582,39

0

0

4.299.276,17

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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Av regnskapsskjema 1A går det frem at kommunens frie disponible inntekter har blitt redusert fra 101
millioner i 2016 til 96 millioner i 2017, en reduksjon på 5 millioner. Frie disponible midler er midler som ikke er
knyttet opp mot et bestemt ansvarsområde i kommunen, for eksempel rammetilskudd. Inntekter fra
eiendomsskatt er redusert med 6,8 millioner, som forespeilet i budsjett for 2017. Skatt på inntekt og formue er
økt med 500.000 fra 2016 og rammetilskuddet er økt med 2,4 millioner. Sistnevnte etter endring av
inntektssystem i 2017. Totalt er «skatt på inntekt og formue» og «rammetilskudd» 1,8 millioner høyere enn
budsjettert.
Netto finansutgifter/inntekter er noe lavere enn budsjettert. Renteinntekter er høyere enn budsjettert, mens
renteutgifter lavere enn budsjettert. God rente på bankinnskudd og lavere rente på låneopptak enn forventet
er forklaringen på dette. Ved årsavslutningen for 2017 viste beregningen for minste tillatte avdrag i
driftsregnskapet at vi hadde betalt i underkant av 500.000 for lite i avdrag. Dette ble korrigert slik at utgiftsført
avdrag i driftsregnskapet er i henhold til minste tillatte avdrag (note 18 i regnskapsdokument). Avviket i
avdrag på lån mellom 2016 og 2017 på nesten 1 million fremkommer etter kommunestyrets budsjettvedtak for
budsjett 2017, med redusert avdragsinnbetaling.
Mens det i 2016 var netto avsetning på 4,2 millioner er netto avsetning for 2017 1,7 millioner. Mindreforbruket
som avsettes i forbindelse med regnskapssaken året etter er forklaringen på dette. Mindreforbruket for 2017
er på 1,5 million.
Regnskapsskjema 1B kan leses i sin helhet i årsregnskapet, s 7. Totalt til fordeling drift er oppgitt i
regnskapsskjema 1A over. Skjemaet 1B er endret fra og med budsjettåret 2018, og vil bli en del av
årsmeldingen heretter. Det vises til kapittel «årsmelding drift» for hvert ansvarsområde for utfyllende
kommentarer på hvert enkelt ansvar. Her er forklaringer på budsjettavvik ned på ansvarsnivå for hvert
område.

Foto: Mattias Jansson
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INVESTERINGSREGNSKAPET - FORKLARINGER VESENTLIGE AVVIK I REGNSKAPSSKJEMA 2A
OG 2B
Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap

Bud(end)

Budsjett

Regnskap

2017

2017

2017

2016

Investeringer i anleggsmidler

8.472.059,67

9.449.000,00

9.163.000,00

10.701.560,14

Utlån og forskutteringer

1.261.395,47

4.000.000,00

4.000.000,00

7.323.713,00

539.999,00

498.000,00

498.000,00

490.811,00

7.534.132,00

7.618.000,00

1.118.000,00

933.827,25

0

0

0

0

2.323.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

246

20.130.586,14

23.565.000,00

16.779.000,00

19.450.157,39

13.035.891,00

15.051.000,00

9.765.000,00

7.139.337,06

4.020.000,00

3.500.000,00

2.000.000,00

2.840.000,00

17.000,00

0

0

0

467.273,67

1.400.000,00

1.400.000,00

640.701,90

1.727.969,75

815.000,00

815.000,00

5.858.027,43

621.000,00

0

0

1.575.000,00

19.889.134,42

20.766.000,00

13.980.000,00

18.053.066,39

11.395,47

0

0

1.713,00

0

0

0

0

230.056,25

2.799.000,00

2.799.000,00

1.395.378,00

20.130.586,14

23.565.000,00

16.779.000,00

19.450.157,39

0

0

0

0

Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Udekket/udisponert

Investeringer i anleggsmidler i 2017 var på 8,4 millioner, 1 million lavere enn budsjettert. Investeringer i
anleggsmidler spesifisert og avvik forklart i tabellen 2B under. Årets finansieringsbehov var 20 millioner. Av
dette kom 13 millioner fra lånemidler og 4 millioner fra salg av anleggsmidler. Som omtalt var det på grunn av
tilstrekkelig ubrukte lånemidler ikke nødvendig med låneopptak til finansiering av investering i 2017.
Resterende finansiering kan leses av tabellen.
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Regnskapsskjema 2B - investering
Alle tall i 1000-kr
Regnskap

1025 IKT

Buds(end

Budsjett

Regnskap

2017

2017

2017

2016

528.808

869.000

583.000

165.016

1030 Kirker

0

3133 Rehabiliteringstjeneste

0

400.000

0

0

0

101.751

300.000

300.000

300.000

0

1.252.110

2.825.000

2.825.000

3.490.080

159.218

0

0

129.445

49.954

0

0

424

0

0

0

443.764

5151 Vegdrift

1.823.176

1.840.000

1.840.000

262.258

5160 Vannverk

3.781.310

2.860.000

2.860.000

2.241.426

5170 Avløp og rensing

467.114

630.000

630.000

1.988.954

5190 Brannvesen

110.370

125.000

125.000

1.478.441

8.472.060

9.449.000

9.163.000

10.701.560

5102 Byggesak, plan og oppmåling
5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer
5133 Kommunale utleieboliger
5134 Næringsbygg
5140 Maskiner og utstyr

TOTALT

5132 Brannvarslingssystem skole og sykehjem: Anbud på skolen ble gjennomført, mens sykehjemmet ble
utsatt til 2018. Dette pga. at prosjekteringen tok lengre tid enn planlagt. Systemet ved sykehjemmet dekker
også helsesenter, trygdeboliger og omsorgsboliger.
5132 Forprosjekt omsorgsboliger, helse- og adm.bygg: Ingen påløpte kostnader, dette var budsjettert til 1
million i 2017. På grunn av uklare og tvetydige signaler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om mulige
skjønnsmidler til prosjektet, ble prosjektet utsatt til høsten 2017. Som en del av «Forprosjekt omsorgsboliger,
helse- og administrasjonsbygg.» ble det i siste del av 2017 gjennomført anbudskonkurranse og evaluering av
tilbydere/leverandører for utredning av fremtidens behov for omsorgstjenester i Tydal kommune.
5133 Salg av kommunal eiendom: 6 boliger med 8 enheter er solgt. I tillegg ble det solgt 1 næringsbygg.
Inntektene ble budsjettert for lavt.

Tydal, 15.3.2018

Heidi Horndalen
- Rådmann -
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DRIFT

ANSVARSOMRÅDE 1, POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER
Politisk virksomhet; kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, utvalg/annen politisk virksomhet, råd for
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, partistøtte, valg og revisjon.
Støtte og stabsfunksjoner: rådmannen og sektorledere, økonomi/kommunekasse, personal, IKT,
servicekontor, opplæring, MOT, Tillitsvalgte/verneombud, flyktningetjenesten og diverse fellesfunksjoner.
MÅLOPPNÅELSE
For å effektivisere organisasjonen er det jobbet mer på tvers av tjenestene for å utnytte kompetanse og de
ressurser vi har. Dette har vært på besparende og inspirerende for de ansatte.
For å tilrettelegge for økt bosetting og etablering, ble arbeidet med ny reguleringsplan Søliåsen igangsatt.
Denne vil bli ferdig behandlet i februar 2018.
Folkehelseperspektivet er med på alle nivå i kommunen, og i et hvert arbeid som gjøres. Det er viktig at Tydal
skal være et godt sted å bo og oppholde seg.
Skiløyper, scooterløyper og stier er viktige infrastrukturtiltak som det har blitt jobbet mye med i 2017.
Rekreasjonsløyper for snøscooter ble åpnet i 2017. Det er også gjort mye for opparbeidelse av «Tydal
naturpark», som er et samarbeidsprosjekt mellom Fjelldriv, Tydal il, Tydal jeger og fisk og Tydal kommune.
Tydal naturpark forventes offisielt åpnet i 2018.
Innføring og opplæring av digitale tjenester

ÅRSVERK
Årsverk 2016

Ansatte 2016

Årsverk 2017

Ansatte 2017

1020 Sentral adm *

5,9

6

5,9

6

1027 MOT

Timebasis

0,6

1

1101 Offentlig servicekontor

6,8

8

5,8

8

1201 Kommunekassen

1

4

1

4

1701 Flyktningetjenesten

1

2

0,6

1

*Her inngår rådmann, økonomisjef, sektorleder helse og omsorg, sektorleder næring og kultur, sektorleder
teknikk og miljø og personalrådgiver. Sektorleder oppvekst er lønnet fra ansvar 2001.
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RESSURSBRUK

