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1. Rådmannenskommentarer
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Årsmeldingener rådmannensmelding til kommunestyretom det som har skjeddi foregående
kalenderår.Den skal behandlessammenmed årsregnskapet.
Årsmeldingener et viktig politisk verktøy, ikke minst i forhold til arbeid med budsjett og
økonomiplan/handlingsprogram.
Informasjoneni årsmeldingener derfor i førsterekke myntet
på å nå politisk nivå. Å rsmeldingenskal så langt det lar seg gjøre, synliggjørehva som har
skjeddi 2018 og besvareom de mål, retningerog føringersom ble gitt i budsjettetfor 2018 er
gjennomført.
1.1 Drift
Netto driftsresultatfor 2018er på 2,07%.Netto driftsresultater lik brutto driftsresultat,inklusiv
avskrivningerminussummenav nettorenteutgifterog nettogjeldsavdrag.En ledetrådi forhold
til økonomistyringi kommunalsektorutarbeidetav Teknisk beregningsutvalg(TBU) er at et
netto driftsresultatover tid bør ligge på ca. 1,75 % (tidligere 3 %). Fra 2017 til 2018 har
kommunen omtrent 2 millioner mindre i inntekter, 2 millioner mer i utgifter til
lønn(lønnsøkninger),
og 3,5 millioner mer i overføringerknyttet til avslutningog utbetalingav
Husbankprosjekt.
Ut fra disseforutsetningeneframstårdet økonomiskeresultatetsom bra. Netto driftsresultati
2018 er på kr 3 478 000,- og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 6 219 000,-.
Hovedårsakene
til mindreforbrukkan forklaresmed:
Finansområdet:3,6 MNOK merinntekt/mindrekostnader(tar opp lån sent på året,
merinntekterflyktninger som kom sentpå året)
I driftsbudsjetteter det mindreforbrukpå 2,5 MNOK (inkl. budsjettjusteringen
i andre
tertial på 1,5 MNOK, samtinndekningav tidligere års underskuddpå VAR - området
på 500.000,-. Det betyr at det er omtrent500 000,- i reell innsparingpå drift i 2018)

Tall for sektorene:
Velferd/PLO:2,0 MNOK mindreforbruk(og av detteer det brukt 800 000,- mindre
enn budsjettertpå barnevern)
Oppvekst:300 000,- merforbruk
Samfunnsutvikling:700 00,-merforbruk
Når det gjelder detaljer om resultatenefor de enkelte sektor/enhet
er fremgår dette under
presentasjonen
av disse.
Gjennomde tre sisteårenehar kommunenstyrketavsetningtil disposisjonsfond.Ved årsskiftet
2017var disposisjonsfondet
på 15, 3 mil lioner. Pr 31.12.18 er kommunensdisposisjonsfondpå
20.559.670,- Det har gitt kommunenet handlingsromog en mulighet til å kunne håndtere
utforutsetteforhold.
1.2 Brukere og tjenester
Tolga har et tjenestetilbudsom bådei kvalitet og kvantitetmå ansessom bra.
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Kommunebarometeret
har over tid vi st at Tolga leverer bra og scorerhøyt på mangeområder.
Tolga havner på en 27. plass i den endelige målingen av Kommunebarometeret
2018 fra
Kommunal Rapport.Plasseringener korrigert med hensyntil økonomiske rammebetingelser.
Nøkkeltalleneer samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge. Tolga er helt i toppsjiktet
innengrunnskole.Kommunener ogsåinne på Topp 100-lista hva gjelderbarnehage,økonomi,
enhetskostnader
og kultur. K ommunenes handlingsromer understadigendring.Derfor er det
helt avgjørendeå skapeen kultur somevnerå tilpassesegde rammenemantil enhvertid har å
drifte for. Tolga har over flere år jobbet aktivt for å utvikle en slik kultur sammenmed de
ansatte.
For tjenesteproduksj
on visesdet til beskrivelsenav det enkeltesektor/enhet
.
1.3 Administrativ organisering
Tolga kommune har en tilpasset to-nivåmodell. Vi er organiserti tre sektorer; Oppvekst,
V elferd og Samfunnsutvikling.For sektoreneOppvekst og Samfunnsutviklinghar man nå
enhetsledernemed et overordnet koordineringsansvarfor sin sektor. Innen Velferd har
kommunenen mer rendyrketsektorleder.En slik organiseringgir effekter gjennommer helhet
og god samhandling.For ytterligere effekt av dette vurderes å gi mer myndighet til
sektorlederrolleni Oppvekst og Samfunnsutvikling.I rådmannensstab og støtte inngår;
økonomi/lønn,personal,IKT, servicetorget
.
1.4 Ledelse
I ledelsen i Tolga kommuneinngår følgende:Strategiskeledergruppe;rådmann,økonomisjef,
personalsjef og 3 sektorledere.Operativt ledernivå utover de som inngår i strategisk
ledergruppeer 9 enhetsledere.
Ledernei Tolga kommunehar et stort og viktig ansvarbådei forhold til tjenesteproduksjon
,
utvikling og de ansattesve og vel.
Lederutvikling er en kontinuerlig prosess.Tolga kommunehar fastearenaerog møtepunktfor
ledelsen,hvor ledelsesutøvels
e/utvikling er en del av dette.
Tolga kommunehar hatt rådmannskiftei 2018. Avtroppenderådmannsluttet medio mars og
personalsjefenvar konstituertrådmannfram til ny tiltrådte 01.06.18.
1.5 Bemanning/ rekruttering
Personalsituasjoneni Tolga kommunehar værtstabil.Kommunenhar god tilgang på kvalifisert
personellpå de aller fleste områder,men en ser en tendenstil at noenyrkesgruppermed krav
til høyereutdanninghar værtmer krevendeå rekruttere.(høyskoleutdannet
helsepersonell
med
videreutdanning,ledere,økonomisjef). Det er å merke segat antall årsverkfr a 2013 til 2018
har gått ned med 15, noen som tilsvarer 10 %. Dette har vært et ledd i forhold til å tilpasse
driften til de økonomiskerealiteter.Antall årsverker i samsvarmed de behov og oppgaver
kunnehar og skal løse.
1.6 Medarbeidere i Tolga kommune
År
2014
2015

2016

2017

2018

6

Antall ansatte
Antall årsverk

164
138

159
135

161
134

154
132

156
133

1.7 Nærvær
Tolga kommuneer IA -bedrift, og det forplikter kommunentil å jobbeaktivt for å økenærværet
i organisasjonen.
Målet for tilstedeværelse
var satttil 94,1 %. Ved årssluttviser statistikkenen
tilstedeværelse
på 95 %:
År

Fraværsdager

Nærvær

Fravær

2012

1785

94,8

5,2

2013

1633

95,3

4,7

2014

2200

94,1

5,9

2015

1472

96,0

4,0

2016

1556

95,8

4,2

2017

95,3

4,7

2018

95
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Nærværeti Tolga kommuneer ekstremthøyt. Ordningenmed utvidet egenmeldingsperiode
som ble innført fra
01.01.2012har gitt goderesultater.Det drivesen systematiskoppfølgingav sykemeldte/ansatte
somståri fare for
å bli sykemeldt.Tolga kommunehar ansatte med megethøy arbeidsmoral.

1.8 Trivsel
Medarbeiderundersøkelse
blant ansatteble gjennomførti mars 2016, men ble ansett relatert
både til 2016 og 2015. Svarprosentenl å på 93 %. Dette var en ekstrem høy svarprosent
.
Svarprosenten
har i Tolga kommunetidligere ligget på mellom 74 – 78 %, noesom ogsåanses
sombra. Dette var en helt ny undersøkelse
somble gjennomført.Undersøkelsen
har mestfokus
på motivasjonog mestring.Tolga kommunehar medarbeideremedstor grad av motivasjon,de
blir motivertog deføler mestringi hverdagen.Ny undersøkelse
var planlagtgjennomførthøsten
2018, men i samrådmed tillitsvalgte og lederegjennomføresdenmed svarfrist 10.04.19
1.9 Kompetanseutvikling
Tolga satserpå medarbeiderskap.«Medarbeiderskap»
er et opplæringsprogram
utviklet av KS
som skal fremmeen aktiv, medansvarligog etisk bevisstmedarbeiderrolleder medarbeideren
brukersineressursertil bestefor brukerne,virksomhetenog segselv. Kommunenhar utdannet
veiledere/kursholderefra egen organisasjon.K ursoppleggetvil bli fulgt opp gjennomårlige
kursoppleggfor de som er nye i organisasjonen.
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I 2018 har man hatt fokus på å videreføreelementerfra lederutviklingsprogram
met som ble
gjennomført i 2017. Dette var i samarbeid med KS Konsulent basert på 10-faktor
medarbeiderundersøkelse
og med fokus på Mestringsorientertledelse.I 2019 er det planlagtet
felles interkommunallederutviklingsprogramhvor Tolga kommunesin strategiskeledergruppe
deltarsammenmed de andrekommunenei FARTT –samarbeidet.
1.10 Internkontroll og HMS
Som digitalt kvalitetsstyringssystemet/verktøybruker kommunen «Compilo», tidligere
«Kvalitetslosen». Styringssystemet
skal dekkestrategi,risikovurdering,dokumentasjon,avvik
og til tak og rapporteringi forhold til HMS. Dettearbeideter kontinuerligog skal inngåsom en
naturlig del av enhetensarbeidsprosesser.
Høsten2018 så vi et behovfor å løfte til riktig nivå
på alle enheter.Vi ansatteen medarbeidersom skal jobbe systematisk og målrettetmed dette
et årstid.
Tolgakommunebruker verktøyetLEAN. LEAN er egentlighentetfra industrienog betyrslank.
Det er utarbeidetet egetLEAN -programfor kommunesektoren.
Rådmannenser på brukenav
dette verktøyetsom et ledd i en kulturbygging som har fokus på å få mest mulig ut av den
innsatsfaktorenvi leggerinn og som igjen gir goderesultatfor brukerne.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU )
består av
tillitsvalgte, hovedverneombud og
rådmann/virksomhetsledere
som arbeidsgiversrepresentanter.KommunensIA -rådgiver har
møte- og taleretti AMU.
Vernerunder har blitt gjennomført og blir fulgt opp og forelagt AMU.
Kommunenhar avtalemedgodkjentbedriftshelsetjeneste
BHT A/S på Tynset.BHT A/S deltar
ved behovi AMU . I tillegg er bedriftshelsetjenesten
mye brukt i forbindelsemed oppfølging
og tilretteleggingfor å forebyggesykefravær. I 2018 har vi hatt noe økt bruk av enkelttimer
BHT for å følge opp i enkeltsakersammenmed arbeidsgiverog ansatt.
1.11 Etisk standard
Tolga kommunesetiskeretningslinjerble revidert i 2015. Disseretningslinjenegjelder bådefor
folkevalgteog ansatte.Disseer en del av kommunenspersonalhåndbok
.
1.12 Likestilling/ diskriminering
I Tolga kommuneshandlingsplanfor InkluderendeArbeidsliv 2013 ble følgendetiltak vedtatt:
Ved fremtidige tilsettinger i Tolga kommune skal følgendestå i utlysningsteksten:« SomIAbedrift oppfordrer Tolga kommunekvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn,
etnisitetog funksjonsnedsettelser.»
Tolga kommunetilstreber gjennomsin tilsettingspraksis,å følge opp denneformuleringenså
langt det lar seggjøre.
Likestillingssentretutgir årlig en status for likestilling og mangfold. Statusener at Tolga
kommunescorerveldig høyt på mangeparametere.Vi ligger langt over landsgjennomsnittet
når det gjelder andel kvinnelige ledere. I den utvidede ledergruppentil rådmannener
kvinneandelen over 70%.
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1.13 Arbeidsmiljø
Arbeidsgiver har hatt lederansvareti Arbeidsmiljøutvalget(AMU) i 2018. Utvalget har hatt 4
møter.Fast dagsordenpå møtenehar vært oversikt over nærværet.I tillegg har AMU jobbet
med målsettingerfor overordnaIA -handlingsplanog oppfølgingav vernerunder.
AMU har i løpetav åretikke blitt forelagtrapporterom yrkessykdommer,arbeidsulykker,eller
tilløp til ulykker, jvf. § 7-2 i Arbeidsmiljøloven.
1.14 Medarbeidersamtaler
I handlingsplanenfor i IA -arbeideti Tolga kommuneer det et mål om 100 % gjennomføring
av medarbeidersamtaler.
Målet for detteer tilnærmetnådd.
1.15 Samarbeid med tillitsvalgte
Møter mellom Rådmann/Stabog Hovedtillitsvalgte har vært gjennomført etter en fastsatt
møteplanog ekstraved behov. Det er gjensidigforståelsefor at dissemøtenebør prioriteres.
1.16 Interkommunalt samarbeid
Tolgakommuneinngår i enrekkebådeformelle og uformelleinterkommunalesamarbeid.Både
det å inngå i og det å søke samarbeider for en kommune av Tolgas størrelseen dyd av
nødvendighet.Dette bådei forhold til å leveretilfredsstillendekvalitet i tjenesten,det å kunne
ha storenok fagmiljøer og for i det hele tatt på noenområderå kunnerekrutterekompetanse.
Det jobbesregionaltmed å sikre mer styring og medvirkningi de interkommunaleordningene.
Se hvilke ordningerTolga kommuneinngåri lengerut i dokumentet.Som vedleggfinner man
årsmeldingfra Tynsetopplæringssenter,
Nord-Østerdallegevaktsamarbeid,
PPT og barnevern.
Krisesenter-tjenestenkjøper vi av Gudbrandsdalkrisesentersom vil oversendesin årsmelding
når den er godkjentav styreti mai.
1.17 Samfunnsutvikling
Kommunensfremsterolle somsamfunnsutviklerer i forhold til å værebådeen pådriverog
tilrettelegger.Tolga har gjennommangeår værten aktiv aktøri forhold til å utvikle Tolga
som samfunn.I 2018startetman byggingav Tolga Kraftverk etter mangeårs planleggingog
forberedelser.Dettehar medførtaktiv anleggsvirksomhet
fra august2018 i kommunen,med
lokaliseringav en brakkeriggi sentraltbeliggendei kommunen.I utbyggingsavtalenvar det
ogsåavsattemidler til et fiskefondpå 5 milli onersom et avbøtendetiltak som skal forvalte
fisk, fiske og fisketurismei de berørteelvestrekningeri Glomma. Vi er i gangmed å utarbeide
og vedtavedtekterfor å forvalte dette.Det er i tillegg mulig å få utbetaltinntil 7 millioner til
kommunentil andretiltak gjennomutbyggingsavtalen
. Tiltakeneskal væreav «avbøtende«
karakter.Det er alleredeett avbøtendetiltak i gangknyttet til den gamlekraftstasjoneni Tolga
sentrum/infopunktTolga.
Bredbåndsutbygging
er en viktig infrastrukturfor næringog utvikling. Det ble inngåttavtale
med Telenori 2018om utbyggingav fiber i Vingelenog Tolga som skal væreferdig innen
31.12.2019.
NATO-øvelsenTrident Junctureble gjennomførtstort settsom planlagthøsten2018.Det var
et stort innrykk av soldaterfra mangeland, og rådmannenfikk på vegneav alle innbyggerne
en takk for velvillighet og tilretteleggingfor at øvelsenkunnegjennomføressom planlagt.
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Før årsskiftet2018/2019gikk manut medanbudi forhold til ny barnehageog kulturhusdelved
Tolga skole.Det er forhandlingerog en avventertilbud. Dersomtilbudeneer innende rammer
somer gitt av kommunestyrer
, kan vi etterhvert få et nytt løft innenoppvekstog kultur i Tolga.
Det vil også styrke mulighetene for å møte nedgangen i barnetall, ved
samlokaliseringsgevinster.
Tolga kommuneble vinner av Skoleeierprisen2018 fordi vi har et
helhetsperspektivpå barn og ungeslæring gjennomhele oppveksten.Med det byggetsom nå
planlegges,medrøtter i fortida, tro på framtidaog læringi fellesskapsatser vi på barnog unge
i Tolga.
Tolga kommunehar sammenmedTolga-Os SparebankopprettetselskapetTol ga2020.Det har
som mål og hensiktå øke folketallet i Tolga kommunegjennomulike tiltak og handlinger.
Det ble i 2018 arbeidetmed å ferdigstille to prosjekter med boligbygging i sentrum hvor
kommunenhar inngått avtale om tilbakeleie av leiligheter i ulik størrelsefor å møte flere
boligbehovfor kommunensinnbyggere,innflyttere og potensielletilbakeflyttere.
Figuren nedenfor:Befolkningsutviklingende siste8 årene(2011-2018) i Tolga kommune.
Folketalleti Tolga kommunepr 311218er i følge tall fra SSB1551 innbyggere.
Befolkningsnedgang
en har i gjennomsnittværtpå 17 personerpr år de siste8 årene. De
statistiskeutsiktenetil fortsattbefolkningsnedgang
medførerlavereinntekterfor kommunen
framover.Derfor er omstilling og reduksjoni driftsutgifteneviktig framoverogså.
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-140

Fødselsoverskudd
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1.18 Konklusjoner/ utfordringer
Tolga kommuneleverer gode tjenesterog skapergode resultater.Organisasjonenhar mange
dyktige medarbeidere,
som er fornøydemedog stolte av arbeidsplassen
sin.
Kommunebarometeret
er et verktøy som rangererkommunenstjenester.Hvordan den drives,
ikke en vurderingav om tjenestenfortjener stempletgod nok eller ei. Dette verktøyetutvikles
fra år til år. Tolga har scoretjevnt høyt her over lang tid.
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I løpetav 3 år har Tolga byggeropp et bra disposisjonsfond.Det gir robusthetog handlingsrom.
Stramdrift og behovetfor å ha evnetil å tilpassedriften rasktvil fortsattværegjeldende.
Nærværeter gledelig og et signal om at det jobbesbra på mangenivå og plan. Det er ogsået
signal om at arbeidsmoralener utrolig høy. Satsingen på medarbeide
rskapetbringer frukter i
form engasjerteog myndiggjortemedarbeidere.
Medarbeiderneer det besteenorganisasjonkan
investerei. Det er mye folkehelsei å ha et arbeidhvor mantrives og utvikles.
Tolga er ett bærekraftiglokalsamfunn.Et samfunnsom har plasstil alle og der alle på et eller
annetnivå er en ressursog har noe å bidra med.Dette bygger oppunderde kvaliteteneog den
kulturensom er bærendei Tolga-samfunneti dag.
Kommunenhar hatt en utfordrendehøsti 2018gjennommediassøkelyspå densåkalte«Tolgasaken.«Dettehar pregetkommunensomlokalsamfunnog mangeansattehar opplevddettesom
krevende,både arbeidsmessig/ressursmessig
og i forhold til omdømme.Det ble framsatt
alvorlige anklagermot kommunensom man gjennom granskningsrapportene
frikjennes for.
Likevel er det framkommetandrefeil og manglersom en retter opp og forbedrer gjennom
systematiskarbeid.Det er krevende for en liten kommuneå få en slik knekk i omdømme.Vi
jobbermedåpenhetog tillit, gi godetjenester,værei god dialogmedinnbyggereog folkevalgte,
- og å væreen kommunemed TÆL.
Tolga, 30.mars2019
Siv S Sjøvold,Rådmann

2. Øk onomisk analyse
2.1 Investering
Investeringsregnskapet
viser et udekket beløp pr. 31.12.18 på kr. 0. Det er i ngen større
overskridelserpå investeringsprosjekter
i 2018.
2.2 Drift
Tolga kommune deler driften inn i rammeområder (sektorer) som får tildelt egne
budsjettrammer.Ved avslutning2018 viste regnskapetet mindreforbrukpå kr. 6 219 249.
2.3 Budsjettavvik
Tabellen viser rammeområdenes
budsjettavvik.Forklaringer til rammeområdenes
resultater
finnes underde enkelterammeområdenes
meldinger.
Budsjettavvik drift 2018 (1000
kr)

Politisk, utvalg og formsk disp.
Rådmannog stabsfunksjoner
Felleskostnader
Sektor- Samfunnsutvikling

Regnskap Budsjett
Avvik 2018
Avvik %
2018
2018 (- = overforbruk) Brukt av budsj
2 262
2 356
94
96,0 %
7 321
7 845
524
93,3 %
1 648
1 938
290
85,0 %
20 040
19 342
-698
103,6%
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Sektor- Oppvekst
Sektor - Velferd
VAR -områdene
Kirke og andretrossamfunn
Sum

38 820
39 736
-541
2 082
111 368

38 535
41 815
0
2 102
113 933

-285
2 079
541
20
2 565

100,7%
95,0 %
99,0 %
97,7 %

2.4 Driftsresultat
Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat minus avskrivninger og minus netto
finanstransaksjoner.
Netto driftsresultati 2018 er positivt med kr. 3.477’ mensforrige år var
positivt medkr. 11.588’.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
8,00%
6,80%

7,00%
6,00%

5,60%

5,20%

5,00%
4,00%
3,00%

2,00%

2,00%
1,00%
0,00%
År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

Som det fremgårav diagrammeter netto driftsresultati % av driftsinntektenei 2018 positivt
med 2,0 %, i 2017 var det positivt med 6,8 %, mensdet i 2016 var positivt med5,2 %.
Anbefalt nivå for økonomisk balanse over tid er et netto driftsresultat på 1,75 % av
driftsinntektene.Ved et lavere resultatvil verdienei kommunesektoren
forringes.Årsakentil
detteer at avdragenepå lån ligger inne i kommuneregnskapene,
og ikke avskrivningenesom i
privateregnskaper.
Brutto driftsutg ift fordelt på utgiftsarter 2018 i %
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14
Kjøptjenester som erstatter
egentj prod 14 %
Kjøpvarer og tjenester som
inngåri egenprod 17 %

17

Overføringer9 %
60
Lønnsutgifter60 %

9

Somdet fremgårav diagrammeter lønnsutgiftenedendominerendedriftsutgifteni kommunen
med 60 % av utgiftene.
2.5 Inntekter
Frie inntekter2015–2018(1000kr)
År
2015
Formue-/inntektskatt
Eiendomsskatt
Inntektsutjevning
Rammetilskudd
Sum frie inntekter

År 2016

År 2017

År 2018

30 445
3 062
13 072
66 919
113 498

29 844
3 090
15 166
68 088
116 188

29 834
3 115
14 713
67 977
115 639

27 218
2 659
13 678
67 094
110 649

Betegnelsenfrie inntekterinnebærerat disseinntekteneikke er bundetopp til å brukesinnenfor
spesielleområder.De frie inntekteneer redusertmed kr. 549’ fra 2017 til 2018. Endringen
fremgårav tabellen.De frie inntekteneer kr. 165’ høyereenn revidertbudsjetti 2018.
2.6 Lån
Lånegjeld2015–2018(i 1000 kr)
År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

Lånegjeldpr. 01.01.
- Avdrag
- Ekstraord.avdrag
+ Nye lån

95 379
4 218
503
7 511

98 169
4 260
3587
12 934

103 255
6 663
0
15 311

111 903
7 225
0
38 186

Total lånegjeld31.12.
- Ubruktelånemidler

98 169
8 117

103 256
6 469

111 903
14 819

142 864
41 091

- Utlån pr. 31.12.

9 373

9 677

9 995

9 515

Netto lån pr. 31.12.

80 679

87 110

87 089

92 258
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Med total lånegjeldmeneskommunaleinnlån inklusive husbankmidlertil videre utlån. Med
utlån menes utlån av husbankmidler. Ubrukte lånemidler er låneopptak der
investeringsprosjekter
ikke er igangsatteller fullført samthusbankmidlersom ikke er utlånt.
Somdet fremgårav tabellenover har kommunensnettolånegjeldi løpetav de siste4 årenegått
noeopp. Tilbakebetalingenav lånegjeldleggerbeslagpå delerav kommunensinntekter.Staten
«dekker»renter for en del av gjelda som gjelder tiltakspakkeskolebyggog omsorgsboliger.
Alle lånenei 2018 er nedbetalt i henholdtil plan som ble lagt i budsjettfor 2018.
Lånegjeldpr. innbygger2016 –2018(kr)
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

92 111
72 056
60 598

År 2016

År 2017

År 2018

Diagrammetviser at lånegjeldpr. innbyggeri Tolga kommunehar økt noede tre sisteårene.
2.7 Balanseregnskapet
Balanseregnskap
2015–2018 (1000
kr)
EIENDELER
Omløpsmidler
Heravkortsiktige
fordringer
Anleggsmidler
Sum
GJELD/EGENKAPITAL
Langsiktiggjeld
Kortsiktig gjeld
Egenkapital
Sum

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

42 969

49 515

66 936

96 447

21 430
344 228

20 104
358 228

11 504
367 478

13 170
388 275

387 197

407 743

434 414

484 722

304 849

317 882

331 774

366 977

21 280

21 739

19 678

21 130

61 068

68 122

82 962

96 615

387 197

407 743

434 414

484 722

Balansenviser kommunensøkonomiskestatusved utgangenav året.
EIENDELER:
Omløpsmidleneutgjør likvide beholdninger,kortsiktigeplasseringerog kortsiktige fordringer.
Anleggsmidlenebestårav varigedriftsmidler (fasteeiendommerog anlegg,utstyr,maskinerog
transportmidler)og finansielleanleggsmidler(utlån, aksjerog andeler).
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GJELD OG EGENKAPITAL:
Langsiktiggjeld omfatterpensjonsforpliktelsersamtlån kommunenhar tatt opp.
Kortsiktig gjeld oppstårsom følge av tidsforskjellenmellom når anskaffelsenav en vare er
kjent og mottattog når denblir betalt.
Egenkapitalenbestårav reelleegenkapitalkontislik som regnskapsmessig
mindre-/merforbruk
og fond. I tillegg kommer «kapitalkonto». Kapitalkontoen har en særskilt funksjon i
kommuneregnskapet.
Saldoenviser kommunenssamledeegenfinansieringav anleggsmidler,
dvs hvor mye kommunenselv har bidratt med til finansiering av anleggsverdiene.Denne
finansieringenkan entenværeover driftsresultatet,av inntekteri investeringsregnskapet
eller
ved bruk av tidligere oppspartemidler.
Likviditetsgrad2016–2018
5,00

4,56

4,00
3,00

3,40
2,28

2,00
1,00
0,00
År 2016

År 2017

År 2018

Likviditetsgradenviser forholdet mellom omløpsmidlerog kortsiktig gjeld. Som en norm bør
likviditetsgradenvære større enn 2,0 for at det kan sies at kommunenslikvide tilstand er
tilfredsstillende. Likviditeten har i 2018 vært god og vi har ikke hatt behov for å benytte
kreditteni banken.
Fondsbeholdningen
2015–2018(1000 kr)
Disposisjonsfond
Bundnedriftsfond
Ubundneinvesterings
fond
Bundneinvesteringsfond
Sum

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

5 834
8 499
982

10 600
9 051
264

15 353
12 738
264

20 600
10 586
199

189

489

489

260

15 504

20 404

28 844

31 645

Tabellenviser at fondsmidlenesamlethar økt bra det siste året. Det bør væreet mål å øke
disposisjonsfondytterligerefor å sikre stabilitet i økonomienfremover.
2.8 Finansforvaltning
Kommunensmidler til driftsformål er plasserti bankinnskuddhvilket er i henholdtil vedtatt
finansreglement.Midlene er plassertuten binding. Kommunenhar ikke plassertog har heller
ikke vedtattrammerfor langsiktigplasseringav aktiva.
Kommunenhar sinelån i KLP-Kommunekreditt,Husbankenog Kommunalbanken.Det meste
av porteføljen er i Kommunalbanken.Ca 45% av lånenepr. 31.12.18 har fastrentefrem til
desember 2048. Det resterendeer på flytende rente.Det er foretatt ett låneopptaki 2018, som
gjelderi nvesteringerfor 2018.
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3. Utredningsoppgaver2018
Beskriver de utredningsoppgaver
som er gjennomført i 2018.
Tiltak

Beskrivelse

Beskrivelse/Gjennomføring

Ny barnehageog
kulturhusdelved Tolga
skole.

Prosjektering
gjennomførtog
prosjektetble lagt ut på
anbudi desember2018.

Mulighetsstudietble
behandleti kommunestyreti
k-sak60/17.

Nasjonalparklandsby
Statusenforeløpig
gjeldende

Nye kriterier for å bli
nasjonalparkkommuner
utarbeides.Da vil Tolga
kommunemåtteta
stilling til disse

Dette arbeidetavventestil de
andrekommunenerundt
Forollhognaavklarerhva de
ønsker– om de ønskerå bli
nasjonalparkkommuner
etter
nye kriterier.

Hvordanutvikle det
interkommunale
samarbeidet

Dettearbeidethar
kommeti gangved at
mansenhøsten2018 ble
enigeom å starteet
felles
lederutviklingsprogram
for de strategiske
ledergruppenei
kommunenei NordØsterdal.

Oppstartjanuar2019.Dette
må ogsåseespå som en
prosessjobbsom kan danne
en plattform for det videre
arbeidetmed hvordanvi vil
styre, organisereog utvikle
det interkommunale
samarbeidet.

Vedtakknyttet mot
Arbeideter gjennomført utbyggingblir behandleti
i tråd med kommunekommunestyreti oktober
styretsvedtaki sak
2018.Dette etter
81/16.
anbudsrunde.
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4. Rådmannensstab og støtte
4.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats

Ressursinnsats

Årsverk

Rådmann

1,0

Rådgiver

0,55

Personal

1,4

Servicetorget/IKT

4,1

Økonomi

2,7

Folkehelse

0,0*

Sum årsverk

9,75

Nettobudsjett 2018 (i 1000kr)

7 845

Nettoregnskap2018 (i 1000 kr)

7 321

Mindreforbruk (i 1000kr)

524 (brukt 93,3 % av budsjett)

* Folkehelseer lagt inn underVelferd – NAV og bosettingog inkludering.Stilling er redusert
fra 1,0 til 0,5. Stillingen lønnesgjennombruk av flyktningefond i 2018
4.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
Tjenestene 1000-1050-1060-1070-1100-1910-1915-1940-1941-1951-1970-1980 Politikk,
ulike utvalg og formannskapets disposisjonsfond
Her ligger alt som går til politisk arbeid,herunderkommunestyret,alle råd, utvalg og nemder,
revisjon og formannskapets
disposisjonsfond.
1200 Rådmannskontoret
Her ligger lønn til rådmannog rådgiverog annetfor å drive kontoret,herunderdiverselisenser,
kontingenter,opplæring, abonnementmed mer. Oppgavenebestår i overordnetledelse og
styring, tilretteleggingfor politikerneog oppfølingog iverksettelseav politiske vedtak.
1210 Personalkontoret
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Her ligger lønn til personalsjefog rådgiverog annetfor å drive kontoret.Oppgavenebeståri
overordnet personalpolitikk, herunder å støtte rådmannen, sektorledere/enhetsledere
i
personalspørsmål,gjennomføre lokale lønnsforhandlinger,ansettelser,samhandling med
tillitsvalgte, organisasjonsutvikling,
oppfølgingav diverseretningslinjermed mer.
1212 Folkehelsekoordinator
K oordinerer kommunensfolkehelsearbeidog satsinger. Er fordelt med 0,5 stilling lagt til
rådmannensstab og støtteog 0,5 stilling lagt til NAV. Fra 2018 er hele stilling lagt innunder
NAV medfokus på jobbing medflyktninger.
1300 Økonomikontoret
Her ligger lønn og annet for å drive kontoret. Oppgavenebestår av alt som ligger under
økonomiforvaltning,budsjettjobbing,regnskap,lønn, med mer. Økonomikontorethar i 2018
jobbet mye med ettervirkningeneav innføring av nytt økonomisystem.
1310 Arbeidsgiverkontrollen
Denne tjenestenkjøpes.
1810 Servicetorget
Her ligger lønn til ansatte i servicetorgetog andrekostnaderfor å drive dette.Oppgavenebestår
i å utøve servicei førstelinje for publikum pr telefon eller ved oppmøte,post, arkiv, politisk
sekretariatmed mer.
1840 IT -konsulenten
Her l igger lønn til IT -konsulenten.Oppgaveneutføresdels gjennomFARTT-samarbeidetog
dels ved tilstedeværelse
i kommunen.Sørgefor at kommunesmaskinparkinnen detteområde
og kommunessystemerfungerer.
1845 Arkiv
Kjøp av arkivplassligger her.
1800 Felleskostnader
Dette er delt opp i ulike områder. Herunder inngår ting som rekvisita, telefon, porto,
administrasjonsutgifter,
Flytthit, interkommunalinnkjøpsordning,kantinekommunehuset,IT drift, personaltiltak,bruk av premiefond,AFP-pensjonog premieavvik.
4770-4773Miljøsaker
På miljøområdet forvalter kommunen og har ansvar/oppgaveri forhold til viltnemnd,
villreinnemnd, jaktorganisering, hjortevilt og bever, rovvilt, jegerprøven, hundeloven,
motorferdseli utmarkog verneområdene
i kommunen.
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4.3 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanensmål og satsingsområder– 2018
Kommuneplanenhar følgendehovedmålog satsingsområder:
Identitetog tilhørighet
Bolyst og attraktivitet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunaletjenester
Arealstrategier
Sikkerhetog beredskap
Alle hovedmålog satstingsområder
støttesoppundermeden beskrivelseav: Vi vil og Slik
gjør vi det.
Hovedmål

Tiltak

Beskrivelse/Gjennomføring

Bolyst og
attraktivitet

Tolga 2020 – Tolga går
inn med kr 300 000,- pr
for å jobbemed økt
bosetting

Tolga 2020 er et A/S eid av Tolga kommune
og Tolga Os Sparebank.De skriver sin egen
årsmeldingsom leggesfram for
kommunestyret.

Kommunale
tjenester

Kontinuerlig jobbe for å
utvikle i de kommunale
tjenestene

Tolga kommunelevererbra tjenester.Det
jobbesmed å utvikle samhandlingenog
skapesynergierinnenalle sektorerog på
tvers av sektorene.

Identitetog
tilhørighet

Jobbevideremed å
videreutvikledet
interkommunale
samarbeidet
Arealstrategier Få plassny kommunal
planstrategi.Skal si noe
om hvilke planersom
skal rulleres

Ny planstrategible vedtatti kommunestyret
22. juni 2017,k-sak37/17.
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Sikkerhetog
beredskap

Det skal utarbeidesny
ROS- analyseog ny
beredskapsplan
i 2017
Kommunenedeltarpå
samlingerog kurs i regi
av fylkesmannog DSB i
2018

Ny ROS-analyseble vedtatti kommunestyret
i januar2017,k-sak8/17. Ny beredskapsplan
ble vedtatti kommunestyret18. mai i k-sak
26/17.
Kommunenedeltarpå samlingerog kurs i
regi av fylkesmannog DSB i 2018

4.4 Tiltak knyttet mot Folkehelseog «Tolga dyrker måltidet»
Satsing
Tiltak

Folkehelse Servicetorgetskal væremedpå å løfte frem
aktivitetenesom kommunentilbyr; gymbygget,
bassenget,
aktiviteteri Hamran,i regi av
skigruppa,o-gruppaosv. Gjøredettesynlig på
kommunens hjemmeside/facebook/skranke

Sørgefor å ha oppdatertinformasjonom
aktivitetersom stolpejakten/skijegeren
osv.

«Tolga
dyrker
måltidet»

Synliggjøre«Tolgadyrker måltidet»i skranken,
gjennomf.eks storskjermmed informasjon

Gjennomføringstidspunkt
Legt ut på kommunens
hjemmesider.Fra 2018
ogsåpå skjerm i
servicetorget.

Påkommunens
hjemmesiderog skjerm
i servicetorget
Detteblir nå gjort fra
storskjermi
servicetorge
t i 2018.

Værebehjelpeligmed å lage utstilling på
biblioteket,vise frem produsenter osv.

4.5 Mål og resultatindikatorer for Rådmannensstab og støtte – samlet
Verbal
Målemetode/indikator
Forrige
Tallfesting
beskrivelseav
resultat / Gj
av mål
mål
snitt
for
Kommunebudsjettåret
gruppe 05
2019

Mål
innen
utgangen
økonomiplan
-perioden
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2022
Medarbeidernes Medarbeider
opplevelseav:
undersøkelse
Mestringsorientertledelse
(ledelsenlegger
vekt på å gjøre
medarb.best
mulig ut fra den
enkeltes
forutsetninger)>
4,0

KS «10-FAKTOR»
Snittverdierpr faktor i
medarbeidernes
besvarelser.Skala1-5 (5
best). Snittverdi over 4,0
er bra, over 4,5 er
særdelesbra.

3,9 (2016)

Nestemåling >4,2
April 2019

Medarbeidernes Medarbeider
opplevelseav:
undersøkelse
Fleksibilitetsvilje

KS «10-FAKTOR»

(egenvillighet
til å være
fleksibel på
jobb)
fleksibel)>4,0

4,5 (2016)

Nestemåling >4,2
April 2019

4,0 (2016)

Nestemåling >4,2
April 2019

Medarbeidernes Medarbeider
opplevelseav:
undersøkelse
Mestringsklima KS «10-FAKTOR»
(kultur for
samarbeideog å
gjørehverandre
gode)>4
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Netto
driftsresultati
prosentav
brutto inntekter
>2

KOSTRA-tall,
kommunentotalt

Sykefravær
Fraværsstatistikk
ansattei prosent
<5%

2,1 / 5,1
(2018)

>1,75

>2,0

5,0

< 5,0

< 5,0

(2018)

4.6 Økonomisk resultat – rådmannensstab og støtte samlet
Det er noemindreforbrukbådeknyttet mot politikk og rådmannensstabog støtte.
Overforbruk på kirke og trossamfunn skyldes tjenesteavtalemed kirkelig fellesråd og
lovpålagteøkteutgifter i andretrossamfunn.
Det er et merforbrukpå områdetFelleskostnader.
I all hovedsakskyldesdet føringenav
pensjonskostnadene.
Gir et positivt utslagfor sektorerog enheter.
4.7 Oppsummering og konklusjoner - rådmannensstab og støtte samlet
Det ligger mangeulike posterog tjenestertil detteområdet.Det er god kontroll på utgiftene
knyttet mot politikk og rådmannensstabog støtte.Avviket på felleskostnaderer på grunnav
hvordanpensjonskostnade
ne føres.
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5. Sektor Samfunnsutvikling
SektorSamfunnsutviklingbestårav tjenesteområdene
Kultur og utvikling
Landbruk
Plan
Teknisk
5.0.1 Tjenesteomfangog ressursinnsatsfor hele sektoren
Ressursinnsats
Årsverk
Sektorleder

1,0

Landbruk(inkludert enhetsleder)

1,7

Næring/utvikling

0,2

Kultur (inkludert enhetsleder)

3,3

Drift/Teknisk (inkludert enhetsleder)

7,0 – 2,6 av stillingeneknyttet mot selvkost

Forvaltning/Plan

1,5

Renhold

7,48

Miljøvern

0,2 omdisponerttil e-skattfor 2018

Prosjektstillinger

2,0 (fra 1.10.18)

Sum årsverk

24,38

Nettobudsjett 2018(i 1000kr)

19 342

Nettoregnskap 2018(i 1000kr)

19 499

Merforbruk (i 1000 kr)

157

5.0.2 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanensmål og satsingsområder– 2018
Kommuneplanenhar følgendehovedmålog satsingsområder:
Identitetog tilhørighet
Bolyst og attraktivitet
Næringsutvikling
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Del av en region
Kommunaletjenester
Arealstrategier
Sikkerhetog beredskap
Alle hovedmålog satstingsområder
i Kommuneplanens
samfunnsdelstøttesoppundermeden
beskrivelseav: Vi vil og Slik gjør vi det
Hovedmål
Identitetog
tilhørighet

Tiltak
Vingelen
Nasjonalparklandsby.