1001 Formannskap og kommunestyre
1002 Råd for eldre og
funksjonshemmede
1003 Andre politiske råd og utvalg
1005 Partistøtte
1006 Kommune og stortingsvalg
1007 Revisjon/kontrollutvalg
1009 Res. tilleggs- og nye bevilgninger
1020 Sentraladministrasjon
1021 Konsesjonskraft
1023 Avtalefestet pensjon
1024 Bedriftshelsetjeneste
1025 IKT
1026 Opplæring
1027 MOT
1029 Andre fellesutgifter
1030 Kirker
1031 Kirkegårder
1032 Andre religiøse formål
1033 TKE (avvikling)
1101 Offentlig servicekontor
1201 Kommunekasse
1301 NAV
1401 Tillitsvalgtsordning/verneombud
1601 Stipend/tilskudd til ungdom under
utdanning
1701 Flyktningetjenesten

Regnskap
Regnskap
Just. Budsj. Avvik
2016
2017
2017
(2017)
1708
1703
1728
-26
31
22
40
-18
260
40
2
592
0
6421
-2118
275
110
2953
152
59
5381
1200
55
26
18
3651
2378
0
277
84

118
40
50
576
0
5958
-3435
359
73
3006
197
100
6119
1320
55
46
10
3194
2497
57
333
62

40
40
56
637
105
5258
-3535
365
103
3403
395
101
5662
1320
55
15
0
3089
2492
0
292
85

78
0
-6
-61
-105
701
100
-6
-30
-397
-198
-1
457
0
0
31
10
105
5
57
41
-23

4586

3957

4287

-330

Kommentar ressursbruk
1020 Sentraladministrasjonen: Pågående rettsaker har medført utgifter, disse ble høyere enn antatt. Det er
utgiftsført 500.000 på juridisk bistand i 2017. Lønnsutgifter er også noe høyere på grunn av for lavt
lønnsanslag. Noe av avvikene ble regulert med budsjettendring, men ikke tilstrekkelig.
1025 IKT: Viser til årsmelding for VARIT.
1026 Opplæring: Mindre utgifter til kurs. Noe er ført på det enkelte ansvar.
1029 Andre fellesutgifter: Premieavvik KLP er høyere («inntekt»). Ekstraordinær innbetaling er lavere. Disse
utligner hverandre. Personforsikring høyere enn budsjett. Kjøp av tjenester er noe høyere enn budsjettert.
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1101 Servicekontoret: Arkivlederstillingen ble redusert med 50 % stilling fra 01.02.17. Det ble overført 20 %
kontorfagressurser fra oppvekst til servicekontor fra 01.09.17. Ressursene er senere tilbakeført i 2018. Intern
omflytting av personellressurser har ført til høyere lønnskostnader for servicekontoret.
1701 flyktningetjenesten: Introduksjonsstønad lavere enn budsjett, færre deltagere på grunn av flyttinger.
Lavere etableringsstøtte, mindre kurs- og reiseutgifter.

KORT OM ÅRET SOM HAR GÅTT
Sentraladministrasjonen
Kommuneplanens samfunnsdel har vært ute på høring i 2017. Sluttbehandlingen var planlagt til siste del av
2017, men ble utsatt og behandles derfor i begynnelsen av 2018.
Arbeidet med evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen ble oppstartet i 2017. Senter for
bygdeforskning utarbeidet rapport som skulle danne grunnlag for beslutninger vedrørende framtidig styring
og ledelse. Det har vært nedsatt ei gruppe fra administrasjonen som har jobbet ut et forslag etter oppdrag fra
Regionrådet. Forslaget ble lagt fram for Regionrådet i medio desember. Regionrådet fattet vedtak om at
forslaget måtte tas tilbake til hver kommune for diskusjon i kommunestyrene og at ordfører måtte få fullmakt
på vegne av kommunene til å forhandle videre for å finne en løsning for Værnesregionen.
Personalreglementer er gjennomgått og revidert i 2017.
Tydal kommune delte ut Idrettsstipend til Lasse Aas for gode resultater i skyttersporten. Innenfor idrett
generelt er det stor aktivitet innenfor både ski og ballidrett, til tross for at det er få barn. De frivillige må
berømmes for den innsatsen som legges ned. Til stor inspirasjonen er selvsagt Niklas Dyrhaug som fikk med
seg både gull og bronse fra VM i Falun. Tydal kommune er stolt sponsor for Niklas.
Inntektene fra eiendomsskatt ble redusert med nesten 7 millioner fra 2016 til 2017. Det er urimelig at verdien
av kraftverkene skal endres mye fra år til år. Forslag til statsbudsjettet for 2018 omfattet også store endringer i
kommunenes beskatningsrett. Det har vært stort fokus på å beskytte den lokale beskatningsretten i 2017,
både administrativt og politisk. Kommunen var representert med ordfører, varaordfører og rådmann på
opprop ved stortinget høsten 2017. Oppropet nådde ikke frem i sin helhet, og det må jobbes videre med å
bevar og fornye ordningene som er gitt vertskommuner for kraftutbygging som kompensasjon for å ha avgitt
verdifulle naturressurser.
Kommunen skal til enhver tid være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Overordnet beredskapsplan
oppdateres og øves derfor jevnlig. I 2017 ble det gjennomført en beredskapsøvelse i regi Fylkesmannen
(«Øvelse Sodd») og en intern «skrivebordsøvelse.» Begge øvelsene var rette mot krisestab (kriseledelse +
sekretariat). Politiet deltok i førstnevnte, noe som ga en positiv læringseffekt for alle. På mai arrangerte Selbu
og Tydal kommuner heldags beredskapsmøte. Her deltok mange av aktørene som har en rolle inn mot
kommunal beredskap. Sivilforsvaret besøkte Tydal etter invitasjon i oktober, og ga her en god oversikt i hva de
kan bidra med i en krisesituasjon.
Servicekontoret
Ivaretar oppgaver som resepsjon, turistinformasjon, stab- og støttefunksjoner, hjemmesidene til Tydal
kommune og sylan.no. I 2017 har servicekontoret:




Innført eDialog – sikker sending av digital post til kommunen fra publikum
Innført digital tjeneste «svarInn» digital forsendelse mellom kommune og fylkeskommune
Innbyggertilbud om opplæring innlogging selvbetjeningsportaler – samarbeid med biblioteket
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Fokusområder: profilhåndbok og karolineråret
Nytt sentralbord – mobilt bedriftsnett (digitalt)
Hatt språkpraksiselev hele året

Innsparing 50 % arkivleder, konsekvenser: Dette medfører at man ikke har tid til, pr. i dag, å følge opp og delta
i postmottaket og mister dermed oversikt over kommunens inn og utgående korrespondanse.
Mindre tid til å vedlikeholde elektroniske arkiv samt ordning av eldre papirarkiv. Mindre tid til innføring og
oppfølging av nye fagsystem samt mindre fleksibilitet i servicekontoret
Kommunekassen
Kommunekassen ivaretar oppgaver lokalt på lønn og regnskap, totalt ett årsverk. Tre årsverk jobber med
fakturabehandling for Værnesregionen – med Stjørdal kommune som arbeidsgiver.
Flyktningetjenesten
Ved utgangen av 2017 er det 29 bosatte i Tydal, 9 av dem er barn. I 2017 er 4 personer kommet på
familiegjenforening. Det er flere som har flyttet ut av kommunen av ulike grunner. Dette kan være skole, jobb
og familie. Det er mange forhold som må ordnes når noen skal avslutte introduksjonsprogram og flytte. Dette
krever et tett samarbeid med NAV. Videre har det vært en del bytting av bolig innad i kommunen, boligene
skal både være egnet og på et akseptabelt prisnivå. Fokus i 2017 har ellers vært på heltids
introduksjonsprogram, språkpraksis og individuell oppfølging.