Prosjektering/planlegging
kulturhus/barnehage.

Bolyst og
attraktivitet

Opprustingav
bibliotek/servicetorg.
BID prosjekt– videre
oppfølgingav
forprosjektTolga som
bokommune.

Bredbåndsutbygging

Næringsutvikling

Beskrivelse/Gjennomføring
For å beholdestatusensom
nasjonalparklandsby
må vi søkestatussom
nasjonalparkkommune
innen 2020.Jf. felles
møtemednasjonalkoordinatoravventervi
nå politisk avklaring fra kommunenerundt
Forollhogna.
Tolga kommunestyrevedtoki september
2018 å byggeny barnehage,kulturbyggog
tilpassingav Tolga skoleinnenforen samlet
kostnadsramme
på kr. 60.200.000.
Anbudsfristsatt til 04.03.2019.
Prosjekteringog opparbeidingav nytt
servicetorgog bibliotek i kjelleretasjenble
forskjøvettil 2019.

Videre arbeidmedlokal BID i Tolga
sentrumi samarbeidmedlokale bedrifter,lag
og foreningersamtFesteAS. Arbeider
videre medHamrani samarbeidmed
grunneier.
Det ble inngåttavtalemedTelenori 2018om
utbyggingav f iber i Vingelenog Tolga som
skal væreferdig innen31.12.2019.

InfrastrukturtiltakTolgensli.

Det ble byggeten ny veiadkomsttil
Tolgensli i 2018 medavkjørselfra FV 26.
Arbeidet meddenneplanenvil fortsettei
2019.

Ny reguleringsplanfor
områdetved Synnøve
Finden.
Mulig kraftutbyggingSaksbehandling
og
oppfølging

Sett på mulighetenfor regulering,forsetteri
2019
Kraftutbyggingigangsattaugust2018.
Prosjektlederansattfra 1.10.18,for
oppfølgingav ringvirkninger i forbindelse
medutbyggingen.
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Kommunale
tjenester

Reviderestrategisk
næringsplan

Det er i 2018lageten detaljertoversiktover
fond, og vedtakmedbetydningerfor disse.
Arbeidet medstrategisknæringsplanog nye
retningslinjer for fond utarbeidesi 2019.

Arealstrategier

Kommuneplanens
arealdel

Ikke tatt stilling til i 2018.
Forenkletrevideringplanlagt2019.

Kulturminneplan

Sikkerhetog
beredskap

Oppdatereberedskapsplaner
for området.

Oppgradereledningsnett.

Planprogramvedtattjanuar2018.
Kulturminneplanenforventesferdig til
høring og politisk vedtaki 2020.

Overordnetberedskapsplan
for Tolga
Kommunevedtatti kommunestyret18.05.17
og oppdatert29.05.18.Denneligger på
kommunenshjemmeside.Denneplanene
omhandleralle sektorer.
Oppgraderingav ledningsnettVA er en
kontinuerlig prosess.Dennekommerinn i
hovedplanfor vann og avløpnår denne
revideresog er vedtattpolitisk

Hovedvannkildenmednyt renseanleggble
ferdigstilt i 2018
Forprosjektny
hovedvannkilde.

Dette er beskrevet undervann i VAR området.Dennevannkildener lokaliserti
områdeti Erlinesset.

Reservevannkilde
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5.0.3 Tiltak som støtter oppunder styringsplattform for – Samfunnsutvikling – 2018
Satsingsområder
og retningfor Samfunnsutviklingi Tolga:
Aktivt lokalsamfunn
Bokommune
Verdiskapning

Satsingsområder Tiltak

Beskrivelse/Gjennomføring

Aktivt
lokalsamfunn

UtredningNPLV.

Det er i 2018gjennomført
Bygdemobiliseringi Vingelen,medegen
rapportutarbeidetav RådhusetVingelen.

Bokommune

BID – videre arbeidsom
oppfølgingav
MulighetsstudienTolga som
bokommune.

Videre arbeidmedlokal BID i Tolga
sentrumi samarbeidmedlokale bedrifter,
lag og foreningerog FesteAS.
Infopunkt Tolga vedtattlagt ut på anbudi
2018.
Arbeidet videremedHamrani samarbeid
med grunneier.
Gjennomførti forbindelsemed
utarbeidingav kommunalplanstrategi
som ble vedtatti 2017.

Verdiskapning

Synliggjøringav
verdensarvverdiene.
Utarbeidelseav
uthusprosjektet.

Arbeidet medutarbeidingav
forvaltningsplanfor verdensarvenstartet
opp i 2018,og er planlagtferdigstilt i
november2019.
Nytt handlingsprogram2019-2021 til
regionalplan for verdensarvenvedtattav
fylkestingene.

Synliggjørekommunes
verdier gjennomutarbeidelse
av kulturminnedelplan.

Tolga kommunevedtok i 2018permanent
deltakelsei Uthusprosjektet,som nå
omfatterheleCirkumferensen.
Kulturminneplanenforventesferdig til
høring og politisk vedtaki 2020.
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5.0.4 Tiltak knyttet mot «Folkehelse»og «Tolga dyrker måltidet»
Satsing
Tiltak
Beskrivelse/Gjennomføring
Folkehelse

Satseviderepå «Bondens
nettverk».

Nettverketbrukesaktivt og er en stor
trygghetfor arbeidetved
landbrukskontoret,og det arbeidesvidere
medfaglig utvikling av nettverket.
Gjennomrovdyrsommeren2018 ble det
lagt ned en betydeligarbeidsinnsats
for å
biståberørtebrukereog koordinere
aktivitet da beredskapsplanikke var på
plass.
Ved alle nye investeringsprosjekt
er det
en forutsetningmeduniversellutforming.

Universell utforming av
bygg og anlegg.

Trafikksikkerhetstiltak.

Tolga kommunefikk i 2018 statussom
trafikksikker kommune.
Bygging av fortau fra Vingelenskole og
søroverlangsHallrøstveiensluttført.
Forslagtil reguleringsplanfor gangog
sykkelveii Erlia ble sendtut på høring.

Arbeidet medrullering av
trafikksikkerhetsplanen
startetopp høsten
2018.
«Tolgadyrker
måltidet»

Arbeideviderefor felles
vekstog utvikling innen
økologiskog konvensjonell
produksjon.

Gjennomblant annet
«Landbruksnettverket
i Fjellregionen»
jobbesdet aktivt for felles vekstog
utvikling. Landbrukssjefenfikk den store
æreav å væremedtil GrühneWochei
februar,og fikk virkelig se hvor stor og
viktig bidragsyterTolga er for verdiene
somskapesi MatregionenRøros,og
viderehvor viktig dennematregionener i
nasjonalsammenheng.
I 2018har det værtjobbetsærligmot
beitebrukog utmarksressursene
i
landbruket.Dette gjennomsynliggjøring,
-og skjøtselav kulturlandskapet.
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5.0.5 M ål og resultatindikatorer – samlet for sektoren Samfunnsutvikling
Verbal
Målemetode/indikator
Forrige
Tallfesting av
beskrivelseav mål
resultat / Gj
mål
snitt
for
Kommunebudsjettåret
gruppe 05
2019

Mål
innen
utgangen
økonomiplanperioden
2020

Medarbeidernes
opplevelseav:

Medarbeiderundersøkelse

KS «10-FAKTOR»
Mestrings-orientert
Snittverdierpr faktor i
ledelse> 4,0
medarbeidernes
besvarelser.
Skala1-5 (5 best).
Snittverdi bør ligge over 4
4,0 (2016)
og helst rundt 4,5.

Medarbeidernes
opplevelseav:

Nestemåling
2019

>4,2

4,0 (2016)

Nestemåling
2019

>4,2

4,0 (2016)

Nestemåling
2019

>4,2

4-12 uker
(avhengigav
type saker)

4 uker +

4 uker +

Foreløpig
svarbrevfor
lengresaksbehandlingstid

Foreløpig
svarbrevfor
lengresaksbehandlingstid

Medarbeiderundersøkelse
KS «10-FAKTOR»

Fleksibilitetsvilje
(villighet til å
tilpasseseg,være
fleksibel) > 4,0

Medarbeidernes
opplevelseav:

Medarbeiderundersøkelse
KS «10-FAKTOR»

Mestringsklima
(lære,utvikle seg,
gjøre hverandre
gode)> 4

Redusertsaksbehandlingstid
innenfor hele
sektoren

Registreringer.
Forventningsavklaring.
Svarbrev.
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Økt bruk av og
tilfredshetmed
tilbudet i
fritidsklubben

Registreringer.

Vurderingog
forventningsavklaring av
servicenivået
innenfor landbruk,
tekniskog
bibliotek

Brukerundersøkelser.

12,3 % (13
personer)av
samletbrukergruppe(106
(74)) (2015)

Brukerundersøkelse.
Tilpasningtil andre
organisasjoners
aktiviteter.

13,5 % (15
personer)av
samletbrukergruppe(111
(74))

18 % (20
personer)av
samletbrukergruppe(111
(74))

Ny
undersøkelse
Ikke
gjennomførti
2018,men
gjennom
lederutvikling
er det arbeidet
med
tjenestedes
ign
ut fra behov.

Holde seginnenfor Avvik fra budsjett
gitt budsjettramme >100=overforbruk

103,5% (2018) < 100 %

< 100 %

Regnskap
5.0.6 Økonomisk resultat – sektor samfunnsutvikling totalt
Med unntakav lønn er det krevendeå budsjetterepå dennesektoren,da det er såmangefaktorer som
spiller inn, slik som klima, tilstand til tekniskutstyr etc. Nøkternressursbrukog sværtpositiv
innstilling hos alle ansattehar gitt resultater.Overforbruketskyldesi hovedsakmerforbruki forhold til
boligsatsing,vedlikeholdav bygningerog spesieltklimaanleggpå Vingelen skole,samttil delsteknisk
føring i forhold til selvkostpå VAR -områdene,vannforsyningog Vingelen renseanlegg.
5.0.7 Oppsummering og konklusjoner – sektor samfunnsutvikling totalt
Tett samarbeidi sektorenog mellom fagkontorenegjør at vi leverergodetjenestertil trossfor
reduksjoni bemanningtil drift. Oppslutningenog brukenav fritidsklubbenhar tradisjoneltsvingt fra
halvårtil halvår.Åpningsdageneer forsøkttilpassetandreaktiviteter.Gjennomsnittsbesøket
ble 15
personerpr. åpningskveld.Dette er lit t undermåletfor 2018,som ble satttil 17 personer.

5.1 Kultur og utvikling
5.1.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Virksomhetsområde/tjeneste

Årsverk

Enhetsleder

1,0

Kultur

2,3

Utviklingssjef

0
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Sum

3,3

5.1.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
0669 Trafikksikkerhetstiltak Vingelen
Bygging av fortau fra Vingelen skoleog søroverlangsHallrøstveienble sluttført i 2018.
Forslagtil reguleringsplanfor gangog sykkelvei i Erlia ble sendtut på høring.Tolga kommunefikk i
2018 statussom trafikksikker kommune.Arbeidetmedrullering av trafikksikkerhetsplanble startet
opp høsten2018.
1410 Tolgafallene
Utbyggingav Tolgafalleneble satti gangi august2018.Tolga kommunehar ordnetboliger og
områderfor tipp, lagerplass,garasjerog renseanlegg.
1511 NPL - Verdiskapningsprogrammet
Diversekoordinatorarbeid.Lokalt engasjementi Vingelen avgjørendefor framtidig aktivitet tilknyttet
statusensomeiesav Tolga kommune,sværtpositivt medtett samarbeidmellom lag og foreninger
under«Åpenbygd»i Vi ngelenunderOlsok. Bygdemobiliseringgjennomførtmedfinansieringfra
Regionrådet,medGunhild Nyaasfra RådhusetVingelen somprosjektleder.Seegenrapportfra denne.
1515Boligsatsing
De sistetilskuddenefra Husbankensprøveprosjekt«Boligbyggingi distriktene»(2012-2014) ble
utbetalti 2018.
1521 Infopunkter FV 30
Med støttefra Hedmarkfylkeskommune,Statensvegvesen,Riksantikvarenog fra fondsmidlertil
avbøtendetiltak, ble opparbeidingav Infopunkt Tolga i Toljefossenog den gamlekraftstasjonen
vedtattlagt ut på anbudmedplanlagtsluttføringi 2019.Det nye informasjonspunktetved Forlottensør
for KvennanCampingble ferdig opparbeidetog er klar for oppsettingav de førsteinformasjonstavlene
i 2019.
1526Bredbåndutbygging
Det ble i 2018 inngåttavtalemedTelenorom utbyggingav fiber til Vingelen,Tolga vest medHaugan
og Grantævet,Tolga sørfra Tolga stasjonog sørovertil Eid og Nesset,Egganog Erlia. Arbeidetskal
væreferdig innen 31.12.2019.
2910 Svømmehallen
Svømmehallenhadde p.g.a.vakansenoe redusertåpningstidfør jul. Den var åpenfor grunnskolenog
publikum fra 2. januartil 22. mars,og fra 3. til 20. desember.Temperaturenble videreførtmedi
underkantav 30 graderi vannet.Etter flere år medreduserteenergiutgifter, så en i 2018en betydelig
økning i energiutgiftene.
4575-4590Næring
Fortsattfokus på prioriteringerog struktur somfølge av reduseringenav ressurs.Strukturener sårbar,
og det settesstorekrav til logistikk og prioritering, mendet er godt samarbeid på sektoren,og god
utnyttelseav synergier.Godt samarbeidmeddet samlokaliserte«Mulighetsrommet»på Tynset.
Kommunaltnæringsfondble tilført kr 307.500fra RegionaleUtviklingsmidler (HFK) i 2018.Av disse
midleneble det gitt tilsagnom kr. 114.000 til nydyrking, fordelt på seksgårdbrukere
.
4730 Miljøvern
Kommunensressurspå detteområdetble ogsåi 2018omprioriterttil oppfølgingav e-skatt.
5000-5530Kultur
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Enhetslederer kommunekontaktog ansvarligfor Den kulturelle skolesekken,Den kulturelle
spaserstokken
og UKM. Tolga kommunevar ogsåi 2018vertskapfor utdelingenav Egil Storbekkens
musikkpris.Dennegangi samarbeidmedJulie SkogsrudJordetog HansOla Jordetpå Livollen.
Prisengikk til en vårefremsteutøverepå trompet,bukkehornog lur, HildegunnØiseth,fra
Kongsvinger,nå bosatti Trondheim.
5010Biblioteket
Skjønn
voksne
Tolga
1800
Øversjødalen 306
Totalt
2106

Skjønn
barn
8192
5
8197

Fag
voksne
623
121
744

Fag
barn
1098
1098

AV medier
1496
4
1500

Annet

Ebøker Totalt

995

100

995

14 106
436
14 742

Det serut til at det ble brukt feil utlånstalli årsmeldingenfor 2017,meden betydeligøkningi
utlånstallenefor barn.I virkelighetenvar det en stor nedgangi utlånstallenebådefor barnog voksne
fra 2016til 2017.Utlånetfor barnhar økt igjen i 2018, mensutlån av voksenlitteraturhar hatt noe
nedgang.Vi tror bakgrunnenfor detteer at det tar tid å jobbeopp igjen aktivitet etteren lang periode
der publikum har brukt biblioteket sværtlite. Det utgjør nok ogsåen stor forskjell at åpningstidener
reduserttil to dagerog har værtdet i storedelerav 2018.Til trossfor nedgangligger fortsatt utlån pr.
innbyggerhøyt i forhold til landsgjennomsnittet,
9 bøkerpr. innbygger.Landsgjennomsnittet
er på
under5 bøkerpr. innbygger.Detteer tall fr a Kulturindeksenfor 2017,publiserti november2018.
Utlån pr. innbyggerhar likevel falt drastisksiden2014og 2015.Ny biblioteksjef startetopp
19.3.2018.De førstemånedeneble brukt til å rydde,få oversikt og gjøresegkjent i biblioteket.
2018 har værtet aktivt år medmangearrangementer
og aktiviteter:
3/4: Boklek i regi av OpplandFylkesbibliotek(Skolestarternei Lyngbo/Knutshauåen).
14/4: Trylleshow(1.-4.trinn ved Tolga skole).
Kickoff for «Sommerles»medforfatter Anneli Klepp (1.-4.trinn ved Tolga skole).
H. C. Andersen– Vandreutstillingfra det flerspråkligebibliotek.
Biblioteket lånteinn depot-bøkerfra Det flerspråkligebibliotek på somali,tigrinja og arabisk
12/9: Avslutning av «Sommerles»i Vidarheim medtryllekunstnerenErik Mogeno.
28/9: KåserimedOve Røsbak– HansBørli/Vidar Sandbeck100 år.
2/10: Barnehageteater
(Lyngbo og Knutshauåen)
2/10: HøstkonsertmedSiri & Anne Linn.
10/11: Fortellerstundog åpentbibliotek fra kl. 11-14.
12/11: Forfatterkveld/bokpresentasjon
med Linda Erlien Borren.
14/11: Kvinnegruppa- 9 damerspistelunsj og Mari haddebokprat.
Skolebibliotek: Hver uke er det lesestundfor de yngsteelevene.De andreklassenehar stort setthver
bibliotektimebokprat.Samtlige,medunntakav 9. og 10. trinn, brukerbibliotekethver 14. dag.
Lesefrø:Biblioteket fortsettermedutlånskassertil de tre barnehagene.
Etter styremøtemedstyrernei
barnehagenble vi enigeom å ha hyppigereskifter av kasserog at bibliotekarkommertil barnehagen
en gangi halvåretmednye bokkasserog har bokbad.Bokbingo: Sommeren2018arrangerteTolga
bibliotek bokbingo.Det var nærmere20 deltagereog bokbingoble veldig populært.Sommerles2018:
Rekordi antall lestebøkerog blant topp ti i landetpå deltagelse.Ungenei Tolga kommunelånte flest
bøkerpr. deltageri heleNorge.Sværtstor oppslutningog veldig populært!
5200 Kulturvern
Arbeidetmedkommunedelplanfor kulturminnerog kulturmiljøer ble påbegyntvåren2016,menhar
dessverreblitt forsinket,og vil først bli avslutteti 2019-2020.Fylkestingenei Trøndelagog Hedmark
vedtoki 2018nytt handlingsprogramtil regionalplan for verdensarvenRørosbergstadog
Cirkumferensenfor perioden2019-2021.Arbeidetmeden forvaltningsplanfor verdensarvenstartet
opp i 2018, og er planlagtferdigstilt i november2019.Tolga kommunevedtokpermanentdeltakelsei
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Uthusprosjektet,som nå omfatterheleCirkumferensen.Prosjektetble videreførtmedett nytt
restaureringsobjekt
i Tolga i 2018.
5240Pilegrimsleden
Arbeidetmedrydding og merkingav ledenble videreført.Det ble inngått avtalemed kirkekontoretog
åretskonfirmanterom årlig ettersynog vedlikeholdav leden.Det ble på sluttenav årettatt initiativ til
etableringav et egetPilegrimsforumfor Tolga, og settpå mulighetenfor et samarbeidmedOs på dette
området.
5210-5220SætersgårdsSamlinger / Dølmotunet
Sætersgårds
Samlinger/ Dølmotuneter et av museenei Museai Nord-Østerdalen,og tilsluttet Anno
museumAS, fylkesmuseeti Hedmarkmedny konsolideringsavtale
f ra 2017.«Sommeråpent
på
Dølmotunet»hadde37 åpningsdagerfra 23.06– 29.07.Det ble i 2018kjøpt inn fastetrossertil taket
på mobilscenensomkan skruesfast i denstøpteplatting. I tillegg ble det skiftet kassasystem
og
betalingsterminalerfra Netstil iZettle. Dettemedførteet samletmerforbrukpå kr. 67.000.
5250Bygdebok
Det har i 2018ikke værtressursertil følge opp arbeidetmed «Tolgaslekt.no».
5360 Nord -Østerdal Musiker
2018 ble fylt medstoresynligeoppdrag/arrangementer
og flere småsamarbeid rundt i kommunene.
Det var nok et travelt år for NØM, somble dominertav to storeprosjekter.«BakomBerg og Blåne»
for band,kor og solisterble fremført på Tynset9. og 11. novemberog bestilling av nykomponert
musikk fra Alvdal kommunetil «Midt i væla»,åpningsforestillingeni forbindelsemedinnvielsenav
Sjulhustunet22. november,medtekst av Ola Jonsmoen.Tone Hulbækmovar konferansierpå TolgaOs Janitsjarsin nyttårskonsertmedNidarosdomensguttekor,somble framført bådei Os kirke og
Tolga kirke 13. januar.Barnasverdensdager
I Tynsetkulturhus21. april. 23. april haddevi
skolekonserteri Os bibliotek, 1 for småtrinnetog 1 for mellomtrinn.HansFredrik Jacobsenhadde
innføring i seljefløytemakingmed7. klassingerfra Tolga og Vingelen i en halv skoledagi sluttenav
mai. Tone haddeaktiviseringskonserti barneklubbenfor menighetenei Tolga 11. desember.
5460Fritidsklubb
2018 har værtet godt år for fritidsklubben.Året startetmedseparateklubbkvelderpå onsdagerog
fredagerfor senioreneog juniorene.Utover i året begynteonsdagsbesøket
å falle, så det ble byttet til
felles klubbkvelderpå fredager.Etter sommerferienble det forventetstort besøkstallog det ble endret
til separateklubbkvelderpå fredagenefor beggegruppene.Fritidsklubbenhar hatt 45 åpningskvelder
medet gjennomsnittligbesøkpå 15 per kveld. Pååpningskveldene
har fritidsklubbenhatt Halloweenfester,filmkvelder, spillekvelderog juleverksted.Klubbenhar ogsåhatt klassekvelder,der klubbenhar
værtåpenf or et spesieltklassetrinnakkuratdenkvelden.Dette har værtmegetpopulært.
Fritidsklubbenhar arrangertavsparkfor UKM på Tolga med40 deltakere,og workshopinnen
trearbeid,journalistikk og matlaging.Under «Olsoki Tolga»arrangertefritidsklubbenDown Hill sykling i Hamran.Fritidsklubbenhar søkt og fått innvilget støttefra Ungdomog fritid om kr. 30.000
til innkjøp av «Fatboys»
-sittesekkerog spille-PCerog PlayStation-spill.
5.1.3 Oppsummering og konklusjoner
De fleste tjenester,oppgaverog prosjekterer utført i samsvarmedmålsettingerog planer.Tolga gjør
det fortsattbra i norskkulturindeks(2017),og er rangertsomnr. 56 (80 i 2017),medtopp-plasseringi
kategorien«Kunstnere»(3).
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Driftsresultatetfor rammeområde502 Kultur og utvikling viser et samletmindreforbruk på kr.
11.000.
Årsrapport2018for Sætersgårds
Samlingerog Dølmotunet.
Årsrapport2018for Nord-ØsterdalMusiker.
Årsrapport2018for Tolga fritidsklubb
Årsrapport2018for Tolga folkebibliotek
Dissekan lastesned fra kommunenshjemmeside.
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5.2. Landbruk
5.2.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Virksomhetsområde/tjeneste

Årsverk

Enhetsleder– Kjersti Ane Bredesen

1,0

Landbruk/næring

0,7

Miljøvern/eiendomsskatt

0,2

Sum

1,9

5.2.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
4510-4580Landbruk, skogbruk, næring
Investeringslysteni tradisjoneltlandbruker noe lavereenn tidligere år, innvilget til bruksutbyggingpå
4 bruk i 2018,1 sauebrukog 3 mjølkebru.Det er høy pris på, -og vanskeligå få tak i mjølkekvote.Det
er i 2018(2017)gitt tillatelsetil nydyrking av 185 (213) dekarfordelt på 9 (10) søknader.Det er
behandlet8 (8) sakeretterjordlovenog 6 (7) sakeretterkonsesjonsloven.
Tørkesommeren
2018ble for mangeet krevendeår når det gjaldt fôrberging.Heldigvis kom regneti
grevenstid og de fleste fikk en noenlundeavling. Landbrukskontoretvar medpå gjennomføringav
informasjonsmøteri heleregionenhvor det var fra innlederefra NLR, Nortura,lokale banker,Tine og
bondelagetm. flere. Det ble informert om hvordanen kunneløseutfordringenesomkunnekommei
kjølvannetav en tørr og varm sommer.Det var godt oppmøte,noe som vitner om stort behovfor å få
råd og veiledning,i tillegg til at det gav en følelseav felleskapog at en ikke var aleneom å være
bekymretfor fôrsituasjonenog fremtiden.
Somfølge av tørkenble det avsattstatligemidler til ekstrautbetalingav tilskudd for grovfôrbasert
husdyrholdog tilskudd for grønnsaksarealer.
Detteble bevilgetsom et ekstrahusdyrtilskuddetter
dyretall pr 1.mars2018.Det var 19 brukerei Tolga somsøkteom erstatningfor avlingssviktsomfølge
av tørkesommeren.
Det ble i denneordningenutbetaltkr. 2 772 997,- i erstatningtil disse.En annen
sværtstor utfordring i Nord Østerdaleni sommervar ulven. Det ble storetap i Tolga, Tynsetog
Rendalenog sauble flyttet til beredskapsbeiter
vestfor Glomma.Beitebrukenøstfor Glommaer
understort press,og noe av engasjementet
rundt beitebrukener synliggjort gjennomforprosjektet
«Opprettholdelseav beitebrukenøst for Glomma».
Det er god aktivitet i skogbruket,mendet er ønskeligmeden satsingfor å settefokus på etterslepmed
foryngelse.I 2018har det værtgodepriser på bådeslip- og skurtømmer,og det er økendeinteressefor
å nyttiggjørebjørk til den regionaleetterspørselen
etterbioflis. Detteer temai et egetforprosjekt,hvor
ogsåkombinasjonenav bjørkeskogog beite har særliginteresse.Landbrukssjefsitter i styringsgruppa
for detteprosjektetsammenmedNØK HolmenBiovarmeog Glommenskog.
5.2.3 Oppsummering og konklusjoner
2018 har værtet sværtarbeidskrevende
år, medbådemassiverovdyrskaderog stor tørke.Strukturen
vår, medtett kobling til gårdbrukerne,viste segi sommersomuvurderlig i arbeidetmedå støtte
oppomgårdbrukerei sværtkrevendesituasjoner.Korte avstanderog godenettverkopplevdessom
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nøkkelfaktoreri dettearbeidet,mendet er avgjørendemed god koordineringog kommunikasjon.Det
er viktig å jobbe videremedberedskapog organiseringrundt beitebruken.

5.3
5.3.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Virksomhetsområde/tjeneste

Plan
Årsverk

Enhetsleder

1,0

Prosjektstillinger

2,0 (fra 1.10.2018)

Sum

3,0 (fra 1.10.2018)

5.3.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
Sektorledersamfunnsutviklinghar ogsåfagansvarfor plan. I 2018er det arbeidetmedplanstrategi,
samtnoenandreprivate og kommunaleplaner.Det er ikke gjennomførtinnbygger-undersøkelse
knyttet til tjenestenei 2018.
Det er gjennomåret arbeidetmye medinvesteringsprosjekter
og Tolga kraftverk. Formannskapet
bestemtederfor å oppretteto prosjektstillingerfor inntil 2 år medarbeidsoppgaver
knyttet til å få mest
mulig ut av investeringsprosjektene,
og størstmulig ringvirkning i forbindelsemedrealiseringav
Tolga kraftverk. Det er i 2018brukt kr. 225 000 av midler til investeringsprosjektene
for å finansiere
den enestillingen, og kr 225 000 fra fritt disposisjonsfondfor å finansieredenandrestillingen. I
prosjektstillingeneinngår arbeidsopp
gaveri forbindelsemedinvesteringsprosjektene,
og utbyggingen
av Tolga kraftverk og enkelteplanoppgaverknyttet til dette.Stillingeneer prosjektorganisert.
Det
arbeidesaktivt medå finne andrefinansieringskilderpå delerav stillingene.

5.4

Teknisk

5.4.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste

Årsverk

Enhetsleder

1,0 – *0,85 av stilling knyttet mot selvkost

Drift

6,0 – *1,75 av stillingeneknyttet mot selvkost

Forvaltning

1,5

Renhold

7,48

Sum

15,98
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5.4.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
Enhetfor teknisker administrativtorganisertmed2,5 stillinger medkontor i kommunehuset.
Dette
gjelder byggesaksbehandler,
oppmåler(50%) og ansvarligfor tekniskdrift. I tillegg til
forvaltningsoppgaversombyggesak,oppmåling,og annensaksbehandling
innen området,har
virksomhetenansvarfor tekniskdrift. Det er egnefaglederefor vaktmestereog renholdere.Når det
gjelder bemanningpå VAR områdethar vi en driftsoperatørpå renseanleggog avløpsnetti 100 %
stilling og en driftsoperatøri 75% stilling tilknyttet vannforsyning.Administrativt er i overkantav 75
% stilling knyttet til VAR -området.
Vaktmestereog driftsoperatørerfungereri det dagligesom et team,somfordeler oppgaverog avlaster
hverandreetterbehov. De inngår alle seksi kommunaltekniskvakt, beredskapdøgnetrundt, året
rundt. Avdelingenhar ogsåansvarfor kommunaleveier og plasser,gatebelysningog kommunale
boliger. Kommunenhar ved utgangenav 2018 i alt 46 boliger/leiligheterfor utleie, i tillegg har
kommunen20 omsorgsleiligheter.Teametutførerogsåvaktmestertjenester
for de kommunale
barnehagene,
omsorgstunet,skolene,kommunehuset,
helsesenteret
og Vidarheimsamtsvømmehall,
fyranleggog gymbygg.
Enhetfor plan/tekniskhar ansvaretfor vannforsyningsanlegg
for Tolga sentrum.
Vannforsyningsanlegget
bestårav vannrenseanlegg
beståendeav membranfilterog UV -anlegg,to
høydebasseng
Hamranog Tolgensli samtfire trykkøkingsstasjoner
og et ledningsnettbeståendeav
10400m. Kommunenhar to avløpsrenseanlegg,
14 kloakkpumpestasjoner
og avløpsledningersom
driftes av tekniskdrift. Avdelingenhar ogsåansvarfor kommunaleveier og gatebelysning.
Plan/tekniskhar ansvaretfor kommunaleboliger og administrasjonsbygg.
I alt har Tolga kommuneen
boligmassepå 37 boliger/leiligheteri tillegg til 20 omsorgsboliger.
BRUKERE OG TJENESTER
6000 Teknisk administrasjon
6010 Tilrettelegge- og planlegging bygg
Behandledesakeri 2018:70. Antall gitte utslippstillatelser(avløpsanlegg)i 2018:9 stk. Derav2 stk.
til Skanskaifm kraftutbygging.Antall behandledebyggesaker(rammesøknader,
søknadom enkle
tiltak, igangsettingstillatelser,
dispensasjonssaker,
veger,avkjørsler)i 2018:60 (53 ordinære,6 disp.
og 1 IG). Det er en utfordring å finne rom f or tilsyn innenbyggesak,meresystematisk
ulovlighetsoppfølging,kompetanseheving
i breddeog dybde,oppfølgingav bygg statusog ajourføring
i matrikkel for å avslutteeldresaker.Mangeav de aktivitetenedet ikke er kapasitettil å følge opp i
tilstrekkelig grader lovpålagte.Videre er det en utfordring å finne rom for opprettingav manglerog
unøyaktigheteri matrikkel og bygningsbasegenerelt.
6520 Oppmåling, regulering
Stillingsressurshar vært50 % i 2018,og det er behandletfem oppmålingsforretninger
i alt.
VAR -OMRÅDET
6650 Avløp
Regnskapetfor 2018 viser et mindreforbrukpå kr 546.019,- etter kalkulert rentekostnadpå fremførbart
merforbruk.Mindreforbruketgår mot tidligere årsmerforbruk.Vi har fortsattet negativtselvkostfond
på kr 537.197,- på detteområdet.
6653 Septikrenovasjon
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Regnskapetpå detteområdetviser i 2018et merforbrukpå kr 70.532,- inkl. kalkulert renteinntekt.
Merforbruketbelastessjølkostfondfor tjenesteområdet.
6654 Renovasjoninnsamling
Regnskapeti 2018viser et mindreforbrukpå kr 329.059,- inkl. kalkulert rentekostnad.
Mindreforbruketavsettespå sjølkostfondfor tjenesteområdet.
6656 Vannverk
Regnskapetfor 2018 viser et merforbrukpå kr 13.002,- da er kalkulerterentekostnader
for det
negativefondetinkludert. I 2018 ble ombyggingenav vannrenseanlegget
ferdig utført i Tolga
vannforsyning.Selveutvidelsenav byggetble utført i 2017,menmontasjenav membran-filteranlegget
ble utført og ferdigstilt i februar2018.Detteanleggetfungerer utmerketog anleggetgir Tolgas
innbyggereen sikker og trygg vannforsyningmeden full hygieniskbarriereav vannkilden.
5.4.3 Oppsummering og konklusjoner
2018 har værtet normalår,menfortsatt er det fokus på økonomiog nøkternressursbruk.
Vi har fortsatt en del utfordringerpå vannforsyning,i det vi manglerreservevannkilde.Det ble i 2018
boret 5 brønneri Erlinessetbareen av brønnenehaddevann,menikke tilstrekkelig til det formålet vi
må ha. Derfor søkervi lengernord langsGlåmaog Bjøregganog vil utrededettetil våren/sommeren
2019.
Jobbenmeden ny hovedplanfor vann
og avløp er kommetlangt og vi har som mål å sluttføredenneplaneni 2019.I forbindelsemed
avløpsrenseanlegget
ble vi fra Miljødirektoratetpålagten akkreditertprøvetakingav renseanlegget
på
grunn av for høyepåslippfra næringsbedrifter.Vi ble i mai 2018 godkjentav Norsk Akkreditering for
prøvetakingpå renseanlegget.

6. Sektor Oppvekst
SektorOppvekstbestårav tjenesteområdene
Barnehagene
i Tolga
Tolga Skole
Vingelen Skole- og Barnehage
Tolga Kulturskole
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6.0.1 Tjenesteomfangog ressursinnsatsfor hele sektoren
Tjeneste

Antall elever (31.12.18)

Grunnskole

200

Barnehage

74

SFO

60

Voksenopplæringen

19

Kulturskolen– elevplasser

174

Ressursinnsats

Årsverk (31.12.18)

Sektorleder

1,0 (koordinerende)

Enhetsleder

3,0

Barnehage

22,2

Skole

24,7

SFO

1,9

Kulturskole

4,0 (vår 4,4)

Sum årsverk

56,8

Nettobudsjett 2018(i 1000kr)

38 535

Nettoregnskap 2018(i 1000kr)

38 820

Merforbruk

285

Barni skoleog barnehagefram mot 2030
250

235

224

209

196

200
150

187
163
141

104

102

100

100

94

95

2016

2018

75

73

2025

2030

50
0
2010

2012

2014
0-5 år

6-15 år
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De sisteårene6 årenefra 2013-2018har det blitt født 15 barni gjennomsnittpr år i Tolga
kommune.Fortsetterdennetrendenvil antall skole-eleverog antall barni barnehagene
reduseresbetydeligde neste10 årene(kilde ssb-tabell 11668). Inn- og utflytting vil påvirke
talleneher.

6.0.2 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanensmål og satsingsområder– 2018
Kommuneplanenhar følgendehovedmålog satsingsområder:
Identitet og tilhørighet
Bolystog attraktivitet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunaletjenester
Arealstrategier
Sikkerhetog beredskap

Alle hovedmålog satstingsområder
støttesoppundermeden beskrivelseav: Vi vil og Slik
gjør vi det
Hovedmål

Tiltak

Beskrivelse/Gjennomføring

Identitetog
tilhørighet

Aktiv bruk av lokalmiljø

Kontinuerlig arbeidgjennomåret
(årsplaner)

Bruk av natureni form av mat
og jakt
Kartlegge,bli kjent med
nærmiljøog bedrifter
Bli kjent medlokale kunstnere
Oppsøkeinstitusjoner

Bolyst og
attraktivitet

Opprettholdekvalitet

Kontinuerlig arbeidgjennomåret

Utviklingsorientert
Samlekompetanse

Næringsutvikling

Samarbeidmednæringslivet

Kontinuerlig arbeidgjennomåret

Entreprenørskap
og
lokalkunnskap
Kulturelt og lokalt
entreprenørskap
Realfagkommune
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Kommunale
tjenester
Arealstrategier
Sikkerhetog
beredskap

6.0.3 Tiltak som støtter oppunder styringsplattform for Oppvekst – 2018
Satsingsområder
og retning for Oppveksti Tolga:
Tidliginnsats
Sosialkompetanse
Kompetentemedarbeidereog ledere
Dialogmed foreldre/foresatte – medvirkningfra barn og unge
Entreprenørskapog lokalkunnskap

Tiltak

Beskrivelse/Gjennomføring

Satsingsområder
Tidlig innsats

Tett oppfølging(Setteinn ressurs
etterbehov,observasjon,god
kartlegging.). Lesekurs.
4 foreldremøterfor flerspråkligei
barnehage
. Ekstraforeldremøtefor
flerspråklige.Tverrfaglig
samarbeid(Friplass-ordning i
kultur-skolen,tangentog rytme,
sfo, språklærer-stilling)

Sosialkompetanse

Ulike pedagogiskeverktøy,som
f.eks.:
LP – læringsmiljøog pedagogisk
analyse.
«Mitt valg» (Bhage)
«Stegfor steg»(Bh)
Tydeligevoksne
Struktur og felles regler.Sosiale
mål.
Skapevennskapog forebygge
mobbing= inkludering.
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Elevgrupper,foreldregrupper,
medarbeidereog ledere.
Kompetente
medarbeidereog
ledere

Veiledningsgrupper

Gjennomgående

Profesjonsutvikling:
-videreutdanning
-kultur for læring

Dialog med
foreldre/foresatte–
medvirkningfra barn
og unge

Foreldreskole

Gjennomgående

Tetterekommunikasjonmed
elever/foresattei kulturskole.
Operativefora: SU, FAU, SMU,
elevråd,ungdomsråd

Entreprenørskap
og
lokalkunnskap

Elevbedriftpå u-trinn
Kulturelle oppsetningerpå den
enkeltevirksomhet(Storprosjekt
Tolga skole,besteforeldre
-kaffe,
17. mai…)

6.0.4 Tiltak kn yttet mot Folkehelseog «Tolga dyrker måltidet»
Satsing
Tiltak
Beskrivelse/Gjennomføring
Folkehelse

Varierteaktiviteteri klasserommetog
barnehagen.
Utvida læringsarenautenfor
barnehage
- og skolebygget.