FREMTIDIGE UTFORDRINGER
Det er stadig fokus på å opprettholde folketall, og aller helst øke. Det er forholdsvis få søkere på ledige
stillinger i kommunen.
Vi må i årene fremover sikre at ordningene som gir kommunen kompensasjoner og erstatninger fra
kraftutbygging og kraftproduksjon opprettholdes og helst tilpasses dagens nivå. Dette er økonomiske
kompensasjon for at kommunen har avgitt store naturressurser. Det er fremdeles viktig å følge opp disse
ordningene, både fra administrativt og politisk nivå.
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ANSVARSOMRÅDE 2, OPPVEKST
Barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, voksenopplæring for innvandrere/grunnskole for voksne,
kulturskole og skole-/folkebibliotek.
I tillegg er den interkommunale tjenesten PPT lagt under ansvarsområde 2, se egen årsmelding fra
Værnesregionen.
MÅLOPPNÅELSE
Barn og unge i Tydal skal oppleve en god oppvekst. Målet er at barn og unge er godt rustet til å møte livets
oppgaver, ta ansvar for seg selv og sitt liv og kunne delta aktivt i samfunnet. Tidlig innsats, helhetlig tenkning
og tverrfaglig samarbeid skal bidra til å oppnå dette.
Samarbeid og samordning av ressurser innenfor hele oppvekstsektoren fungerer godt. Reduksjon i bemanning
i.h.t. budsjettvedtak.
Biblioteket er jevnt godt besøkt med høye utlånstall og det har vært lagt til rette for ulike arrangementer
gjennom året.
Utviklingsarbeidet på voksenopplæringen skjer i samarbeid med Fylkesmannen og andre samarbeidsfora der
deltakerne møter samme utfordringer som Tydal kommune. Fokus for året som gikk, har vært å legge til rette
for et grunnskoletilbud som kan føre til bedre muligheter for videre kvalifisering til v.g.s. og andre veier inn i
yrkeslivet.
Utviklingsarbeidet i grunnskole, Vurdering for læring, har som mål å oppnå bedre læring for elevene. Dette
skal oppnås gjennom erfaringsdeling og annen kompetanseheving for den enkelte lærer. Skolen har lyktes på
områder som handler om læreplanforståelse og det langsiktige målet for opplæringen. Vi er på god veg med
forbedringer av praksis innen elevinvolvering og egenvurdering. Arbeidet fortsetter i 2018.
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Endringer i opplæringslovens § 9 a fra skolestart 2017
understreker dette ytterligere, med krav om handling fra alle ansatte i skolen. Vi skal forebygge og skape gode
skolemiljø for alle, men om elever ikke opplever dette skal vi gripe inn og gjøre endringer så raskt som mulig.
Den nye loven endrer fokus fra vedtak til handling og aktivitet; lovfestet aktivitetsplikt. Rutiner og prosedyrer
er laget for å ivareta aktivitetsplikten.
Innføring av læringsbrett for 1.-7.klasse fra og med skoleåret 2017/1 er kommet godt i gang.
Vi har en utvidet årsmelding i form av en tilstandsrapport for skole og barnehage. Tilstandsrapport ble skrevet
i henhold til krav i opplæringsloven §13-10. Vi valgte i tillegg å ta med barnehagen som del av rapporten. Den
er behandlet politisk. Rapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet
hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Kommunens målsetting om full barnehagedekning nåes, og alle som søkte om barnehageplass i 2017 fikk det
tilbudet de søkte på.
ÅRSVERK
Årsverk 2016

Ansatte 2016

Årsverk 2017

Ansatte 2017

2001 Oppvekstadm.

1,2

2

1

1

2004 Voksenopplæring

2,3

6

1,84

6

21

2005 Bibliotek

0,7

3

0,7

3

2101 Grunnskole *)

17,2

21

16,5

20

2102 Kulturskole

0,9

6

0,8

5

2110 SFO *)

1,2

5

1,2

5

2201 Barnehage *)

8,9

12

9,3

12

* I tillegg kommer lærlinger, og det har til enhver tid vært gjennomsnittlig ca. 2 lærlingestillinger fordelt
mellom barnehage, SFO og grunnskole.
Fra august 2017 ble en 50 % stilling overført til barnehagen p.g.a. overtallighet på annen etat. Fra august fikk vi
også en midlertidig 60 % stilling ut barnehageåret 2017/2018.
RESSURSBRUK

2001 Oppvekst adm.
2002 PPT Værnesregionen
2004 Voksenopplæring/desentralisert
opplæring
2005 Skole- og folkebibliotek
2101 Tydal barne- og ungdomsskole
2102 Kulturskole
2110 Skolefritidsordning
2201 Barnehage

Regnskap
Regnskap
Just. budsj. Avvik
2016
2017
2017
(2017)
792
794
838
-43
474
488
476
12
795
820
826
-6
534
10537
482
502
4120

526
10166
411
391
4043

534
10254
469
370
4001

-8
-88
-57
20
42

Kommentar ressursbruk
KORT OM ÅRET SOM HAR GÅTT
Det er etablert et kompetansenettverk for desentralisert kompetanseutvikling i skolen der Selbu, Tydal,
Meråker, Frosta og Stjørdal kommune i fellesskap har inngått et regionsamarbeid for å ivareta
kompetanseutviklingen.
Biblioteket deltar i fylkesbibliotekets prosjekt «Flere små Scener» hvor formålet er omstilling og utvikling av
kommunebiblioteket. Fokus i prosjektet ligger på brukervennlighet og tilrettelegging av flere typer
arrangementer. Vi har fått støtte til to arrangement, mikrofoner og høyttalerutstyr samt arkitekthjelp til
modernisering av biblioteklokalene.
Elevtallet ved voksenopplæringa har gått ned da Tydal kommune har vedtatt å ikke bosette flere flyktninger. I
løpet av 2017 gikk elevtallet ned fra 20 elever per 01.01.17 til 15 elever per 31.12.17. Dette skyldes både
avslutning av introduksjonsprogrammet og flytting til andre kommuner. Av de som fortsatt går på
voksenopplæring, har 9 elever deltatt på grunnskoleopplæring, mens de andre har fulgt ordinær opplæring i
henhold til Introduksjonsloven. Resultater fra norskprøvene viser at de fleste greier kravene til A1, A2 og noen
få B1-nivået. Departementet stiller krav om resultater på A2- nivå for permanent bosetting i Norge.
En lærer tar skoleåret 2017/28 videreutdanning i tysk, noe som er påkrevet for å oppfylle kravet om å tilby et 2.
fremmedspråk for elever på ungdomstrinnet.
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Grunnskolen deltar i programmet «skolen som samfunnsbygger» i MOT. Det innebærer en større involvering
av ansatte og ledelsen i arbeidet med å skape et trygt ungdomsmiljø. Rektor har deltatt på skolering.
Elevtall i grunnskolen
2016-17
2017-18

1.
10
5

2.
9
11

3.
8
9

4.
9
7

5.
4
9

6.
4
3

7.
6
4

8.
12
6

9.
9
11

10.
10
9

Totalt

81
74

Det er flere barn som har SFO enn før i det ordinære tilbudet. Det utvidete tilbudet vi har på fri- og feriedager
er et etterspurt tilbud med stor oppslutning. Det er fastsatt at tilbudet om utvidet SFO i skolens ferier skal
gjelde 4 uker per år.
Barnehagen
I vår avsluttet barnehagen et treårig samarbeidsprosjekt med DMMH i forhold til språk og språkutvikling.
Barnehagen jobber systematisk med språkstimulering og kompetanseheving av alle ansatte gjennom bruk av
Språkløyper. Språkløyper er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og inngår i en nasjonal strategi
for språk, lesing og skriving 2016-2019. I vår avsluttet vi den første kompetansepakken: «Språk og
leseaktiviteter». I høst starter vi opp med den andre kompetansepakken: «Hverdagssamtalen» som tar sikte på
å styrke barnehagens daglige arbeid med barns språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.
Barnehagen jobber forebyggende mot mobbing og antisosial atferd i barnehagen. Gjennom et systematisk
arbeid skal vi skape en trygg barnehage for alle barn. Dette skjer gjennom å styrke barns sosiale kompetanse og
ved aktivt å forebygge antisosial atferd.
Våren 2017 ble etterutdanningen for barne- og ungdomsarbeidere med fokus på språkmiljø og barnehagen
som lærende organisasjon avsluttet. Fra Tydal deltok en assistent og 2 barne- og ungdomsarbeidere.
Våren 2017 startet regionen i samarbeid med DMMH opp et etterutdanningsløp for barnehagelærere. Tema
for etterutdanningen er lærende organisasjon og pedagogisk ledelse. Dette avsluttes våren 2018 og alle
barnehagelærere deltar.
I høst gjennomførte vi, med støtte fra Fylkesmannen, svømmeopplæring for alle 4 og 5 åringer.
Ny rammeplan for barnehagen ble innført 1. august 2017. Vi er i gang med implementeringsarbeidet.
Oversikt over antall barn i barnehagen, og bruk av helplasser og delte plasser:

Vårhalvåret (april)
Høsthalvåret (desember)