Gjennomgående

Bruke samværmellom generasjoner
bevisst– som gjensidigverdi.
Fortsattstimuleretil deltakelsei kulturskolenog la detteværeet utspringfor
lokale aktørersom berikerlokalt kulturliv.
«Tolga
dyrker
måltidet»

Sosialtog kulturelt entreprenørskap
–
lokalkulturensommulighetsgiver(s 34 i
styringsplatt-formen): Sanking,jakt,
matgilde,kortreistmat, grønnsakshage
m.v.

Gjennomgående
– i henholdtil
årsplaner
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6.0.5 M ål og resultatindikatorer for Oppvekst
Al le enheteri sektoren,medunntakav Kulturskolen,er medi storsatsingenfor Hedmarkfylke
«Kultur for læring». Det gjennomføres3 spørreundersøkelserfra en sværtbredinformantgruppe
(barn/elever,foreldre,samtligeansatteog ledere)i prosjektperiodenpå 6 år som dettevarer. Første
kartleggingvar november/desember
2016(for skolene).Barnehagene
haddesin 1. kartlegginghøst
2017.2. kartleggingfor skolenevar november/desember
2018. Bortsettfra årlig og obligatorisk
elevundersøkelse
og Ungdataundersøkelse,har ikke sektorensettdet formålstjenesligå gjennomføre
andretyper undersøkelser
mens«Kultur for læring»pågår.
Mens «Kultur for læring»pågår,er det naturlig å brukedatafra dissekartleggingenei årsmeldingen
framfor å brukegamledatafra flere år tilbake.
Verbal beskrivelseav
mål

Målemetode/

Kulturskolen.
Andel eleveri kulturskole,av antall barni
alderen6-15 år i %,
>gj sn kgr05

KOSTRA-tall

indikator

Forrige resultat Tallfestingav mål
/ Gj snitt
for budsjettåret
Kommunegruppe05
2019

57,0 / 25,5
>gj sn kgr05
(2018)
Kulturskolen.
Netto driftsutgifter kulturskole,pr innbygger615 år i kr <kr 8.000

KOSTRA-tall

8.667/ 4.695
(2018)

Barnehager.
Kultur for læring
Foreldrenestilfredshet
med mulighetfor
bruker-medvirkning

<kr 8.000

Grønt område,jf
Kultur for læring
2018

Barnehager.
Netto driftsutgifter pr
innbygger1 til 5 år i

KOSTRA-tall
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kr, barne-hager< gj sn
kgr05

160.203/
170.245(2018)

Skoler.Gode
resultateri forhold til
mobbing: 1,2

Elevundersøkelsen
7.
Tolga 1,2
trinn/ 10.trinn.
Mobbing: bestescore Nasjonen1,3
er 1,0 (ingenmobbing)
(2018)

Skoler.Foreldrenes
helhetsvurderingav
skoletilbudet:

Kultur for læring

> gj. sn. Hedmark

Skalagult, hvitt grønt
der grønter beste
score.Foreldrenes
helhetsvurderingav
skoletilbudet

Skoler.

KOSTRA-tall / GSI

Grønt felt

Gjennomsnittlige
grunnskolepoeng
avgangselever
1o.
trinn > gj sn. Hedmark

< gj sn kgr05

Bedreenn
landsgjennomsnitt

Grønt
(2018)

Grønt område,jf
Kultur for læring

42,3 / 42,1

> gj sn Hedmark

(2018)

Verbal beskrivelseav
mål

Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfestingav mål
/ Gj snitt
for budsjettåret
Kommunegruppe05
2017

Skoler.

KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren, pr inn
bygger6-15 år < gj sn
kgr05
Oppveksttotalt.
Medarbeidernes
opplevelseav:
Samarbeid,feedback,
observasjonog
veiledning,
kompetanseheving.

< gj sn kgr05
144.080/
165.658
(2018)

Kultur for læring –
barnehageog skole

Bedreenn
gjennomsnitt
fylket
2017 / 2018

Sammenligning
Hedmark
Nestemåling
2019/20
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Oppveksttotalt.
Holde seginnenfor
gitt budsjettramme

Avvik fra budsjett
>100=overforbruk

100,75%

< 100 %

(2018)

Regnskap

6.0.6 Økonomisk resultat – sektor oppvekst samlet
Sektoroppvekthar et merforbrukpå kr 285.000i 2018.Målet for sektorenom å holde seginnenfor
gitt budsjettrammeer derfor ikke nådd.Noen driftsposterviste segtidlig i åretå føre til et merforbruk,
det gjelderskoleskyssfor elevstruktur,er andrekommuner,kjøp av barnehageplass
er i andre
kommuner,og lønns- og driftsutgifter ved Vingelen skoleog barnehage.God budsjettdisiplinhar gjort
at merforbruketble 0,75 % av budsjettet.

6.0.7 Oppsummering og konklusjoner - sektor oppvekst samlet
Sektorenstartetogsåbudsjettarbeidetfor 2018– 2022å tilpassedriften til et laverenivå. Somi 2017
har mye av fokus i 2018 ogsåværtrettet i forhold til utredningav ny barnehage– ombyggingav Tolga
skoleog nytt kulturhus.Detteer et arbeidsomvil ha hovedfokusi de nesteåreneogså.Et spennende,
menogsåkrevendeomstillingsprosjektfor alle somblir involvert. Det er strammeøkonomiske
rammerog ikke rom for ekstraordinære
tiltak. I 2018ble det behovfor en budsjettjusteringfor å dekke
noenslike utgifter i barnehagene.
Samletsettlevereroppvekstsværtgoderesultater.Skoleeierprisenfor 2018vitner om at det jobbes
godt i alle ledd innen oppvekst,faglig, og mellom barnehage,skole,kulturskoleog opp til
administrativtog politisk nivå.

6.1 Barnehagenei Tolga
6.1.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall barn

Lyngbo barnehage

23

Knutshauåenbarnehage

21

Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder

1,0

Lyngbo barnehage

6,1

Knutshauåenbarnehage

6,2
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Tolga kommune – kommune med tæl
Styrking førskolebarn

3,0

Barnehagerfelles

0,6

Sum

16,9

6.1.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
Barnetalleti Tolga kommuneer stabilt, selv om fødselstalletkan varierelitt i fra det eneåret
til det andre,og i hvilken bygd de er født.
I Tolga sentrumer det full barnehagedekning.
L edigebarnehageplasser
ved årsskiftet.
Flerebarnfra Tolga kommunegår i privat barnehagei nabokommuner
, og Tolga dekker
oppholdettil disse.(Forskrift om likeverdig behandlingved tildeling av offentlig tilskudd til
ikke-kommunalebarnehager).
2600 Styrking førskolebarn
Barnehagene
i Tolga kommunehar hatt flere barn med behovfor spesialpedagogisk
hjelp i
2018. Rettigheteneer tilknyttet Lov om barnehager§19a-h Spesialpedagogisk
hjelp,
tegnspråkopplæring
med mer.
Det har værtsattinn ekstrapersonalefor å følge opp dissetiltakene.
Noe av ressursene
går direkte til spesialpedagogisk
hjelp, og restentil å følge opp at det skal
væretett voksenkontaktgjennomhele dagen.
Barnehagene
har tett og god dialog medflere fagpersonerrundt barna.
2700 Fellesbarnehagene
Tolga kommunalebarnehagehar en egenspråklærerstilling(barnehagelærer),
som leggervekt
på arbeidmedspråkstimuleringfor flerspråkligebarn.Det l eggesstor vekt på styrking av
norsk som andrespråk.
2730 Lyngbo barnehage
A lle barni Lyngbo har 5 dagerstilbud. Barnehageåret
2018-2019 er det 11 barnsom er
tospråklige,og det er barn medbakgrunn/familietilknytningtil 6 forskjellige land.
Barnehagenhar god faglig kompetanse– bådebarnehagelærere
og fagarbeidere,og i år er det
ansatten vernepleier- vi oppfyller pedagognormen
og bemanningsnormen.
Det jobbesmed «Kultur for læring»i barnehagenmed fokus på relasjonermellom barnog
voksen.
Barnehagensamarbeidertett med foreldrene.
Lyngbo barnehageer en trafikksikkerbarnehage,
med fokus på trafikk og holdningsskapende
arbeid.
Barnehagenleggervekt på å væremye ute, og benyttenærmiljøet/lokalsamfunnet.
2740 Knutshauåen barnehage
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Tolga kommune – kommune med tæl
Al le barnai Knutshauåenhar 5 eller 4 dagerstilbud. Barnehageåret
2018-2019 er det 3 barn
med tospråkligbakgrunn,og det er barnmed bakgrunn/familietilknytningtil 4 forskjellige
land.
Barnehagenhar god faglig kompetanse– bådebarnehagelærere
og fagarbeidere- vi oppfyller
pedagognormen
og bemanningsnormen.
Det jobbesmed «Kultur for læring»i barnehagenmed fokus på relasjonermellom barnog
voksen.
Barnehagensamarbeidertett med foreldrene.
Barnehagenleggervekt på å væremye ute, og benyttenærmiljøet/lokalsamfunnet
6.1.3 Oppsummering og konklusjoner
Barnehagene
i Tolga har kvalifiserte og stabileansatte– bådebarnehagelærere
og
fagarbeidere.
Barnehagene
leggervekt på et oppvekstmiljøsom skal gi trygge,glade,selvstendigeog
skapendebarn.Barnehagenskal bidra til at barnafår en god og trygg oppvekst.Lek og
hverdagsaktiviteterer viktige læringssituasjoner
for barna.Barnehagene
jobberfor å sikre et
oppvekstmiljøsom gir allsidigeopplevelserog erfaringer,og som tar utgangspunkti
nærmiljøet og naturen.Barnehagene
leggervekt på å væremye ute. De voksnejobbermed å
sehvert enkelt barn,detsutviklingsnivåog behov.Viktig at de voksneer tydelige,at de
observerer,dokumentererog veilederbarnaunderveis.
De kommunale barnehagenei Tolga bygger sin virksomhet på Lov om barnehagerog
rammeplanen.
Kommunenhar følgendeplan som det leggesvekt på – Styringsplattformfor oppvekst.
Kommunensvisjon – Røtteri fortida, tro på framtidaog læringi fellesskap.
Barnehagene
har jobbetmye med: Hvordanskapeen god oppstartfor flerspråkligebarn og
foreldre,og tetteresamarbeidmedforeldrene?Det benyttestolk, skriv blir forenkletog det
gjennomføresfire ekstraforeldremøteri året.
Godt samarbeidmed Kulturskolenog Tolga skole – egenplan for overgangfra barnehagetil
skole.
Gjennomsamarbeidmed Tolga bibliotek - har vi «Lesefrø»i barnehagene.
Høsten-13 ble det igangsattet stort 2-årig utviklingsprosjektfor barnehagene
i Nord-Østerdal
med fokus på veiledning.Barnehagene
har fortsattdennejobbingeni egnebarnehagerog har
implementertveiledningi det pedagogiskearbeidet.Det samarbeides
i Nord-Østerdalom
veiledningtil nyutdannedebarnehagelærere.
På landsplanleggesdet vekt på kompetanseog kvalitet. Kommunenei Nord-Østerdal
samarbeiderom kurs/kompetanseutvikling.
Det er tett samarbeidpå kommunenivåi
barnehagesektoren
i Nord-Østerdalen.Høsten2016 startetdet opp et felles
kompetanseprosjekt
som leggervekt på utviklingsarbeidi denneenkeltebarnehage.Alle
barnehagen
e deltar,på felles planleggingsdager,
nettverkfor pedagogiskeledereog nettverk
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for styrere.Dette samarbeidetfortsetteri 2018-2019. Det har vært fokus på «Kultur for
læring»- bruk av kartleggingsresultater
og pedagogiskanalyse.
I 2015ble Tolga tatt ut i regjeringenssatsningpå realfagsom «Realfagskommune».
Satsningeni Tolga er valgt rettetspesieltmot barnehageog 1.-4. trinn. I den forbindelsehar
prosjektlederdeltattbådepå forberedelseog gjennomføringav ulike aktiviteter,som skal
inspirere de ansattetil å vektleggerealfagmer i skole- og barnehagehverdagen.
2018-2019- barnehagene
jobberfortsattmed realfagi hverdagen.
Barnehagene
i Tolga har årlig tilsyn fra branntilsynog hovedettersynpå lekeplassutstyr.
Tolga kommunehar samarbeidmedTynsetog Os på tilsyn etter barnehageloven
§ 16. Hvert
tredjeår blir den enkeltebarnehagekontrollert. I 2018ble det ikke gjennomførttilsyn i noen
av barnehagene
i Tolga.
I 2018ble det utarbeideten ny felles plan for Os, Tolga, Tynset,Folldal, Alvdal og Rendalen
med fokus på barnehagemyndighetens
arbeidmed veiledningog tilsyn.
Fylkesmannenførte i 2018 tilsyn med Tolga kommunesom barnehagemyndighet
(mangler
rapportettertilsynet – ble gjennomført04.10.18).Ingenhusholdningerskal betalemer enn6
prosentav inntektensin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen
er ogsåbegrensetoppadav
maksimalprisen(fra 1.januar2019kr 2 990 per måned,som gjelderfor et heldagsordinært
barnehagetilbud)og søskenmoderasjonen.
Alle 3-, 4- og 5-åringer,og barn medutsattskolestart,som bor i husholdningermedlav
inntekt rett til å få 20 timer gratisoppholdstidi barnehageper uke.
Betalingav kost (matpenger)kan kommei tillegg til maksprisen.Tolga kommunehar 12 barn
som får tilbud om redusertforeldrebetaling.

6.2 Tolga skole
6.2.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall elever

Grunnskole

145

SFO

37

Voksenopplæringen

19
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Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder

1,0 (inkludert sektoransvar)

Skole

18,7

SFO

1,2

Sum

20,9

(1,1 årsverkvidereutdanningog realfag)