Totalt
36
38

100%
29
30

90%
1
1

80%
3
4

60%
3
3

FREMTIDIGE UTFORDRINGER
 Videreutvikling av biblioteket er krevende med dagens ressurser.
 Det synkende elevtallet i voksenopplæringen gir utfordringer med hensyn til organisering av
elevgruppa. Det er usikkert hvor mange elever som vi delta på grunnskole skoleåret 2018/2019 og
hvor mange som evt. har behov for videre opplæring i Introduksjonsprogrammet. Det er sannsynlig at
det samlede elevtallet blir såpass lavt at det er fornuftig å gi eleven opplæring på sitt nivå i samlet
gruppe. Det vil gi pedagogiske utfordringer med hensyn til opplegget fordi nivåforskjellene er store.
Innen utgangen av skoleåret 2018/2019 er det sannsynlig at voksenopplæringen ikke vil ha flere
bosatte flyktninger som elever ved voksenopplæringa, men det er selvsagt mulig at andre voksne
elever i kommunen har behov for opplæring.
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Barnehagen har hovedopptak 1. mars, og deretter løpende opptak gjennom hele året. Det er politisk
vedtatt at Tydal kommune skal ha full barnehagedekning. Bemanningen for det kommende
barnehageåret (som går fra august til august) blir satt etter hovedopptaket, og det kan som en følge
av det løpende opptaket være nødvendig og justere bemanningen i løpet av året.
Fra 1. august 2018 innføres det en skjerping av kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene som
sier at det skal være en pedagogisk leder på 7 barn under 3 år, og en pedagogisk leder på 14 barn over
3 år. Pedagogbemanningen knyttes til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer åtte (under tre år)
og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk. Etter hovedopptak 1. mars er vi nå akkurat innenfor
pedagognormen. Kommer det flere barnehagesøknader i løpet av året oppfyller vi ikke den nye
pedagognormen.
Få elever per årskull kombinert med fokus på utnyttelse av personellressurser gir oss utfordringer ved
sammenslåing av klasser i fag.
Fagkompetanse for å følge opp nye krav for undervisningspersonell i grunnskolen. Fortsette å
oppfordre ansatte til å ta videreutdanning som er statlig finansiert.
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ANSVARSOMRÅDE 3, HELSE, SOSIAL OG OMSORG
Ansvarsområde 3 består av HSO administrasjon (inkl. tilskudd til Tydal frivilligsentral), skole- og
helsestasjonstjeneste (inkl. jordmor), legetjenester, frisklivsentral, rehabilitering, psykisk helsetjeneste,
hjemmetjenester og institusjon.
I tillegg er disse interkommunale tjenestene lagt under ansvarsområde 3; NAV og sosialhjelp (inkl. VTA-plasser
gjennom Selbu Trykk), barnevern, DMS, forvaltningskontor, legevakt, samfunnsmedisinsk enhet og
krisesentret.
MÅLOPPNÅELSE

Helse- og omsorgssektoren skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse
og omsorgstjenester. Dette har vi gjort gjennom å sørge for forholdvis god og stabil tilgang på tjenester med
faglig kvalitet året gjennom.
I sentrale føringer på helseområdet er det stort fokus på at tjenestene skal prioritere og fremme godt
samarbeid og tverrfaglighet. Alle enheter i helse- og omsorgssektoren i Tydal kjenner hverandres
kompetansefelt godt. Dette fører til at terskelen for samarbeid er liten, og at ansatte klarer å utnytte
hverandres fagkunnskap. Sektoren har flere tverrfaglige og spesialiserte team, som jobber målbevisst overfor
enkelte brukergrupper (demens, hverdagsrehabilitering, barn/unge). Værnesregionmodellen barn/unge, er
politisk vedtatt i Tydal kommune. Det tverrfaglige prosjektet «Fra magefølelse til handling» (startet i 2017), er
en del av modellen, og skal bidra til tidlig innsats og helhetlig, systematisk oppfølging av barn og unge med
behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet.
Sektoren har hele tiden mål om faglig utvikling og kvalitetssikring til det beste for pasient og bruker. Med
bakgrunn i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, er det påbegynt et
arbeid for å utarbeide et generelt og overordnet system for oppfølging av internkontroll. I dette ligger også
utarbeidelse av et system for internundervisning for alle enheter på sektoren.
Helse- og omsorgssektoren fikk i oppdrag å redusere 1 årsverk, tilsvarende ca. 500 000 kr i 2017. For å
kartlegge konsekvenser av dette, samt muligheten for risikoreduserende tiltak, ble det i januar gjennomført
risiko- og sårbarhetsanalyser med bred involvering av ansatte/tillitsvalgte/vernetjeneste. Resultatet ble at
fagarbeiderstillingen på psykisk helsetjeneste (50 %) ble tatt bort. I tillegg ble omsorgstjenesten redusert med
25 % sykepleiestilling og 25 % fagarbeiderstilling.
I investeringsbudsjettet for 2017 ble det avsatt 1 million kroner til forprosjekt omsorgsboliger, helse- og
administrasjonsbygg. På grunn av uklare og tvetydige signaler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om mulige
skjønnsmidler til prosjektet, ble prosjektet utsatt til høsten 2017. Siste del av året ble det gjennomført
anbudskonkurranse og evaluering av tilbydere/leverandører for utredning av fremtidens behov for
omsorgstjenester i Tydal kommune. Dette er en del av «Forprosjekt omsorgsboliger, helse- og
administrasjonsbygg.»
Arbeidet med ny Helse- og omsorgsplan er påbegynt, og det legges opp til en bred og tverrfaglig involvering.
Målet er at planen skal ferdigstilles i løpet av 2018.
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ÅRSVERK

Årsverk 2016

Ansatte 2016

Årsverk 2017

Ansatte 2017

3120 Helsestasjon

0,75

1

0,75

1

3122 Legetjeneste

3,0

4

3,0

4

3123 Psykisk helsetjenesten*

1,5

3

1,0

2

3125 Frisklivsentral

0,10

1

0,10

1

3131 Omsorgstjenesten*

26,7

42

26,1

42

3133 Rehabiliteringsavd.**

1,90

2

1,90

2

* I tillegg kommer 2-3 stk. lærlinger i ulike stillingsprosenter.
** inkl. 40 % driftstilskudd til privat praktiserende fysioterapeut (ikke ansatt).

RESSURSBRUK

3101
3111
3115
3116
3120
3121
3122
3123
3125
3131
3133

Administrasjon HSO
Barnevern
NAV tjenester
Økonomisk sosialhjelp
Helsestasjon
Jordmortjeneste
Legetjeneste
Psykisk helsearbeid
Frisklivsentral
Omsorgstjenesten
Rehabiliteringstjeneste

Regnskap
Regnskap
Just. Budsj.
Avvik
2016
2017
2017
(2017)
1245
1423
1526
-103
1829
1717
2021
-304
324
325
320
5
1538
1710
1459
252
533
537
610
-74
108
121
120
1
2292
2469
2937
-468
995
870
1085
-216
50
67
80
-13
17195
17778
17786
-8
585
599
712
-112

Kommentar ressursbruk
3101 HSO Administrasjon: Mindreforbruket skyldes i hovedsak at samlede utgiftene til Værnesregionen
Forvaltning og DMS ble noe lavere enn budsjettert (se egne årsmeldinger for disse Værnesregionetjenestene).
3111 Barnevern: Mindreforbruk. Se egen årsmelding fra Værnesregionen Barneverntjeneste.
3116 Økonomisk sosialhjelp: Merforbruk. Se egen årsmelding fra NAV Værnes
3122 Legetjenesten: Mindreforbruket skyldes i hovedsak større inntekter enn det er budsjettert med. Dette
gjelder først og fremst refusjoner fra HELFO og egenandeler. I tillegg er det små mindreforbruk på flere
driftsposter.
3123 Psykisk helsetjeneste: Mindreforbruket skyldes økte inntekter i form av sykepengerefusjoner og
kompetansemidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tillegg er utgiftene til støttekontakt lavere enn
budsjettert.
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3133 Rehabiliteringstjenesten: Mindreforbruket skyldes større inntekter i form av egenandeler og HELFOrefusjoner, etter at myndighetene endret retningslinjene for egenandelstak 2 fra 01.01.17.

KORT OM ÅRET SOM HAR GÅTT

Nøkkeltall:

SKOLE- OG
HELSESTASJONSTJENESTE
Antall fødte barn
2 og 4-årskontroller
Skolestartundersøkelser
Helseundersøkelse (3 og 8 kl.
skole)

2015

2016

2017

4
12
8

5
12
10

10
19
5

19

15

773

772

762

2870

2853

2547

853

692

684

27

18

13

648

615

572

2895

2879

2641

552

654

657

160
449
17

155
306
17

169
221
18

20

16

13

83 %

73 %

83 %

90 %

87 %

85 %

6073

5371

6038

32

33

32 (2)

198

98

89

72

LEGETJENESTEN
Antall pasienter på
fastlegeliste pr. 31.12.
Konsultasjoner hos lege (på
kontoret)
Lab/skiftestuearbeid
(forkontor)
Sykebesøk og akutt utrykning
Rådgiving/prøvesvar via
telefon eller brev
E-meldinger
E-resepter utenom
konsultasjon
PSYKISK HELSETJENESTE
Samtaler på kontoret
Hjemmebesøk
«Isammens»
FRISKLIVSENTRAL
Antall frisklivsresepter
OMSORGSTJENESTEN
Gjennomsnittlig belegg, total
på sykehjemmet
Belegg demensavdelingen
Antall liggedøgn, totalt på
sykehjemmet
Antall utplasserte trygghetsalarmer (trygghetspakker velferdsteknologi)
ERGOTERAPI
Hjemmebesøk/konsultasjoner
Tverrfaglige møter
FYSIOTERAPI
Totalt antall behandlinger
Timer utover driftsavtale 40%
Tverrfaglige møter

Komm.

Priv.

Komm.

Priv.

970

2087

1046

1980

611

Komm.
1036

600
90

Priv.
2116
705

90
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Generelt:
Helse- og omsorgssektoren startet året med informasjonskveld for alle innbyggere i Tydal. Temaet var
hvordan den enkelte kan bu seg best mulig på fremtiden, og hvordan de ulike tjenestetilbudene i helse- og
omsorgssektoren kan bidra. I tillegg til gode og tverrfaglige presentasjoner fra ansatte, var det svært
interessant å høre Even André Aas sin pasienthistorie og Trude Motrøen Øhléns pårørendehistorie.
Det er til tider utfordrende å rekruttere kvalifiserte arbeidskraft i utlyste stillinger. Dette gjelder i forbindelse
med ferieavviklingen på sommeren, men også for faste stillinger – spesielt sykepleiestillinger. Det har derfor
periodevis vært behov for å kjøpe bemanningstjenester fra eksterne leverandører. Det er viktig å sette inn
tiltak, både for sikre nyrekruttering, men også for å klare å beholde dyktige faste ansatte. Med bakgrunn i
dette, har det vært jobbet helt konkret med turnusplanlegging og arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling på
sektoren. I tillegg har Tydal og Selbu samarbeidet for å opprette dialog med sykepleieutdanningen ved NTNU.
Ingen av nevnte kommuner har hatt sykepleiestudenter derfra de senere år, og erfaring viser at mottak av
studenter kan være en viktig kilde til rekruttering. Resultatet av dialogen er nå at NTNU, i samarbeid med
Selbu og Tydal kommuner, oppretter tilbud om desentralisert sykepleieutdanning på Selbu videregående
skole fra høsten 2018. All kommunal praksis i forbindelse med studiet, skal gjennomføres i Tydal/Selbu. Ved
hjelp av god i varetakelse av studentene og mulig stipendordning, vil forhåpentligvis dette imøtekomme
rekrutteringsutfordringene på lengre sikt.
Etter Stortingsvedtak om lovendring i forhold til «rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste», ble «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig i Tydal kommune» vedtatt 22. juni i kommunestyret.
Etter en tverrfaglig utredning, der både kommune- og spesialisthelsetjenester deltok i arbeidet, ble nytt
lovpålagt tilbud om øyeblikkelighjelpsenger for rus og psykiatri, lagt til eksisterende KAD-tjeneste på
Værnesregionen DMS fra 1.januar 2017. Sektoren har dessuten vært delaktig i anbudsprosess i forhold
anskaffelse av responssenterløsning i Værnesregionen, samt noe i prosessen fram mot nytt helsehus
(samlokalisering av flere interkommunale tjenester) på Stjørdal.
Tydal Frivilligsentral har blitt drevet i Tydal
Sanitetsforenings regi siden 1991. Fra 1. januar 2017 ble
ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene
overført fra stat til kommune. Formålet med dette var
å legge bedre til rette for at frivilligsentralene kunne
videreutvikles i tråd med lokale prioriteringer.
Tydal Sanitetsforening ønsket at kommunen tok over
driften av sentralen og varslet november 2017 at de
ønsket å avvikle sin virksomhet 1.januar 2018.
Foto: Mattias Jansson
For å sikre videre drift av frivilligsentralen i en overgangsperiode til ny organisering er på plass, inngikk
kommunen en avtale med fungerende daglig leder ved Tydal Frivilligsentral. Hun vil koordinere de ulike
aktivitetene i regi frivilligsentralen frem til sommeren 2018.
Tydal har som kjent fått signaler fra ambulanseledelsen ved St. Olavs Hospital, om at ambulanseberedskapen i
Tydal kan stå overfor endringer og evt. reduksjon. I forbindelse med dette har det vært noe møteaktivitet. For
å sikre at det regionale helseforetaket følger opp og kvalitetssikrer helseforetakenes planverk og samhandling
knyttet til ambulanseberedskapen, har ordførerne i Værnesregionen sendt Helse Midt et brev der de blant
annet henstiller til dette.
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Psykososialt kriseteam har bidratt med hjelp i forbindelse med en hendelse i 2017. På bakgrunn i
samarbeidsavtalen som foreligger mellom kommunene i Værnesregionen, ble det arrangert to-dagers
fagsamling på Selbu Gjestegård. Her deltok også kommunens øverste administrative og politiske ledelse på
deler av møtet.

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Helsestasjonen vil sannsynligvis bli ammekyndig helsestasjon første halvdel 2018. Dette har det vært jobbet
med i flere år, også i 2017. Tydal kommune gir via helsesøster, tilbud om PMTO-rådgivning (lavterskel
foreldreveiledning, barn 3-12 år), Helsesøster ble utdannet PMTO-konsulent i 2017, og kan nå i tillegg til
PMTO-rådgiving , også veilede ansatte i skole og barnehage gjennom det samme programmet.
Legetjeneste:
I 2017 ble det gjennomført brukerundersøkelse ved legekontoret. Resultatene viste at brukere er jevnt over
veldig godt fornøyd med tjenesten. Kvalitetsarbeidet har fortsatt i 2017. Legetjenesten er sårbar med tanke på
fravær både i forhold til legeressurs og forkontor. Samarbeidsavtalen med Selbu legekontor for å sikre
forsvarlig legedekning ved fravær har gått ut. Det har ikke lyktes å få på plass en ny.
Psykisk helsetjeneste:
Periodevis fravær i tjenesten har ført til noe
mindre aktivitet, og behov for innleie av vikar.
Omsorgstjenesten har bidratt inn mot
enkeltbrukere. Møteplassen og
lavterskeltilbudet «Isammens» har blitt
opprettholdt gjennom året.
Frisklivsentral:
Lokal frisklivskoordinator samarbeider godt
med Værnesregionen Frisklivsentral. Det har
vært gjennomført kostholdundervisning til
8.trinn gjennom prosjektet «Godt liv.». Det er
gjennomført matkurs til flyktningene og «Bramat-kurs» til voksne.
Omsorgstjenesten:
Økt pasientbelegg sammenlignet med 2016 – derfor også høyere brukerbetaling. Periodevis salg av
korttidsplasser til Stjørdal kommune. For å opprettholde en faglig forsvarlig omsorgstjeneste under
ferieavviklingen i sommer, ble det kjøpt tjenester fra bemanningsbyrå. Sykefraværet er redusert til 10,3 %
(12,3 % i 2016). Over halvparten av fraværet i 2017 var langtidsfravær. Tjenesten har hatt farmasøytisk tilsyn
og med tilsyn elektrisitetsanlegg og utstyr. Avvikene som ble avdekket, er lukket.
Rehabiliteringstjenesten:
En stor del av oppgavene til ergoterapeut og kommunal fysioterapeut er knyttet til tverrfaglig arbeid og
deltagelse i ulike fagteam (hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, demens, samordningsteam for barn). I
tillegg kommer enkeltkonsultasjoner.
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FREMTIDIGE UTFORDRINGER









Stadig nye og mer omfattende pålegg og lovkrav fra overordnede myndigheter til innhold og kvalitet
i tjenestene. Dette kan være krevende å gjennomføre/oppfylle til enhver tid – spesielt i en liten
kommune.
Finne gode og effektive boløsninger for brukere med behov for heldøgns tjenester utenfor sykehjem.
Redusere sårbarhet i tjenester med en eller få ansatte, samt i 24/7-tjenester.
Rekruttere og beholde kvalifisert og dyktig arbeidskraft.
Sikre en faglig kvalifisert og stabil allmennlegetjeneste.
Sikre tilstrekkelig administrativ kapasitet til å følge opp alle vedtak, oppgaver og prosjekter innen
fastsatte frister.
Vurdere og følge opp rapporten «Utredning av fremtidens behov for omsorgstjenester i Tydal
kommune» som er planlagt ferdigstilt innen juli 2018.