6.2.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
BRUKERE OG TJENESTER
Elevtallet er omtrentpå sammenivå som foregåendeår (145 mot 142). 30 % av eleveneer tospråklige.Det er 18 forskjellige morsmålpå skolen. Grunnettilførte midler til styrking 1-4.
trinn og realfagsatsinghar antall årsverkvært stabilt fra 2016.
Fokus på læring.
Vi holder fortsatt fokus på våre prioriteringer: grunnleggende ferdigheter i basisfagene
kombinert med at vi er en skole som vektleggerden generelledelenav læreplanen.Natur og
kultur er en del av dette.Det er en oppfølgingav kommunens sektorplanfor oppvekst.Elevene
skal få mulighet til utfoldelsepå en allsidig læringsarena.Sosialhandlingskompetanse
legger
grunnlagetfor all læring.Det er derfor viktig for skolenat lærerneleggervekt på bådeteknisk
og verdibasertkommunikasjoni klassene.Derfor utvikler vi ulike læringsarenaer
til passetden
enkelteelevsbehov.Detteer endel av Tolgaskolespedagogiskeprofil. Vi har heret omfattende
samarbeid med naturfagssenteretog matematikksenteretog Udir i kraft av å være
realfagkommune.Satsingpå opplæringi lesing og skriving er forsterketved at enfra høst2017
gjeninnførtefunksjonenleseveileder,samtsatsingpå ordforrådsprogram.
Detteer felles satsing
i regionen.I tråd med nasjonalepålegger nasjonale prøver ogsåi 2018 gjennomførti lesing,
engelskog regningpå 5. og 8. trinn. Prøvenei lesingog regningogsågjennomførtfor 9. trinn.
Resultatenefra prøveneer særliggodefor ungdomstrinnet.Regning9. trinn er besti landet.
Realfagkommune
Hovedtema i satsingen 2018 har vært koding. Skolen har gjennom realfagprosjektet,
sponsormidlerfra næringslivetog kommunalemidler fått oppgradertelev-pc, ansattespc, Ipad
og utstyr til koding (MicroBit bl.a.).
Engelsk og 1. fremmedspråk.
Vi gir tilbud til eleveneom opplæringi tysk som 2.fremmedspråk.Et andrealternativer at
eleveneogsåkan velgearbeidslivsfag.Dette er et fag der en velgerområderfra den
videregåendeskolenmed praktisketilnærminger.
Valgfag ble innført somobligatoriskfag, høsten2012.8. klassegjennomførtemed fagene
design/redesign
og fysisk aktivitet og helse.9. klassehaddeforskjellige varianterav
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produksjonfor salg,mens10 fortsettermed fysisk aktivitet og design/redesign
. Tilbudet
gjelderalle klasserpå ungdomstrinnet.
Sosial kompetanse
Elevundersøkelsenog Ungdata undersøkelsenviser at barn og unge i Tolga har venner,
tilhørighet og deltar på en mengdeaktiviteter på fritida. Samtidiger internett,spill og bruk av
sosialemedier en økendeaktivitet. Det bekrefterfor oss nødvendighetenav å satsepå oppbyggingav eleverssosialekompetanse.
Detteer en kontinuerligprosessog «ferskvare».Behov
for å fokuserepå sosialkompetanseog relasjonsarbeidelev – elev, voksen– elev understrekes
også i kartleggingsresultatet
gjennomFoU prosjektet«Kultur for læring». Skolen har siden
2016 vært mobilfri -skole.Eleveneselv har initiert dettegjennomet aktivt elevrådved skolen.
Ordningenfungerersværtbra.
Kultur for læring
Høsten2018 gjennomførte skolenspørreundersøkelse
nummerto i «Kultur for læring».
Svarprosenten
hosalle respondentgrupper
var høy og det gir osset godt grunnlagfor å bruke
resultateneviderefor å hevekompetansen.Skolenhaddeskoleåret2017/18fokus på
relasjoner.Skoleåret2018/19valgteskolenkompetansepakken
«Motivasjonog tro på seg
selv».Ogsåresultatenefra kartleggingsundersøkelsen
i høstviser megetgoderesultater
sammenlignetmed regionenog fylket. Skolenhar fått godetilbakemeldingerfra Høyskolen
og skoleeier(TATO) på det arbeidetsom er gjort sålangt.
LP -modellen
Høsten2009startetkollegiet ved skolenmedimplementering av LP-modellen,et prosjektsom
gikk over 3 år. Etter prosjektperiodener LP modellenet av flere analyseverktøysom benyttes
i team, på trinn og i samarbeidmed PPT. LP benyttessom arbeidsformi Kultur for læring
arbeidet.
Kompetanseheving.
Vi har hatt 5 ansattepå videreutdanningi 2018 innen fagenematematikk,engelsk, norsk,
lærerspesialistog forming. Vi har tidligere vært med i prosjektet«kompetansefor mangfold»
somer ei systematisering
av opplæringav f lerspråkligeelever.2015- 2017deltok vi i satsingen
«ungdomstrinni utvikling». Det er initiert fra Udir og gjelder alle skoler med ungdomstrinni
landet.I Tolga deltok beggeskolene.
Bærekraftig utvikling
Gjennom ”Den naturlige skolesekken”har skolen deltatt med et prosjekt under betegnelsen
”Bærekraftig utvikling”. Prosjektet inneholder både teoretiske og praktiske elementer.
Oppleggetknyttestil kommunensøkoløftprosjekt,hvor vi bruker lokale ressurser.Dette er en
viktig del av utviklingsarbeidetsammenmed realfagsatsingen,
Lektor2 programmetog øvrige
satsingerskolendeltari sammenmedTATO / Nord Østerdalskommunene.
Voksenopplæringa
Fra høsten2012 har kommunen hatt avtale med Tynset kommune, som betyr at «våre»
flykninger får tilbud om norsk og samfunnsfagopplæring
på Tynsetopplæringssenter
. Vi har i
beholdtregistreringsarbeidet
og språkpraksis.19 eleverdeltar på dettetilbudet.
Samarbeid med Tolga k ulturskole
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Høsten2011ble Tolga kulturskoleskilt ut somegenvirksomhet.Detterokker ikke ved det tette
samarbeidetsom er etablertmellom skolenog kulturskolen.Samarbeideter regulert gjennom
forpliktendesamarbeidsavtaler.Tolga skolekjøper i stor gradtjenesterfra kulturskolen.
Skole - hjem samarbeid
Mangetiltak er nedfelt i styringsplattformen.Skolensrutiner står ogsåi infoheftet for skolen.
Skolenhar flere foreldresammenkomster,
møter,samlingfor klasseneutenomskoletid enn det
som er nedfelt i lovs form. I henholdtil styringsplattformengjennomførerskolen økt skole –
hjem samarbeid(foreldreskole)på 1. og 8. trinn. Elevrådet,skolemiljøutvalgetog FAU har
særligværtinvolvert i byggeprosjektetny barnehage– kulturbygg– ombyggingav Tolga skole.
Samarbeid med lokalsamfunnet.
Vi har kontinuerligtett samarbeidmedlag og foreningeri bygdai ulike arrangement.Foreldre,
besteforeldreog andre ressurspersoner
stiller mer enn gjerne opp. Skolen bruker aktivt det
utvidedeskolerommetog er en integrertdel av bygda.
Biblioteket. Skolenbrukerjevnlig biblioteket og alle klasserfår en time hver.
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE
Lærerne har en arbeidstidsordningsom binderlærerei full stilling til 36 timer pr uke. 7,5 -7
timer pr. dagtil arbeidsplassen
innentidsrammen08.00-16.00. Tid som ikke er bundetsom
ukentlig tilstedeværelse
benyttestil individuelt arbeid.Dagensarbeidstidsa
vtale ved skolen
har vart siden2001.Den er fornyet fram til 2019.Andre ansattekan ha avvikendearbeidstid.
Fellesutviklingstid har særlighatt temasom gjelderKultur for læring,realfagkommune,
fokus på lesingog byggeprosjektetbarnehage– kulturbygg – skole.
Skolensledelsesmodellbestårav rektor (80 % administrasjonsressurs
til skolenog 20 %
koordinatorfor oppvekst)og assisterende
rektor (50 % administrasjonsressurs).
2 teamledere
har et ansvarfor daglig drift av sineteam.Samarbeidetmed kulturskolener godt og
videreutvikles.
Ressursteamet.Teameter møteplassen
der vi (rådgiver,spesialpedagogisk
koordinator,
assisterende
rektor og rektor) koordinererarbeidetmed eksterneaktørersom PPT,helsesøster,
BUP og barnevernfor å ivaretati lretteleggingav tilpassaoppleggfor eleverut over det
ordinæretilbudet. Ressursteamet
er i tråd medsatsingentil PPT innen systemutvikling.
6.2.3 Oppsummering og konklusjoner
Tolga skolehar godt kvalifiserte medarbeidere,
der mestringstår i fokus. Elevundersøkelsen,
Ungdata-undersøkelsen,
kartleggingfra Kultur for læring,nasjonalekartleggingsprøverog
sluttvurderingenvåren2018 bekrefterat læringstrykketi klasserommeter godt. Det jobbes
kontinuerligmedelevenespsykososialemiljø. Arbeidet medsosialeferdigheterog
relasjonelleferdigheterer satti system.Gjennom«Kultur for læring»er dettetemasom vil
følgesopp videre.Detteforventeså gi positiv effekt over ti d. Elevtalleter stabilt.
Tolga kommunefikk skoleeierprisenfor 2018.Det betyr at det jobbesgodt i alle ledd i
kommunen– fra barnehage– beggeskoleneog samarbeidmed skoleeier.
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Tolga skolehar turt å jobbeutradisjonelt,tatt i bruk uterommetsom en viktig læringsarenaog
jobbet godt meddybdelæringmed lokale mål. Entreprenørskap
er satti systemog det er fokus
på praktiskog variert tilnærmingfra 1. trinn til 10. trinn.
Det er en utfordring i å sørgefor tilstrekkelig kompetentstøttetil to-språkligebarn med språk
som for osskan værelite kjent. Dettegjeldersåvel arbeidsinnvandreresomflyktninger. Det er
ogsåen utfordring å finne godenok tiltak og oppleggfor elevermed særligebehov,faglige og
eller sosiale.Skolenopplevergodt samarbeidmedandresamarbeidspartnere
(f.eks.helsesøster,
PPT,barnevern,flytningetjenestenog BUP) i dettearbeidet.
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6.3 Vingelen skole og barnehage
6.3.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall elever

Grunnskole

55

Barnehagen

30 (27 i budsjett2019)

SFO

23

Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder

1,0

Skole(pedagogerog assistenter

8,1 – (en lærerer i videreutdanning)

Barnehagen

7,6 (inkludert lærling)

SFO

0,7

Sum

17,4

6.3.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
Oppvekstsenteret
har stor søkningtil barnehagenog prognosenefor elevtalletpå skolende neste
åreneviser stabiletall! Med barn i alderen1 – 13 år er det et stort spennog mangehensynå ta i
barnehage-og skolehverdag
en. De ansatteviser vilje til å semuligheterog er fleksible, noe som er
viktig på en slik enhet.Det ble i 2018 født 9 barn somalle soknertil skolen.
2200 SFO Vingelen skole: Høst-18 var det 23 eleversom benyttettilbudet. På morgenenog på
ettermiddagpå fredager det SFOi samarbeidmed barnehagen,
mensdet på de andre
ettermiddagene
er tilbud i egnelokaler. To assistenterog en miljøterapeuthar delerav sine
stillinger knyttet til SFO.Målet om at SFOskal værebortimot selvfinansiert er ogsånådd i 2018.
2201 Vingelen skole: I 2018 har vi fortsatt arbeidetmed å løfte fådeltskolepedagogikken. Det er
flere eleverved skolensom har storespesialpedagogiske
tiltak. Dette er krevendei en tid hvor det
må kuttesi denpedagogiskeressursen.Med et løsningsorientertpersonalegår det sålang greit, men
det er marginalt.En lærerer i videreutdanningi naturfag.Ingenvikar settesinn.

Skolens bruk av fellestid/utviklingstid hver mandag/tirsdag benyttes til blant annet temaer
som:
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Pedagogiskutviklin gsarbeid– organisasjonsutvikling
Kultur for læringmed fokus på relasjoner,elev – elev, elev - lærer
Lesekurs– dysleksi– «Fattematte»
Skolenssosialehandlingsplan– elevsyn,læringssynog verdisyn
Høsten2018 gjennomførte skolenspørreundersøkelse
nummerto i «Kultur for læring».
Svarprosenten
hosalle respondentgrupper
var høy og det gir osset godt grunnlagfor å bruke
resultateneviderefor å hevekompetansen!Det var veldig goderesultaterpå den første
undersøkelsen,
hvor kompetansepakken
«Relasjonsbasertklasseledelse»
ble bestemtå
igangsette.Dette arbeidetvidereføresi 2019.Ogsåresultatenefra kartleggingsundersøkelsen
i høst
viser megetgoderesultater.
Skolenhar fått megetpositive tilbakemeldingerfra Høyskolenpå det arbeidet som er gjort så
langt.
Foreldreskole ble ogsåi høstgjennomførtfor foreldrenepå 1.trinn. (jmf «Plattformfor oppvekst»)
Foreldreskoleer et samarbeidmellom FAU, kontaktlærerog rektor. Skolen har ellers et tett
samarbeid med foreldrene både gjennom utvalgsmøterog alle de ulike arrangementervi har
gjennomåret.
Prosjekter: Skolener en sværtsentralaktøri bygdeliveti Vingelen,og har et godt forankra
samarbeidmedlag og foreninger.Et resultatav dettesamarbeidetvar at det høst-15 ble bygd en
flott gapahukpå Jordvollen.Områdetblir brukt aktivt i skolensuteskole- satsning. Det var særlig
mellomtrinnetseleverog foreldresomhaddelagt ned en stor innsatsmed bygging,beisingog
rydding av området.Det gjenstårfortsattnoe arbeid, som vil bli prioritert i 2018.
Det er lageten plan for bruk av ForollhognaNasjonalpark
, dettei samrådmed
nasjonalparkforvalter.
Skolenbrukernærområdetmegetaktivt i uteskolesammenheng.
To lærerehar værtpå kurs i forhold til «kodingog programmering»,dettemå sesi sammenheng
med kommunensrealfagssatsning
– realfagskommune.
Dette gir skolennødvendigkompetansenår
det gjelderelevenesgrunnlagfor evt. å velge koding som valgfagpå ungdomstrinnet.
Arbeidstidsordningen for lærerne.Vi har fortsatt36 t/u tilstedeværelsesplikt,
etteren
reforhandlingv-15. Alle lærerehar en individuell arbeidsplan,mensalle ansattehar en egen
stillingsinstruks.
Det er en godt kvalifisert arbeidsstokkved skolen. Høsten2018var rammetimetallet på 186 t/u
direkte knyttet til undervisning.Dette er høyereenn i 2017.Elevtallethar fra 2017 til 2018 har
gått opp medtre elever,prognoseneframoverviser stabilt elevtall ved skolen.Vi har ogsåi 2018
valgt å brukemulighetenfor to-lærertil ekstrastyrking, særligi engelskog matematikk.Dette er i
tråd med satsningsområdene
i TATO-samarbeidet.
Det er stabiliteti ledelsen.Rektorble fast ansattfebruar2018 etterå ha vært konstituertfra januar
2017.Det er etablerten ledergruppepå tre personer,der spesped.koordinator,
stedfortredende
rektor og rektor er med.Dette er ogsåskolensressursteam
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En lærerer i videreutdanning2018/19.
2202 Lokaler: Lokaleneer funksjonelleog godt egnettil bruken.I 2017 ble det skiftet 2
inngangsdørermed automatisk døråpner,i tillegg til øvrigetilpasningeri forhold til spesielle
behov.Det er igangsattet ombyggingsprosjekti barnehagenog etterhvert på skolen.Dette gjelder
endretromstørrelsei barnehagensamtvognromog ombyggingarbeidsrom,personalrompå
skolen.
2203 Natur og kultur : Skolenbaserersin virksomhetpå at eleveneskal få godevilkår for læring.
Dettebl.a gjennomutstraktbruk av ulike læringsarenaer
og metoder.I «Styringsplattformfor
oppvekst»er det lagt tydelige føringerfor fortsattbruk av uteområdenevåre,der målet er at
opplæringengir barna«røtteri fortida, tro på framtida og læringi fellesskap»
2710 Barnehagen:
Avdeling Knøsenog Ræbben: Til sammen30 plasser. Det vil si at det er ingenledig kapasitetpr.
nå. Det er bra, mendet er ogsåen utfordring i forhold til nye innsøkninger.Det vil i februar2018
bli gjort en befaringmed virksomhetslederteknisk,for å sepå et prekærtrombehov.Gangeninn til
barnehagenbrukesi dag som lagringsplasstil barnevogner.Dette kan ikke fortsette,såderfor
imøtesesdet en snarligløsningpå problemet.
Bemanningsnormen
følgespå beggeavdelingene.Vi har setten klar økningav yngrebarn i
barnehagen,
i tillegg til at antalletdagerfor den enkelteogsåøker.Åpent 07.00– 16.30.
Alle barnsom søkteplasstil hovedopptaketfikk tilbud, men alle fikk ikke oppfylt 1.ønskei
forhold til dager. Det har værtnoe utskifting i personalgruppa,
men nå er personalsituasjonen
megetstabil. Styrerog to pedagogiskelederemed førskolelærer/barnehagelærer
kompetanse,samt
en barnehagelærer,
fem fagarbeidere/assistenter
Høsten-13 ble det igangsattet stort 2-årig utviklingsprosjektfor barnehagene
i Nord-Østerdalmed
fokus på veiledning.Barnehagenhar fortsatt dennejobbingeni egenbarnehageog har bl.a. tatt i
bruk LP-modellen(læringog pedagogiskanalyse)som verktøyi personalgruppa.
Barnehagenhar fokus på lekensplassi barnehagehverdagen
og de voksnesrolle i leken.Dettehar
sattsitt pregbådepå planlagteog spontaneaktiviteteri hverdagen,og har værttemapå
planleggingsdagog personalmøterfor de ansatte.Barnehagener medi Kultur for læring,noe som
vil gi personaletoversikt over hva de de ulike informantenehar svart om hva de er fornøyd med –
ikke fornøydmed.Det viderearbeidetvil bli systematiserti forhold til de øvrigebarnehagene
i
kommunen.

Samarbeid med k ulturskolen har beståttav to periodermed musikk for Knøsenog Ræbben,kjøp
av musikkundervisningog undervisningav kulturskoleeleveri skoletiden.Samarbeidetgir ungene
unike mulighetertil å få utfolde segog er et viktig bidragtil å skapegodelæringsarenaer
f or alle.
Alle eleverpå 1.-2. får ukentlig tilbud om «Tangentog rytme»og mangeav skolenselever
benyttersegellers av kulturskolensvariertetilbud.
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I 2015ble Tolga tatt ut i regjeringenssatsningpå realfagsom «Realfagskommune».Satsningeni
Tolga er valgt rettet spesieltmot barnehageog 1.-4.trinn. I den forbindelsehar prosjektlederdeltatt
bådepå forberedelseog gjennomføringav ulike aktiviteter,planleggingsdag
i barnehagenog
arrangertulike kurs som skal inspirerede ansattetil å vektleggerealfagmer i skole- og
barnehagehverdagen.
Det satsesviderepå «Realfagskommune»
- dettearbeidetvil gi gode
ringvirkninger.
6.3.3 Oppsummering og konklusjoner
Vingelenskoleog barnehageer en organisasjonmed godt kvalifisertemedarbeidere,
der det er
fokus på lek og et godt læringsmiljø for barn fra 1-13 år. I sentrumstår sosialmestringfor alle.
Resultatenefra undersøkelser,
testerog kartleggingsprøverviser stort sett godeog positive
resultater.Påelevundersøkelsen
(for 6. og7.trinn)høsten2018 fikk vi fantastiskresultati forhold
til mobbing.Skårpå 4.9 og 5 er det bestedu kan få. Eleveneskårerhøyt på de fleste parameterei
elevundersøkelsen.
Det jobbeskontinuerligmed elevenespsykososialemiljø. Arbeidetmedsosiale
ferdigheterog relasjonelleferdigheterer satti system.Dette forventeså gi positiv effekt over tid.
Det er viktig å evalueretiltakeneog vurderevirkningen av dem.Gjennom«Kultur for læring»er
dettetemasom vil følgesopp videre.Elevtalletser ut til å stabilisere seg. Barnetalleti barnehagen
ligger stabilt høyt. På landsplanleggesdet vekt på kompetanseog kvalitet i barnehagen.
Kommunenei Nord-Østerdalsamarbeiderom kurs/kompetanseutvikling.
Det er tett samarbeidpå
kommunenivåi barnehagesektoren
i Nord-Østerdalen.Høsten2016startetdet opp et felles
kompetanse
-prosjektsom leggervekt på utviklingsarbeidi denneenkeltebarnehage.Alle
barnehagene
deltar,på felles planleggingsdager,
nettverkfor pedagogiskeledereog nettverkfor
styrere.Barnehagener med i «Kultur for læring»,medfokus på relasjoner.