Sikre god forankring og innflytelse (både administrativt og politisk) i evt. etablering av responssenter for
velferdsteknologi i Værnesregionen og oppføring av nytt Helsehus med interkommunale tjenester på Stjørdal.
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ANSVARSOMRÅDE 4, NÆRING OG LANDBRUK
Næringsavdelingen skal tilrettelegge for næringsutvikling og vekst i Tydal. Forvalter nærings- og
omdømmefondet samt fond for regionale utviklingsmidler (ikke tilført midler i 2017).
Landbrukskontoret har forvaltningsoppgaver, økonomiske støtteordninger og utviklingstiltak for landbruket.
Skjenkesaker, kultur- og ungdomsarbeid er også underlagt avdelingen.
Måloppnåelse
Gjennom nærings- og samfunnsutviklingsprosjektet «Opptur i Tydal» er det jobbet målrettet for
verdiskapning og utvikling i Tydal. Det har vært mange involverte fra næringslivet, lag og organisasjoner og
andre interesserte. Regelmessige møter med Tydal næringsforening. Fokus på felles markedsføring med
sylan.no som felles side for alle lokale aktører som ønsker å benytte seg av denne.
Fondsforvaltning i tråd med strategisk næringsplan og gjeldende retningslinjer.
Forvaltningsoppgaver landbruk er utført.
Junior- og ungdomsklubben har blitt drevet av lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra høsten 2017.
Fokus på mere innhold og aktiviteter på klubbkveldene. Veldig bra oppmøte.
ÅRSVERK
Årsverk 2016

Ansatte 2016

Årsverk 2017

Ansatte 2017

4101 Næringskontor *)

0,66

1

0,8

1

4110 Landbrukskontor

2,0

2

1,5

2

4112 Veterinær

0,5

1

0,5

1

4121 Ungdomsklubb **)

0,35

5

0,25

5

*) Turistkontoret bemannes av servicekontoret.
**) 1. halvår 2017 var det ansatt klubbledere på timebasis, og ungdomskonsulent i 20 % stilling. Fra 2. halvår
2017 ble følgende endringer gjort: klubben blir ledet av 2 lærlinger fra oppvekstsektoren, og blir også lønnet
derfra. 20 % ungdomskonsulent tatt bort som et innsparingstiltak, SLT koordinator har ansvar for klubben og
ungdomsrådet.

Foto: Jens Kvernmo
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RESSURSBRUK

4101
4102
4103
4105
4110
4112
4113
4114
4116
4117
4120
4121
4140
4150
4161

Næringskontor
Tydal næringsfond
Turistkontor
Sommerjobb for skoleungdom
Landbrukskontor
Veterinær
Komm. engasjement jord- og
skogbruk
Jord- og skogeiendommer
Veisyn
Aktivt fjellandbruk
Ungdom
Ungdomsklubb
Museer/kulturvern
Karolinerspillet
Tilskudd til lag og foreninger

Regnskap
Regnskap
Just. Budsj.
Avvik
2016
2017
2017
(2017)
657
453
439
14
33
415
400
15
253
17
51
-34
391
184
297
-113
1219
953
996
-43
218
235
250
-15
118
47
123
-76
-1
15
-1
64
82
234
58
285

40
3
0
76
76
110
146
284

-4
30
0
56
109
201
80
285

44
-27
0
20
-33
-91
66
-1

Kommentar ressursbruk
4105 Sommerjobb for skoleungdom. Underforbruk skyldes at ikke alle som har denne muligheten benytter
seg av den, men skaffer seg sommerjobb på egen hånd.
4113 Komm.engasjement jord- og skogbruk, 4114 Jord og Skogeiendommer og 4116 Veisyn: ikke alle
budsjetterte tiltak er gjennomført på grunn av store endringer og delvis vakanse i landbruksavdelingen
gjennom året.
4150 Karolinerspillet. Arbeidet med Karolinerspillet 2018 startet høsten 2017, med fortløpende utgifter.

KORT OM ÅRET SOM HAR GÅTT
Næring: Tydal og Sylan ble i 2017 godt profilert i beste sendetid på TV gjennom «Vinterdrømmen» med Jens
Kvernmo på NRK og «Eventyrlig oppussing» fra Stugudal på TV3 – dette er bra Tydalsreklame!
Det ble i 2017 gjennomført et nærings- og samfunnsutviklingsprosjekt; «Opptur i Tydal» Underveis i prosjektet
ble det valgt å gå videre med en bred satsing på friluftsaktivitet i Tydal. Dette favner mange – både private
næringsaktører og frivillige. Det ble i 2017 åpnet snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Tydal. Flere
nyetableringer innen reiselivsnæringen med nye produkter og tilbud skaper optimisme i næringslivet. Det
registreres et godt samarbeid mellom flere reiselivsaktører.
Det arbeides videre med tilrettelegging for etablering av datalagringssenter i Tydal. Regulering av tomt ved
Kirkvollen er påbegynt og planlagt ferdigstilt sommeren 2018. Hjemmesiden neadatacenter.no ble påbegynt i
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2017, med mål om å legge denne ut på bl.a. Invest in Norway i første kvartal 2018. Dette vil ta arbeidet et stort
steg videre, ved at man har noe konkret å vise fram.
Tydal kommune og Tydal næringsforening har regelmessige møter, og arrangerer i fellesskap
næringslivsfrokost for alle interesserte en gang i kvartalet.
Det ble ansatt ny sektorleder for næring og landbruk i 80 % stilling, 1. kvartal 2017.
Nærings- og omdømmefondet og regionale utviklingsmidler:

2017 (tall i hele
tusen):
Næringsfondet
Omdømmefondet
Regio. utv.midler

Årets bevilgning
1.285
300
0

Tilgjengelig inkl
ubrukt fra tidligere år
1.675
358
160

Innvilgede søknader
1.323
299
20

Turistkontor: Ansvarlig for oppdatering og utvikling av sylan.no, kommunens facebookside og
Instagramkonto. Ajourhold av brosjyrer, kunngjøring av arrangement og betjening av turister.
Landbruk:
Forvaltningsoppgavene innen landbrukslovverket er blitt utført fortløpende og innenfor tidsfristene.
Landbrukskontoret har vært delaktig i «Aktivt Fjellandbruk» i Røros, Holtålen og Tydal. Tydal kommune har
også vært delaktig i Skogforum Nidaros.
Det var 34 som søkte om produksjonstillegg, derav 15 melkeprodusenter. Det er 4 foretak som driver med sau i
Tydal. Tydal sin samlede melkekvote er 2.331.855 liter.
Det var i 2017 store utskiftninger av personell på landbrukskontoret. Ny landbruksrådgiver i 100 % stilling fra
august 2017.
Kultur:
Tydal kulturhus ble åpnet høsten 2017. Det ble kjøpt inn nytt lydanlegg til kulturhuset. Museet var stengt i hele
2017, med noen få unntak der omvisning var bestilt. Sommeråpent på Brekka i regi av Barnas Bygdetun. Stor
aktivitet med mange store idretts- og kulturarrangement i bygda. Komite for markeringen av 300 år siden
Armfeldts felttog har jobbet fram en aktivitetskalender for 2018. Arbeidet med Karolinerspelet 2018 startet
høsten 2017, med eget styre og prosjektleder. Eget styre ble valgt og Cathrine Telle ble engasjert som
regissør. Formannskapet fattet vedtak om å flytte Karolinerutstillinga fra Tydal museum til 705-senteret.
Flyttinga gjelder for 2018 da dette er markeringsåret for tragedien.
Ungdom:
Ungdomsrådet har hatt møter med SLT-koordinator som kommunens representant. Varierte aktiviteter på
junior- og ungdomsklubben med tilbud ca. en gang i måneden. Klubben har søkt og mottatt frifondmidler.
Tydal arrangerte UKM for Selbu og Tydal, med god deltakelse og kultur av høy kvalitet.
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Skjenkebevillinger:
Det var i 2017 2 kommunale bevillinger for salg av alkohol og 6 kommunale bevillinger for skjenking av alkohol.
Det er 2 ambulerende bevillinger der disse kan innvilges etter spesifikk søknad til kommunen i hvert enkelt
tilfelle. I 2017. Det ble i 2017 gitt 14 ambulerende skjenkebevilgninger.
Det har blitt gjennomført 38 salgs- og skjenkekontroller i 2017, med ryddige forhold jmfr. alkoholloven på
kontrollerte salgs og skjenkesteder. Securitas gjennomfører kontrollene.

FREMTIDIGE UTFORDRINGER
Videreføre arbeidet etter prosjekt samfunn og næringsutvikling som ble gjennomført i 2017. Fortsette å
tilrettelegge for økt aktivitet, etableringer og utvikling med økt omsetning og flere innbyggere som
overordnet mål.
Utvikling i arbeidet med datalagringssenter med hjemmeside og ferdig regulert tomt i løpet av 2018 gir økt
spenning rundt spørsmålet om noen ønsker å komme til Tydal og etablere et slik senter.
Det er ønskelig å se på en samarbeidsmodell med en annen kommune om enkelte fagfelt innen
landbruksforvaltningen. Begrenset bemanning gjør avdelingen veldig sårbar.
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ANSVARSOMRÅDE 5, TEKNIKK OG MILJØ
Administrasjon og eiendomsforvaltning, avd. for plan, byggesak og oppmåling.
Teknisk driftsavdeling med ansvar for vaktmestertjeneste og bygningsvedlikehold av all kommunal eiendom.
Drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg, veger og veglys. Slam- og avfallshåndtering
ivaretas via medlemskap i Innherred Renovasjon IKS. Renhold, kjøkken og vaskeri.
Brann- og redningstjenesten/feiervesen er organisert under felles interkommunal ledelse Røros-TydalHoltålen-Os.

MÅLOPPNÅELSE
Administrasjon
Ansvarsområde 5 har i 2017 forsøkt å rette fokus mot kjernedrift og Tydal kommune som en organisasjon.
Intern arbeidsgruppe som ser på arbeidsoppgaver, skal bla.utarbeide brukeravtaler for kommunale
tjenestebygg som ett av virkemidlene. For å styrke medarbeidere og skape et robust arbeidsmiljø ble det i
2017 gjennomført kurs i helsefremmende arbeidsmiljø for store deler av avdelingen, arbeidet følges opp med
fokus på organisasjonsstruktur. Det jobbes aktivt med å redusere ufrivillig deltid blant ansatte på
ansvarsområde 5, bla. har ansatte renholdere nå tilnærmet 80 % stillinger. Vedtatte reduksjoner i bemanning
på ansvar 5 er gjennomført.
Plan/miljø, byggesak og oppmåling.
Rullering av kommunedelplaner iht. vedtatt planstrategi er igangsatt og gjennomføres som planlagt. Unntatt
dette er revidering av kommuneplanens arealdel, oppstart av dette arbeidet er som kjent utsatt til 2019.
Målet om å være en kostnadseffektiv, samarbeidene og fleksibel avd. anses å være nådd. Oppdragsmengden
ved avdelingen har i 2017 vært stor, skyldes positiv utvikling i hytte/fritidsmarkedet, samt god og effektiv
saksbehandling.
Renhold
Renholdet foregår etter standardiseringssystemet INSTA 800. På grunn av mange permisjoner har renhold
også dette året hatt mindre antall ansatte, men de ansatte har hatt større stillinger. Det arbeides aktivt med å
redusere ufrivillig deltid. Her har vi kommet veldig langt.
Kjøkken og vaskeri
Ernæringsarbeid er et stort og viktig felt som det arbeides med kontinuerlig. Samarbeid på tvers av
avdelingene er vi også svært fornøyd med. Kjøkkenets og vaskeriets nærhet til avdelingene gir mulighet for
dialog og samhandling til det beste for beboerne.
Vaktmester
Avdelingen har ansvaret for alle kommunale bygg. Det ytes tjenester til alle kommunale områder/avdelinger.
Tjenestebygg, næringsbygg, boliger, bygg og anlegg.
Kommunens bygningsmasse er stor og kostnadskrevende. Vi har heller ikke dette året klart å gjennomføre alt
nødvendig vedlikehold på våre bygg. Vedlikeholdet prioriteres etter de midler vi har til rådighet.
Kommunalteknikk
Vi har fortsatt et stort etterslep på vedlikeholdet av kommunale veger. Driftsovervåking av flere
avløpspumpestasjoner ble oppgradert til mobilt bredbånd. Prosjektene med utskifting av hovedvannledning
Ås-Aune, VA-utbygging Sylsjøveien og utbygging Sølliåsen boligområde er godt i gang, disse prosjektene går
over flere år og avsluttes i 2018.
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Brann og redningstjeneste, feiervesen.
Tjenesten gjennomførte også siste driftsår uten skader på personell, men hadde noe havari på materiell.
Statistikken for 2017 viser 16 utrykninger, fordelt på 11 brannrelaterte hendelser, 3 bilulykker og 2
helseoppdrag. Dette er dobbelt så mange utrykninger som et «normalår». I 2017 ble det rekruttert ett nytt
mannskap i brann- og redningstjenesten, bemanningen nå er iht. gjeldende brannordning.
Etter forskrift om brannforbygging §17 skal nå alle byggverk feies etter behov, det vil også si fritidsboliger.
Året 2017 er benyttet til å kartlegge fritidsboliger med fyringsanlegg, prioritere og utarbeide system for
gjennomføringen som starter i 2018.

ÅRSVERK
Årsverk 2016
5101Adm.og
saksbehandling

Ansatte 2016

Årsverk 2017

Ansatte 2017

2

2

2

2

5102 Byggesak, plan,
oppmål.

3,1

4

3,2

4

5120 Miljøadm.

0,4

1

0,4

1

5130 Renhold

7,61

12

6,66

9

6 + 0,3

9

5,45

8

5131 vaktmester *

(0,2 overført
5190)
5135 Kjøkken og
vaskeri

3,3

5

3,3

5

5140 maskiner og
utstyr *

1

1

1

1

5151 Vegdrift *

1,3

3

1,3

3

5160 Vannverk *

1,55

4

1,55

4

5170 Avløp og rens. *

1,55

5

1,55

5

Overflyttet 5131

0

0,7

19

0,7

20

5180 Renovasjon *
5190 Brann **

* Bygg og kommunalteknisk avdeling har til sammen 13 ansatte fordelt på 10,85 årsverk. Flere ansatte har
stillingsandeler på flere ansvarsområder.
**Fordelt slik; 6 av disse har annen hovedstilling i Tydal kommune(10%) brannmester(40%) mens de
resterende 14 har 1,5% stillinger i Tydal kommune (20%)
Kjøkkenet har i tillegg lærling 3 dager i uka i 4-årig lærlingeløp som startet høst 2016.
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RESSURSBRUK

5101
5102
5103
5104
5110
5120
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5140
5150
5151
5160
5170
5180
5190
5191

Administrasjon og saksbehandling
Byggesak, plan og oppmåling
Festeavgifter
Kommunal vaktordning
Telefoni
Miljøadministrasjon
Renhold
Vaktmester
Kommunale bygg, anlegg og
eiendommer
Kommunale utleieboliger
Næringsbygg
Kjøkken og vaskeri
Maskiner og utstyr
Veglys
Vegdrift
Vannverk
Avløp og rensing
Renovasjon
Brannvesen
Feiervesen

Regnskap
Regnskap
Just. Budsj.
Avvik
2016
2017
2017
(2017)
1517
1679
1888
-209
1673
997
1549
-551
5
-26
-25
-1
400
638
585
53
285
162
189
-27
322
382
329
53
3206
2830
3042
-212
2774
2678
2317
361
4337
4397
4484
-87
-579
-521
2081
792
607
1796
-2309
-1346
118
1673
-84