6.4 Tolga kulturskole
6.4.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall elever

Kulturskolen

174 elevplasser

Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder

1,0

Skole

Vår 4,4 Høst4,0

Sum

Vår 5,25 Høst 5,0

*2, 4 årsverker salgav tjenesterinternt og eksternt6.4.2
Tjenesteproduksjonog aktivitet

Vi styreretter«Styringsplattformfor oppvekst»,medvisjonen«Røtteri fortida, tro på framtidaog
læringi fellesskap».Målsettingog kjennetegn:«Vi vil ha et oppvekstmiljøsom gir trygge,glade,
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selvstendigeog skapendebarn og unge.» Plattformenleggersærligvekt på å skapeen felles og
helhetligverdiforankringog en klar retningfor oppveksti Tolga, med et tett samarbeidmellom
barnehager,skoler og kulturskole.Å deltai kunst og kulturfag har stor egenverdifor barn og unge.
For en kommunemednedgangi folketallet, og som ønskerå beholdeog rekrutterebarnefamilier,
er det godekulturskoletilbudeten klar styrke.Det er viktig å leggetil rette for at
minoritetsspråkligebarn kan delta i kulturskolenstilbud. Dette er en viktig arenafor integrering.
(fra Styringsplattformen)
Vi følger skolerutafor grunnskolen.Undervisningenforegåri grupperog/ellerindividuelt. Det er
et mål for ossat såmangesommulig har mulighetentil å spille sammenmed andreentenukentlig
eller i perioder.Derfor blir det i perioderlagt opp til samspill, gjernepå tvers av instrumenterog
disipliner. Normalener ukentligetimer for elevene,men av og til krevesdet periodermed intensiv
øving. Når eleveneblir eldre,blir ofte behovetstørrefor individuell undervisning.Vi ønskerå
tenkeundervisningsløpover mangeår, slik at tid pr elev kan økesetterhvor langt elevenhar
kommet.Etter avtalemed foresatteog grunnskolen, kan elevenefå lagt undervisningeni skoletida.
Tidlig innsats:
Friplass-ordning for 2018
Mulighetenom å søkeom friplass ståri vårt søknadsskjema.
Med midler fra flyktningefondet
finansierervi friplasser.Vi har goderutiner for søknadom friplassi kulturskolen,og et godt
samarbeidmedflyktningkonsulentenog NAV. I 2018har vi innvilget søknaderom friplass for ca
kr 60.000. Vi har nå ca 25 % flerspråkligei vår elevgruppe.
Breddeprogram:
Tangentog rytme for 1. og 2. trinn går som et breddeprogramder alle får delta gratis.Dette
er en viktig og god arena,og sikrer et kulturskoletilbudfor alle i startenav
grunnskoleløpet.Erfaringener at mangesøkerseginn i kulturskolenunderveiseller etterå
ha deltattpå tangentog rytme.
Kunstprosjektog seljefløytelaging/spilling,5, 7. og 9.trinn. (lokale DKS-midler)
Teaterimprovisasjon
– kommunikasjon,10.trinn (lokale DKS-midler)
Kjerneprogram
Her har vi de fleste elevplassene.
Det er eleversom er motivert for større
undervisningsmengde
og systematiskegeninnsats.
Det skal bidra til å utvikle kreative
evner,håndverksmessig
og kunstneriskkompetanseog samarbeidsevne.
Vi har her elever
somgår i mangeår med jevn utvikling fra 1.trinn og helt ut videregåendeskole.
Den utadrettede virksomheten for kulturskolener stor og viktig. Ferskefjes, UKM, utdeling av
belte i judo, konserter/forestillingerpå kveld, skolekonserter,barnehagekonserter,
samarbeidmed
grunnskolene,barnehagene,
innslagtil kor og korpskonserter,flere konserterved omsorgstunet,
17.mai,kirka, julekonserter,juletrefesterog andreforespørsler.SamarbeidmedVinterfestspilli
Bergstadenmed Storveisunderveis.Storveisunderveiser et tilbud til de som ønskerå fordype seg
sammenmed eleverfra andrekulturskoleri regionenmed eksterneprosjektlederestøttetav lokale
lærerkrefter.
Salg av tjenester: Tolga barnehage,Tolga skole,Vingelenskoleog oppvekstsenter,
Tolga
skolemusikkorps,Tolga og Os Janitsjar(vår 18), Vingel Singers,Bergstadkoret,Røros
kulturskole,Os kulturskole(Os skolemusikkorps),Alvdal kommune(rektor kulturskole)
Omdømmebygging:
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Gjennomå væreen integrertdel av sektoroppvekst,er kulturskolenen arenasom når barnog
ungei ulik alder,helt fra barnehageog ut grunnskoleløpet(vi har ogsånoeneleveri kulturskolen
som går på videregåendeskole).Omdømmebyggesgjennomleveringav tjenestermed høyt faglig
nivå, i møtetmed denenkelteelev, og vi oppleverat kulturskolen«stårhøyt i kurs»blant
politikere, brukereog foreldre.Utadrettetvirksomhet,egnekonserterog prosjekter,samt
samarbeidmeddet frivillige kulturliv gjør kulturskolensynlig i kommunenog i folks bevissthet.
Kulturskolener synlig i mangesammenhenger!
Kompetanseutvikling:
Omorganiseringtil sektoroppvekst gjør et alleredegodt samarbeidmellom de ulike
oppvekstaktørene
barnehage,grunnskoleog kulturskolebedreog tettere,og den enkelte
medarbeidergjøresbevisstpå sin rolle (medarbeiderskap)
med forankring i Styringsplattformfor
oppvekst.Rammeplanfor kulturskolen– Mangfold og fordypning,løfter fram kulturskolensom
skoleslag,og øker kvalitetstankenhosdenenkeltemedarbeider.I et samarbeidmed 7 kulturskoler
i fjellregionenutvikler vi undervisningsplaner
og lokale planer.Gjennomdeling av kunnskap,
refleksjon,kollegaveiledningfår vi en størrebevissthetog utvikling av vårt skoleslag.Vi har
ansattsom tar nye fag gjennomKompetansefor kvalitet.
Dialog med foresatte:
Gjennomdirektekommunikasjonmellom lærerog foresatteønskervi å styrke dialogenog avklare
gjensidigforventning.Ved bruk av nytt administrasjonsprogram,
SpeedAdmin,har vi fått en
enklerevei til å nå alle med beskjedergjennomSMS og e-post.
6.4.3 Oppsummering og konklusjoner
I Tolga kommuneønskerskoleeierå skapeet helhetligoppvekstmiljøfor barnog unge,der eleven
er i sentrum. Grunnskoleog kulturskoleser på sinesamlederessurserf aglig for å nå
kompetansemål.
Vi gir et utvidet skoletilbudder kulturskolensespå som en viktig ressurssammen
med grunnskolen.V i vil sammeni sektoren– leggetil rettefor eleversmotivasjon,mestringog
muligheter.Kulturskolenløfter fram kreativefag for barnog unge. Vi vil ha et oppvekstmiljøsom
gir trygge,glade,selvstendigeog skapendebarnog unge.Tolga kommuneer opptatt av at
grunnleggendeferdigheterskal vektlegges,mensamtidiger det viktig å holde fast på utvikling av
helemennesket.Derfor er det ogsåviktig med god undervisningi praktisk/estetiskefag. Ved å
styrke fokus på et felles ansvarom å bidra til et helhetlig oppvekstmiljøi en utvidet skoledag-rom.
Kultur gir læring! Og vi vil skapeet miljø der det er det er lov å væregod-Kultur for læring!
Sammengir vi et bedretilbud til denenkelte.Vi gir tilpassetopplæringfor alle. Alle får utviklet
sitt talent.Vi blir avhengigeav hverandreskompetansefor å nå målene.
Vår størsteutfordring for framtidener å gi kvalitativt godt tilrettelagtopplæringi kunstfagfor barn
og unge,videreutvikleosssom kommunenskulturelle ressurssenter,
takle nedgangi elevtallet uten
å miste kompetanseni kommunen.Vi er avhengigav forutsigbarhetog forankringav verdierav
kunstog kultur i opplæringen.Vi ønskerå bidra endasterkerefor å inkluderealle somflytter til
Tolga. Kulturskolenkan gjøreden enkeltei stand til å deltai det frivillige kulturliv samtgi
mestringsopplevelser
i en ellers ukjent og fremmedhverdagi et nytt land.
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7. Sektor Velferd
SektorVelferd bestårav tjenesteområdene
Helse
Institusjon
Re-/habiliteringog mestring
NAV*
* NAV Tolga inngikk i vertskommunesamarbeid
NAV Nord-Østerdalfra 1.10.18.
7.0.1 Tjenesteomfangog ressursinnsatsfor hele sektoren
Tjeneste

Antall brukere

Legetjenesten

1199har fastlegepå Tolga pr 31.12.18

Helsestasjon

94 – 0-5 år, 187 – 6-15 år

Tolga sykehjem

14 heltid + 5 korttid

Hjemmesykepleie

68

Hjemmehjelp

49

Trygghetsalarm

32

Omsorgslønn

3

TFF

27

Rus/psykiskhelse

50

Ergoterapi

79

Ressursinnsats

Årsverk

Sektorleder– SynnøveNarjord

1,0

Enhetsledere

3,0 *
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Legetjenesten

3,6

Helsesøster

1,0 – inkludert 0,2 prosjektmidler

Jordmor

0,1

Psykiskhelse/Rus

1,5 – inkludert prosjektRuskonsulent

Fysioterapi

1,5**

Sykehjem

13,4

Hjemmetjenesten

14,9

Ergoterapeut

1,0

TFF

1,4

Kjøkken

2,5

Flyktningetjenesten

2,2

Sum årsverk

47,1

Nettobudsjett 2018 (i 1000kr)

41.815

Nettoregnskap2018 (i 1000kr)

39.736

M indreforbruk

2.079

* 4,0 enhetsledere
inntil 20.08.18.Statlig NAV -leder utgikk etter omorganiseringNAV N-Ø
Enhetslederinstitusjonog Re/Habiliteringmestringgår ogsåi turnus.
**Private meddriftstilskudd

59

Tolga kommune – kommune med tæl

-

160
140

-
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relle tall t.o.m. 2017pr 1. januar
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Antall innbyggerei Tolga kommune80 år og eldre,og hvor mangeav dissesom er over 90 år.
Tabellenviser reelletall fra 2005til 2018og en prognosefram til 2030.
Antallet innbyggereover 80 år blir stabilt fram til 2025og derettervil det stigenoeigjen.
Andelenav de 80+ som blir over 90 år er stigende.I 2005var 13 % av 80+ over 90 år.
januar2018 var 31 % av de som har passert80 år over 90 år.

I

7.0.2 Tiltak som støtter oppunder kommuneplanensmål og satsingsområder– 2018
Kommuneplanenhar følgendehovedmålog satsingsområder:
Identitet og tilhørighet
Bolystog attraktivitet
Næringsutvikling
Del av en region
Kommunaletjenester
Arealstrategier
Sikkerhetog beredskap

Alle hovedmålog satstingsområder
støttesoppundermeden beskrivelseav: Vi vil og Slik gjør vi
det
Hovedmål

Tiltak

Beskrivelse/Gjennomføring
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Identitetog
tilhørighet

Vi skal revidereog forbedre
strategiplanfor mottak og integrering
av flyktninger/asylsøkere.

Vi skal systematiskøke samhandlingen
mellom frivillig og offentlig sektor for å
skapeet mangfoldav arenaer for
aktivitet og deltakelse

Vi har arbeidet med denneplanenog
strategiener tatt delvisi bruk. Områdene
samhandlinghelse,psykiskhelsetjenesteved
mottak og oppfølginger forbedret.
Vi har hatt fokus på å kople på frivillige for
aktiviteter og deltakelse;sommerskolehvor
flyktninger tok ansvarfor dugnadog
vedlikeholdav sansehagen,samarbeid med
frivilligsentralenom aktiviteter for eldre,
flyktninger og andre.
Vi har frivilligsamlingi april hvor vi både
påskjønnerde frivillige og jobber fram bedre
kvalitet på samarbeidet

Bolyst og
attraktivitet

Vi skal praktiserehverdagsrehabiliteringgjennomgode
hjemmetjenesterog
ergoterapitjenester, slik at flere kan bo
i eget hjem så lengesom mulig på tross
av funksjonssvikt

Aktivt bistå innvandrere,flyktninger
og vanskeligstiltetil å leie på det
private boligmarkedeteller å gå fra
«leie til eie» i egenbolig

Kommunale Vi skal bli bedre på forventningsavklaringerog være tydeligepå
tjenester

Vi har fokus på bistandog tilretteleggingi
hjemmet slik at flere kan bo hjemmelenge
Vi har etablert goderutiner for
rehabiliteringspasienterfor å oppnå at flest
mulig kan mestre å bo hjemmeetter
sykdom/funksjonsfall

Vi har i 2018/2019boliger som leggesut for
salgog vi bistår i prosessenmed at
leietakerneeller evt. andre vanskeligstiltefår
mulighetentil å kjøpe og eie disseboligene

I dialogenmed den enkeltebruker og
pårørende,i skriftlig materiale

kommunensrolle i tjenesteyting

Arealstrategier

Vi skal bidra til mestring,deltakelseog
god helsegjennomuniversell
utforming

Sikkerhetog Det er gjennomførtkartleggingav
beredskap brannsikkerhet,som en del av
forebyggende-satsing, i kommunale
boliger og hos hjemmeboendemed
tjenester etter Lovom kommunale
helse- og omsorgs-tjenester

Vi går inn i enkeltsakermed veiledning og
bistand.Vi har bidratt i prosessenemed
nybyggbarnehage,kulturbyggog
rehabiliteringskole
Vi kartla i 2017 brukere som bor i kommunal
bolig og/eller har vedtakom helse-/omsorgseller oppfølgingstjenesterfra kommunen.
Resultatenefra kartleggingenhar vært fulgt
opp i 2018og følgesopp videre
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Sektorlederog nedsatt gruppefor
brannforebyggendetiltak

7.0.3 Tiltak som støtter oppunder styringsplattform for Velferd – 2018
Satsingsområder
og retningfor Velferd i Tolga:
Helsefremmingog forebygging
Samhandling
Livskvalitet
Ledelse
De ansattesom ressurs

Satsingsområder

Tiltak

Helsefremming Vi skal ha fokuspå hverdagsog forebygging rehabilitering; kompetanse-hevingi
målrettede arbeidsmetoder for alle i
sektoren

Drift av rehabiliteringsavdeling

Beskrivelse/Gjennomføring

Rutiner for oppfølgingav
rehabiliteringspasienterpraktiseresog er
i kontinuerlig forbedring.

Vi har definerte rehabiliterings-rom ved
omsorgstunet. Rehabiliteringsavdelingen
har vært i drift i 2018.

Lavterskeldagaktivitets-tilbud (Prosjekt
KvinnegruppeHelblad)
KvinnegruppeHelbladhar gitt tilbud 1
dag pr uke i 2018.Deltagelseni gruppa
har vært avtagende,helt ned i 1-2
deltakere.Etter en evalueringer det
bestemt å avslutte prosjektet ved
årsskiftet,men jobbe videre med å
videreføretilbudet i en noe annenform.

Vi skalværeet naturlig førstevalgnår
kommunensinnbyggerevelgerfastlege Vi har økendeandel som velgerfastlegei
egenkommune.
Vi skalstyrkemulighetertil å
opprettholde funksjonsnivåved
medisinskråd og veiledning

Gjennomåret har vi fått på plassstabil
bemanningog jobbet med goderutiner
for drift av legekontoret. Vi følger bedre
opp de med kronisksykdom til å mestre
egenhelse.
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Vi skal utvikle legekontoretsfokus på
samfunnsmedisin

Vi skal økeegenmestringtil de med
kronisksykdomgjennombedre
diagnostisering,medisinskoppfølging
og veiledning

Samhandling

Skapegodeog helsefremmende
holdningertil ungdomom kropp og
psykiskhelse

Vi har stadigbedre oppfølgingav
enkeltbrukere,kartleggingav nye brukere
og oppfølginggjennomrus-/og psykisk
helsetjeneste

Systematiskbruk av
kartleggingsverktøyfor tidlig innsats

Ulike kartleggingsverktøyi rus-/psykisk
helsetjeneste,legetjenester,
ergoterapitjenesten,demensteam

Vi skalvidereutviklearenaerfor
samhandling

Vi skalvidereutviklesamhandlings
kompetansenhos de ansattegjennom
medarbeiderskap,kompetanseheving
og godt arbeidsmiljø

Organisasjonog møtestruktur er
tilpassetslik at dissebyggeroppunder
samhandlingsom naturlig arbeidsform

Livskvalitet

Vi skaperlivskvalitetgjennomaktivitet,
arbeid og deltakelse

Vi har aktiviteter og arrangement
(aktivitetskalender)i samarbeidmed
Frivilligsektor og pårørende

Gjennomformelle møtearenaerhar vi
videreutvikletsamhandlingeninternt i
sektoren,innad i kommunenog med
eksternesamarbeidspartnere
Vi har satset på medarbeiderskapog
arbeidsmiljøi personalmøter,i samling
nyansatte
Kompetanseheving
ved å delta på ulike
kurs og fagmøtereksternt og internt

Har fått satt struktur på organiseringen,
slik at vi i stor grad gjennomfører
samhandling

Dagligeaktiviteter ved omsorgstunetfor
hjemmeboende og beboere
Mat-gruppeog sosialsamlinghver
onsdagfor brukere av TFF
Ulike arrangementerog småturer ved
Omsorgstunog Frivilligsentral
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Vi skal ha frivilligsamlingmed Tolga
Frivillig-sentral

Dagtilbudpersonermed demens(Inn på
Tunet- Helblad)to dagerpr uke
Kafépå omsorgstunet(sombrukestil
strikke-kafé, OL-kafé, wii-spill- kafé)

Aktiviseringav flyktninger og innvandrere
Vi innhenter systematiskbrukergjennombl.a. sommerskoleog deltagelse
erfaringerog ønskerfor aktiviteter som
i Olsokpå Tolga.
gir økt livskvalitet
Frivilligsamlinger gjennomførti april
2018 med innhentingav ideer og ønsker
for aktiviteter
Vi videreutvikler samarbeidetmed
frivillig sektor og tar i bruk kunnskapen
innhentet fra brukererfaringer

Ledelse

Gjennomlederutviklingsprogram,
styrker og videreutviklervi felles
ledelseskultur,slik at vi fremstår
tydeligeog enhetligei lederrollen

KS-lederutviklingsprogramer
gjennomførtfra febr -2017 – des.2017.I
2018 har man hatt fokus på å følge opp
dette

De ansattesom
ressurs

Vi jobber med felles tiltak knyttet
forbedrings-områderidentifisert i 10faktor-medarbeider-undersøkelsen

Kompetanseheving
på ulike områder,
arbeidsmiljøspesielti fokus på enkelte
enheter, innspill er kommet til
lederutviklingsprogrammetfra alle
ansattei sektoren,

Medarbeiderskapog medarbeiderrollen videreutviklesved gjennom
personalmøter/oppfølgingsarenaer
gjennomåret

Møtestruktur og innhold er i utvikling fra
rene «informasjonsmøter»til mer
«lærendemøter» og at man skiller på
dette

Bruk av kompetansenhos de ansatte
der det til enhvertid er behov

Ansatteog enhetslederehar dette fokus
for å løsede oppgaverog utfordringer vi
til enhvertid

7.0.4 Tiltak kn yttet mot Folkehelseog «Tolga dyrker måltidet»
Satsing
Tiltak
Beskrivelse/Gjennomføring
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Folkehelse

Vi setter forebyggingpå
dagsordeninternt og eksternt

Vi koordinereraktiviteter på tvers
av sektorer

Forebyggendetiltak i helsestasjon,rus- og psykisk
helsetjeneste,dagtilbud,kvinnegruppe,
gruppe/trim bassengfysioterapi,mat-gruppeTFF

Gjennomfagmøterog møter i enhetenefinner vi
løsningerog muligheter på tvers

Vi finner løsningerog tiltak
sammenmed de ulike sektorene

Av de prioriterte gruppeneeldre,
ungdomog innvandrere, er satser
vi i 2018spesieltpå innvandrere

Har styrket arbeidet rettet mot f lyktningerog
integreringi 2018
Sommerjobbfor flykninger

«Tolga
dyrker
måltidet»

Vi satservidere på eget kjøkken
ved omsorgstunet med meny ut
fra rådendekostholdsanbefalinger
og sesongensråvarer

Vi skalbevarelokalemattradisjoner

Vi skalbruke mat og måltider for å
skapeaktivitet blant beboere/
brukere hjemmeog i institusjon,
god matlyst og god helse

Veiledebarn og foreldre helsefremmendekosthold

Kjøkkenetleverer mer mat til hjemmeboendeved
Omsorgstunet,vi har fire faste hovedmåltiderved
Omsorgstunetog har forskjøvetmåltidene
tilpassetbeboernesbehovog døgnetstimer

Sesongensråvarerbenyttesog mattradisjoner
ivaretas

Mat og tradisjonerintroduseresfor flyktninger via
introduksjonsprogrammet

Mat og måltider dagligarenafor aktiviteter og
sosialemøter
Kjøkkenpersonaleter Frokostverthver ukedagfra
08-10 ved Institusjon(sykehjem)
Og(stort sett) har en fått til dette på
Omsorgsleiligheteri Lyngmostuan,hvor
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renholdspersonalethar tatt rollen som
tilret teleggereved frokostmåltidet.
Helsestasjonveilederforeldre ut fra rådende
retningslinjerog følger opp
enkeltpersoner/familierved behov
Rus- /og psykiskhelsefølger opp
enkeltpersoner/familiermed spesielle utfordringer

7.0.5 Mål og resultatindikatorer for Velferd – samlet
Verbal
beskrivelseav
mål

Målemetode/indikator

Forrige resultat Tallfestingav
/ Gj snitt
mål
Kommunefor
gruppe05
budsjettåret
2019

Mål
innenutgangen
av
økonomiplanperioden
2020

Omsorg.
Brukernes
generelle
tilfredshetmed
tjenesten> 5,0

Brukerundersøkelse
KS
bedrekommune.no.
Skala
1-6. 6 bestescore.