-347
-375
2117
828
426
1730
-2521
-1196
247
2086
-86

-570
-247
2234
893
460
1581
-3230
-2552
117
1835
-86

223
-128
-117
-65
-35
150
709
1355
130
250
0

Kommentar ressursbruk
5101: Lavere utgifter arbeidsgiveravgift og kopimaskiner enn budsjettert, mindreforbruk
konsulenttjenester.
5102: Gebyrinntekter langt høyere enn budsjettert, økte med 80 % fra foregående år. Skyldes fradeling og
oppmåling av stort antall hyttetomter og god aktivitet innenfor byggesak.
5130: Redusert innleie ved sykdom og permisjoner, dette skyldes delvis vikarmangel.
5131: Overforbruket skyldes feilposteringer på ulike lønnsposter. Utgiftene skulle vært postert på andre
ansvarsområder.
5133: Mindreinntekt på husleie samt utgifter på innleide boliger med leieavtaler som har stått tomme.
Flere egne utleieboliger har stått tomme deler av året.
5134: Redusert vedlikehold samt lavere utgifter til forsikringer enn budsjettert.
5135: Mindreforbruket skyldes høyere inntekter på matsalg og refusjoner enn budsjettert.
5151: Overforbruket skyldes høyere utgifter til snøbrøyting og vintervedlikehold enn budsjettert.
5160: Avviket skyldes høyere utgifter til strøm og lisenser enn budsjettert. Lavere
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inntekter på kommunale årsgebyr i prosjekt VA-Sylsjøvegen enn budsjettert da ferdigstillelse av
hovedledninger er prioritert, tilknytningene kommer i 2018. Det har ikke vært budsjettert med
konsulenttjenester, drift av laste- og varebiler og leie av driftsmidler, tidligere er dette belastet annet
område. Dette er selvkostområde og føres mot selvkostfondet.
5170: Avviket skyldes høyere utgifter til strøm og lisenser enn budsjettert. Lavere inntekter på
kommunale årsgebyr i prosjekt VA-Sylsjøvegen enn budsjettert da ferdigstillelse av hovedledninger er
prioritert, tilknytningene kommer i 2018. Det har ikke vært budsjettert med drift av laste- og varebiler og
leie av driftsmidler, tidligere er dette belastet annet område. Dette er selvkostområde og føres mot
selvkostfondet.
5180: overforbruket skyldes faktura for inntreden i Innherred renovasjon.
5190: Større utgifter til lønn og drift av materiellet enn budsjettert pga. mange utrykninger. Nødvendige
reparasjoner/utbedringer brannbil bla. motorstyring, brannpumpe og nye vinterhjul. Det gjennomføres
ikke internfakturering av utrykning til automatiske brannalarmer i kommunale tjenestebygg.
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KORT OM ÅRET SOM HAR GÅTT
5101: Det er i 2017 solgt kommunal eiendom for 3,76 mill.
5102: Lokal forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter i Tydal kommune ble
vedtatt. Målet er at tilretteleggingen skal skape ringvirkninger og næringsutvikling i kommunen, da på en
måte som også ivaretar natur og miljø. Overgang til nytt kommunenummer medførte i andre halvår 2017 mye
jobb for kartavdeling. Av 114 byggesaker ble 14 gitt foreløpig svar grunnet ufullstendighet, og 1 klagesak
oversendt fylkesmannen for avgjørelse.
5103: Det ble i 2017 inngått avtaler om salg/innløsning med 22 av tomtefesterne i kommunens hyttefeltet i
Øvlinglia, eiendomsoverdragelser gjennomføres i 2018.
5104: Dette har vært det første året hvor utgiftene til kommunal vaktordning har vært samlet på et sted. Det
har vært 46 oppdrag i tillegg til mange telefoner.
5120: Påvisning av CWD(skrantesjuke) hos hjortevilt i dalføret har medført omfattende arbeid med
prøvetaking, kartlegging og forbyggende tiltak. I regi av NINA er det igangsatt et merkeprosjekt av hjortedyr
som vil pågå i mange år.
5130: Renhold tar fortsatt alt renholdet ved sykehjemmet samt hjemmehjelpsoppdrag i sokkelen. Renhold har
hatt mange permisjoner de siste årene, nå er disse avsluttet og nesten alle som var ute i ulike permisjoner har
valgt å si opp sine stillinger. Ansatte har vært på fagdager samt fått opplæring i smitterenhold. Området er
redusert med 95% stilling fra 2016 til 2017.
5131: Avdelingen har ansvaret for alle kommunale bygg. I tillegg utføres mange kjøre –og flytteoppdrag for de
ulike avdelingene. Det ble ansatt 1 vaktmester i 2017. Området er redusert med 85% stilling fra 2016 til 2017.
5132: Det har vært et aktivt år med bla. åpning av Tydal kulturhus, ombygging til toalett/dusjanlegg på
Stuguvollmoen, nytt toalett på Ystesosen og i sentrum av Stugudal, og riving av bolighuset på Brekka. Det er
store driftsutgifter på våre bygg.
5133: Tydal kommune har totalt 43 utleieenheter. Det er solgt 6 boliger med til sammen 8 utleieenheter. Det
siste året har vi hatt mange boliger stående tomme. Ledige utleieenheter fører til ekstra driftsutgifter samt
reduserte husleieinntekter.
5134: Det er solgt ett næringsbygg. Ledige næringslokaler fører til ekstra driftsutgifter samt reduserte
husleieinntekter. Det arbeides fortløpende med å avhende næringsbygg iht. til vedtatte planer.
5135: Samarbeidsprosjekt med omsorg som går på mer pasientkontakt for kjøkkenpersonalet og innføring av
varm lunsj og senere middag ved sykehjemmet, er gjort permanent. Ansatte har vært på fagdag samt
oppfriskningskurs i internkontrollsystemet HACCP. Tradisjonskosten står høyt ved sykehjemmet i Tydal.
Kjøkkenet organiserer skolens daglige fruktmåltid.
5150: Det har de siste årene blitt byttet lyskilder til ny type som ikke inneholder kvikksølv på noen strekninger.
Dette er et arbeid som må fortsette.
5151: Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av kommunale veger. Ny avkjørsel
iht. sentrumsplan Stugudal, ferdigstilles med noe breddeutvidelse til sommeren.

705 / Sylsjøvegen bygd

5160 og 5170: Arbeidet går etter oppsatt plan når det gjelder driftstiltak og investeringer.
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5190: 21 av 27 registrerte særskilte brannobjekter hadde tilsyn i 2017. Det er anskaffet 3
katastrofebelysningsenheter, samme modell som Sivilforsvaret benytter i sitt oppsett. Innsatsstyrke hadde i
2016 dobbelt så mange utrykninger som i et «normalår».
5191: Det ble i 2017 feid 168 av totalt 420 registrerte piper.

FREMTIDIGE UTFORDRINGER
Å få på plass en revidert kommuneplanens arealdel blir en sentral oppgave. I dette arbeidet ligger det mange
utfordringer og muligheter, og det er i dette spenningsfeltet at utvikling og forbedringer i oppstår. Her legges
premissene for arealavhengig utvikling i Tydal årene fremover, hvilken retning skal Tydal ta? Avgjørende for å
få en god plan blir å skape engasjement for dette i bygda når prosessen pågår.
Det blir en utfordring å opprettholde dagens drift- og servicenivå ved de ulike avdelingene hvis den negative
utviklingen i kommuneøkonomien skal fortsette. Videre vil det å tiltrekke seg nødvendig fagkompetanse ved
nyrekruttering i ulike stillinger være en oppgave som sannsynligvis må rettes stort fokus.
Vi må fortsette arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Det kommer et generasjonsskifte på uteseksjonen
som vi må forberede oss på. Her blir det viktig å kartlegge hvilke oppgaver vi skal holde på med framover. Det
forsvinner mye kompetanse i løpet av de neste 3-5 årene. I nærmere fremtid står vi foran et mannskapsskifte
på uteseksjonen som vi må forberede oss på. Kompetanseoverføring og kartlegging av
arbeidsoppgaver/operasjoner blir viktig.
Store vedlikeholds- og driftskostnader på våre bygg er en utfordring når budsjettene blir mindre. Vi har 37
egne boliger, 4 på 20 års kontrakt og 2 framleieboliger. Etterspørselen etter bolig er veldig lav så det ser ut
som vi fortsatt får mange boliger stående tomme. Vi er avhengig av å selge unna flere kommunale boliger. De
boligene vi skal beholde må oppgraderes til dagens standard. Ansvarsområde for kommunale boliger har en
mindreinntekt i husleie samt utgifter til faste driftskostnader som følge av barnebolig, ubenyttet
turnuslegebolig, beredskapsbolig, og at vi må stille bolig til gratis disposisjon for ferievikarer på omsorg. Det
må avklares nærmere hvordan dette skal gjøres i framtida.
Tydal kommune må i fremtiden tilpasse sin bygningsmasse til behovet, med miljøriktige og energieffektive
bygg som gjerne rommer flere funksjoner der
det er mulig.
Teknisk har driftsansvaret for kommunens
toaletter samt dusjanlegg. I 2017 har dette
vært satt bort til private. Vi må bli enige om
en utgiftsfordeling evt. bevilge midler til
tiltaket.
Målet er at alle kommunale veglys skal byttes
til armaturer med led-lys. På sikt medfører
dette reduserte vedlikeholdskostnader og
lavere strømregninger. Nye krav fra 01.01.19
gjør at det trengs midler i 2018 for å klare
disse kravene.

Foto: Mattias Jansson
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Det er et mål å komme ajour med vedlikeholdet av våre veger. En revidering av kommunal vegplan må si noe
om standarden, antall veger, tilskuddsordningen m.m.
Arbeidet med utskifting av eldre ledningsnett vann- og avløp med mål om å redusere lekkasjer og
driftskostnader bør fortsette i årene som kommer. Ved videre utbygging vann- og avløp for fritidsbebyggelsen
må det etterhvert gjøres vurdering av kapasitet på vannkilder og avløpsrenseanlegg.
Sentrale myndigheters krav til brann- og redningstjeneste er stadig økende. Tydal kommune er avhengig av
samarbeid med andre kommuner. Våre samarbeidskommuner innenfor brann/redning i Fjellregionen har
igangsatt samme utredningsarbeid i 2018, og Tydal kommune bør sikre seg en opsjon i å delta i dette
samarbeidet i fremtiden da det synes usikkert om slik felles tjeneste i Værnesregionen noen gang blir realisert.
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