Neste
undersøkelse
2019

Hjemmetjenesten
Sykehjemmet

5,6 (2013)
>5,0
4,5 (2013)
>5,0

Omsorg.
Brukernes
tilfredshetmed
brukermedvirkning>
4,5

Brukerundersøkelse
KS
bedrekommune.no.
Skala
1-6. 6 bestescore.
Hjemmetjenesten
Sykehjemmet

4,7 (2013)

Neste
undersøkelse
2019

>4,5

3,9 (2013)
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>4,5
Verbal

Målemetode/indikator

beskrivelseav
mål

Forrige resultat Tallfestingav
/ Gj snitt
mål
Kommunefor
gruppe05
budsjettåret
2019

Mål
innenutgangen
av
økonomiplanperioden
2020

Barnevern.Andel KOSTRA-tall
undersøkelser
med
behandlingstid
innen3 mnd >90
Helse.Antall
KOSTRA-tall
Legetimerpr. uke
pr. beboeri
sykehjem>gj
snitt i Kgr05
Helse.Mer enn
FastlegelisterHELFO og
70 % av
befolkningSSBpr 31.12
befolkningen
velgerseg
fastlegeved
Tolga Legekontor

Medarbeidernes
opplevelseav:
Mestringsorientertledelse
(ledelsenlegger
vekt på å gjøre
medarb.best
mulig ut fra den
enkeltes
forutsetninger)>
4,0

>90

>90

>gj snitt i
Kgr05

>gj

>79 %

>80 %

100/ 85 (2018)

0,58/ 0,39

snitt i
Kgr05

(2018)

78,1 % (2018)
(70,2 % (2016)

Medarbeider
-undersøkelse
KS «10-FAKTOR»
Snittverdierpr faktor i
medarbeidernes
besvarelser.Skala1-5 (5
best). Snittverdiover 4,0 er
bra, over 4,5 er særdeles
bra.
4,1 (2016)

Nestemåling
2019
>4,2
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Medarbeidernes
opplevelseav:

Medarbeider
-undersøkelse
KS «10-FAKTOR»

Fleksibilitetsvilje
(egenvillighet til
å værefleksibel
på jobb)
fleksibel)>4,0

Medarbeidernes
opplevelseav:

4,3 (2016)

Nestemåling
2019

4,1 (2016)

Nestemåling
2019

>4,2

Medarbeider
-undersøkelse
KS «10-FAKTOR»

Mestringsklima
(kultur for
samarbeideog å
gjørehverandre
gode)>4

Velferd totalt.
Holde seg
innenfor
gittbudsjettramme

Avvik fra budsjett
>100=overforbruk

95,0 %

< 100 %

>4,2

< 100 %

(2018)

Regnskap

7.0.5 Økonomisk resultat- Velferd samlet
Regnskap2018 viser et mindreforbrukpå 2,0 mill

7.1 H else
7.1.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall brukere

Legetjenesten

1199har fastlegepå Tolga legekontor31.12.2018

Helsestasjon

94 (0-5 år), 187 (6-15 år)
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Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder

1,0 (kommunelege1 er enhetsleder)

Legetjenesten

3,6

Helsesøstertjenesten/
Jordmor

1,1 inkl. 0,2 prosjektstyrketskolehelsetjeneste

Fysioterapi

1,5 (privatem/ driftstilskudd)

Rådgiver

0,35

Sum

7,55

NB! Tjenestenebarnevernog krisesenterer underlagtHelsefra 2017.Tallmaterialetfor budsjett2016og
regnskap2015er omarbeidetfor å gi bestmulig sammenligningstall.

7.1.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
3110 Helsestasjon
I
henholdtil forskrifter og veilederutførertjenestenspe- og småbarnskontroller, hjemmebesøkhos
nyfødte,skolehelsetjeneste
samtvaksineringav barn og reisevaksineringfor alle aldergrupper.
Tjenestensamhandlermed andrekommunaleog interkommunaleinstanserom oppfølgingav barn
og ungemed spesielleutfordringer.Kommunenehar mangeflerkulturelle barnog familier som
kan ha behovfor ekstraoppfølgingi forbindelsemed ankomsttil kommunen,familiegjenforening
eller ved barsel- og spebarnstid.
3120Jordmortjenesten
I 2017ble det registrert17 fødsleri kommunen(to av disseer senereflyttet ut av kommunen).
Jordmorutførte107 svangerskapskontroller
i løpet av åretog et antall hjemmebesøketter fødsleri
samarbeidmedhelsesøster.
3211 Legetjenesten
Tolgingenebrukersitt legekontori stadigstørregradog legetjenestene
har gjennomåret kunnet
yte faglig forsvarligeog tilgjengeligetjenestertil kommunensinnbyggereog besøkendevia
legekonsultasjoner
på kontoret,enkle pasientkontakter,
telefonkonsultasjoner,
hjemmebesøkm.v.
Ved årsskiftet2011/2012hadde1 121 tolgingervalgt segfastlegeved vårt kontor, tilsvarende66,7
% av befolkningen.Ved årsskiftet2015/2016var dettetallet økt til 1 135 og ved årsskiftet
2018/2019har 1 199 valgt sin fastlegepå Tolga legekontor,noesom tilsvarer77 % av
befolkningen.
Kommuneneer pålagtå ha øyeblikkelig-hjelp-tjeneste24 timer i døgnetalle åretsdager.Tolga
Legekontorer legevaktfor alle som bor og oppholder segi kommunenpå hverdagermandagfredag.Utenomkontortidener det organisertlegevaktsom er lokalisert på TynsetSykehus(NordØsterdalInterkommunale Legevakt).Tolgasleger dekker2 av 15 vakter (kveld/natt/helg)i dette
samarbeidet,tilsvarendeom lag en 20 % legestilling.
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Folketall og fastlege på Tolga

1800

1 658
1 656

1 621

1 137

1 135

1 188

1 185

68,7

70,2

73,3

76,3

1200
900

1 133

1 553

1 617

1500

1 551

1 199

600
300

68,3

77,3

0

jan.14

jan.15

Fastlege her

jan.16

Folketall

jan.17

jan.18

jan.19

Fastlege her i % av folketall

3260 Fysioterapitjenesten
Kommunenhar driftsavtalemed to fysioterapeuterpå privat basisog kommunenkjøper8 timer
fysioterapipr uke som fordelesmellom pleie- og omsorg,helsestasjonen
og skolehelsetjenesten.
Det forholdsvisbeskjednetimetalletkrevergod organiseringfor å få mestmulig ut av timene
kommunenkjøper. Fysioterapeutene
gir individuelle fysioterapi- behandlinger, en del
gruppetilbudog bassengtrening.
Virkende fra 01.08.18 ble fysioterapiavtalenredusertmed 25%.
Reduksjonenble delt mellom fysioterapeutene.
Driftsavtalener dermed87,5, tilsvarende31,5
t/uke, 45 uke/år. Det meldesom økendeventelisterfor å få fysioterapibehandling,
og utfordringer
med å få prioritert nok tid til samarbeidmed pårørende/foreldreog andrefaggrupper.Akutte
tilstanderog rehabiliteringetter operasjonerprioriteres.Stadigflere diagnoserkreverlangvarig
behandlingi stedetfor kirurgi, og det krevesfør kirurgi vurderes.Postoperativter ogsåbehovetfor
rehabiliteringmer langvarigenntidligere anbefalt.Hovedvektenav pasienterer henvistmed
muskel- skjelettplager.Mangefleste av dissehar langvarige,livslangebehandlingsbehov,
eller
behovfor hyppig oppfølgingfor å kunneståi arbeid,unngåsykemeldinger,eller kunnebo
hjemme.
Miljø rettet Helsevern - tilsyn sarbeid
Ingentilsyn eller oppfølgingav virksomheteretter forskrift om miljørettethelseverner
gjennomført siden2012.Dettearbeidetmå det settesmer fokus på framover.
3540 Edruskapsvern
Tjenesteedruskapsvern
inneholderinntekterfra salgs- og skjenkeavgifterfra virksomhetersom har
ordinærbevilling for salgog skjenkingav alkoholholdigdrikke, og enkeltpersonerog foreninger
som får bevilling til å skjenkealkohol ved enkeltanledninger.
Utgiftsposteneer kontroll av
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virksomhetenesom selgerog skjenkeralkoholholdigdrikk. SecuritasAS har oppdraget
kontrollenei Nord-Østerdal. De 2 fastesalgsstedene
og de 7 virksomhetenesom har ordinær
skjenkebevillingskal kontrolleresuanmeldt3 gangerpr år. I tillegg kan vi bestillekontroll av
enkeltarrangementer.
3600 Barnevern
Barnevernstjenesten
er interkommunalog rapportererpå detteden 21.03.18
3520 Krisesenter
Vi kjøpertjenesterav Gudbrandsdalkrisesentersammenmed flere kommuneri Nord – Østerdal.
Årsmeldingenherfragodkjennesikke før styremøteog representants
kapsmøtei begynnelsenav
mai-19.
7.1.3 Oppsummering og konklusjoner
De enkeltedeltjenesteneinnen kommunehelsetjenestene
har få ansatte(1-3) og er megetsårbare
for fravær.Dennesårbarhetenog ikke avsattvikarbudsjettetgjør det krevendeå opprettholdegode
og tilgjengeligetjenesterog samtidig holde strammebudsjettrammer.Samarbeidetog
samhandlingenmellom kommunelegene
og deltjenestenefungerergodt og det blir avsatt
nødvendigtid til dette.
Inneklimaeti helsesenteret
har værten utfordring i en årrekke,men i 2018 er det foretatt
omfattendetiltak med ventilasjonsanlegget
slik at situasjonennå er betydeligforbedret.
Tolgingenesoppslutningom og bruk av sitt legekontorer stadigøkende.Alt i alt har vi kunnetyte
faglig godeog tilgjengeligehelsetjenester
for kommunens innbyggere og besøkendei 2018.

7.2 Institusjon
7.2.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall brukere

Sykehjem

14 langtidsplass+ 5 korttidsplasser

Matombringing

35/uke

Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder– Kaja Haugseth

1,0

Sykehjem

13,4

Kjøkken

2,5
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Sum

16,9

7.2.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet

3830 Sykehjemmet
Ved overgangentil 2019 var det 10 beboerepå langtidsoppholdog 3 beboerepå korttidsopphold
ved sykehjemmet.Gjennomårethar det værtet stabilt beleggmed et gjennomsnittpå 12
langtidsoppholdog 4 korttidsopphold,som er noei underkantav kapasitetenpå i alt 19
sengeplasser
totalt. Etter at omsorgsboligene
i Lyngmostuanble etablerthar disseboligene«tatt
over»en del brukeresom en mellomløsningfør institusjonsplass.
Det er vektlagtsamarbeidsløsninger
på tvers mellom avdelingene.Et eksempelpå god
samhandlinger ordningenmed «frokostvert».En av kjøkkenpersonalet
er tilstedeog tar ansvarfor
frokostserveringi avdelingen.Det er tidligere innført nye måltidsrutineneved omsorgstunetsom
fungerergodt. Middagsserveringen
er flyttet til et seneretidspunktpå ettermiddagenfor å få inn et
lunsjmåltid midt i dagen.Dette har vist positiv effekt hosbeboernebådemedtankepå ernæringog
for å skapero og trivsel rundt måltidene.
Brukergruppeneved sykehjemmethar endretsegnoegjennomde senereårene.Somfølge av
samhandlingsreformen
skal kommunengi tjenestertil personersom utskrivestidlig fra sykehusog
som har behovfor rehabiliteringmedmål om hjemreisetil egenbolig. Det har derfor vært en
økningi antall korttidsbeboerehvor fokuseter opptreningog hverdagsmestring.
Samtidigskal det
gis tilbud om «vanlige»sykehjemsplasser
til eldre medbehovfor langtidsoppholdi institusjon.I
kombinasjonmellom brukergruppeneser vi en del utfordringerved det å drive rehabiliteringog
sykehjemsammen.Det var tidligere bestemtå flytte korttidsplassene
til «Sandeggstua»,
som før
fungertesom en skjermetavdelingfor personermed demens(ogsåkalt Kårstua).Uten å ha en
tilrettelagtskjermetavdeling har vi i 2018 hatt økendeutfordring med å ivaretabeboeremed
demensdiagnoser
på en tilfredsstillendemåte.
Bygningsmessighar Omsorgstunetet hjemlig preghvor vi skaperen trivelig atmosfæremed
muligheterfor å drive aktiviteter for beboerne.De ansattepå sykehjemmethar fargettøy for å gi
mindreinstitusjonspreg
.
Arbeidsoppgavene
fordelesetterulike roller som markeresmed skiltfargepå arbeidstøyet
; «Rom»,
«Miljø» og «Ansvarlig».Gjennomukedagenehar vi ulikt sansestimuleringsprogram
; sang,
øvelser,høytlesningen,spill, mimring, bilder, historier,eller lagerlunsj på et stort bord i
fellesskapet
.
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Gjennomsnittantall beboerepr døgn
25
20,6
20
14,1

15

11,8
11,6

10
5
0
År2014

År2015

År2016

År

Liggedøgn

Beleggsprosent Gjennomsn
itt antall
beboerepr
døgn

2012

8253

119,0%

22,6

2013

8136

117,3%

22,3

2014

7528

108,6%

20,6

2015

5162

94,2%

14,1

2016

4856

88,7%(15 pl)

11,8

2017

4233

61% (19pl)

11,6

2018

4479

64,6%(19 pl)

12,3

År2017

Når alle 19 plassenevedsykehjemmet
er
belagt365 døgni året utgjør dette6935
liggedøgn= 100 % belegg.

For å få innvilget langtidsoppholdskal alle andremuligheterværeutprøvd,som maksimalttilsyn
og bistandfra hjemmesykepleien
og hyppigekorttidsopphold,ogsåkalt «rulleringsopphold»med
fokus på å opprettholdefunksjons- og mestringsevne.
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Bevegelse
r ved sykehjemmet i 2018.Tall for 2017 i parentes
Antall utskrivningeretterlangtidsopphold,inkl. dødsfall
9 (8)
Rehabiliteringspasienter
535 liggedøgn

1,4 pr
døgn

Avlastningspasienter
82 liggedøgn

0,22 pr
døgn

Korttidsoppholdutredning30 døgn

0,082pr
døgn

Korttidsopphold(andre)

0,09 pr
døgn

3840 K jøkkenet
Kjøkkenetlager stort sett all mat fra bunnenav. Det satsesmye på bruk av lokale råvarerog kortreist mat.
Temaeternæringblir satt høyt da viktighetenav riktig kostholdtil beboerneer viktig. De ansattepå
kjøkkenet jobber tett opp mot de øvrigeansattei tjenesten.En kostgruppesammensattav personellfra
sykehjemog kjøkkenjobber tett sammen.Samarbeidethar bl.a. resulterti tiltak somi nnføringen av det
fjerde måltid, somhar værtmegetvellykket. Frokostvertfra kjøkkeneter ogsået prosjektsom er satti gang
for å øke matlystblant beboere,dettefungererogsågodt medtankepå ernæring.En fast personfra

kjøkken har ansvarfor frokostenog det brukesbevissteteknikkermed pådekkingog
sansestimulering.
Vi får da ikke påsmurtmat fra kjøkken.Kjøkkenpersonalethar egettøy til bruk
ved frokostvertrollen.
Antall porsjonersomble utkjørt til hjemmeboende
på bygdai 2018(2017i parentes):
1653 (1870)porsjoner.Et snitt på 31 (35) porsjoneri uka.
I omsorgsboligene
ble det solgt 6638(6554) porsjoneri 2018,et snitt på 127 (126) porsjoneri uka. Det er
frivillighetssentralenog de ansattei hjemmetjenesten
som kjører ut maten.Tjenestener pregetav stabilt og
faglig dyktige ansattemedmye kunnskapom mat og riktig ernæring.

7.2.3. Oppsummering og konklusjoner Institusjon (Sykehjem og Kjøkken)
Ogsåi 2018 har tiltaksteametprioritert tildeling av korttidsoppholdtil utskrivningsklarepasienter
fra sykehuset.Det har ikke forekommetventetidpå overføringfra sykehusettil korttidsplassi
kommunen.I forhold til samhandlingsreformen
ser vi fortsatttrendenmed en økning av pasienter
som utskrivestidlig fra sykehusog som trengerrehabilitering/korttidsopphold.
Samhandlingsreformen
har utfordretosspå nye faglige utfordringersom gjør at vi er avhengigav
stadigkompetanseheving
og kursingav ansatte.

74

Tolga kommune – kommune med tæl
Videre har vi ogsåen utfordring ved at sykehjemmetskal gi tilbud til flere brukergrupperi ulike
aldersgrupperog med ulike omsorgsbehov.
Ved utgangenav åretser vi særligbehovetfor en
bedretilretteleggingog organiseringav omsorgenfor personermed demensog behovetfor å
gjenoppretteen skjermetenhet.
Etter implementeringav plattformenehar det vært krevendefor bådeansatteog ledereå fastholde
endringerog organisering.Vi jobber videremed å øke kompetanseninnen rehabiliteringog
demensoms
org, samtå forbedredokumentasjoni EPJ(elektroniskpasientjournal)Vi har fokus på
god kvalitet i tjenestene,trivsel for beboereog ansatteog god dialog med pårørende
.
Samhandlingmellom sykehjemog kjøkken er god. Frokostvertfra kl . 8-10 i ukedageneer
videreførtsom et vellykket og verdifullt tiltak, med tankepå bådeernæringog trivsel for beboerne.

7.3 Re-/habilitering og mestring
7.3.1 Tjenesteomfangog ressursinnsats
Tjeneste

Antall brukere

Hjemmesykepleie

68 (56)

Hjemmehjelp

49 (42)

Trygghetsalarm

32 (30)

Omsorgslønn

3

TFF

27 (19)

Rus/psykiatri

50

Ergoterapi

79

Ressursinnsats

Årsverk

Enhetsleder

1,0 (enhetslederinngårdelvis i turnus)

Hjemmetjenesten

12,26

Hjemmehjelp

1,94

TFF

1,4

Ergoterapeut

1,0

Rus -og psykiatri

1,5*
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Sum

19,1

* 0,5 stilling er prosjekt Ruskonsulent

7.3.2 Tjenesteproduksjon og aktivitet
3702 Ergoterapitjenesten
Ergoterapitjenesten
har mottatt153 henvendelseri 2018.12 av disseble ikke ferdigbehandletgrunnet
sakensomfang,blant annet4 boligsaker.Responstidhar ikke oversteget3 uker, unntattetterferieavvikling.
Formidling av hjelpemidlerkrever mye oppmerksomhetover tid når det må utføresutprøving,vurdering,
utlevering,tilpasning,montasjeog opplæringi bruk av hjelpemidlet.Somtidligere år har de fleste
henvendelserkommetfra eldre medbevegelsesvansker
og hørselsvansker,
menspesieltfor 2018er at antall
rehabiliteringspasienter
har økt og deresrehabiliteringsbehovhar værtomfattende.Tjenestenhar derfor
måttetutføreen mengdeoppgaverutenforegetfagfelt, med veiledningfra fysioterapeutog logoped
Tjenestenhar nestenukentlig værti kontakt medbarnsomhar behovfor tilpasningav hjelpemidler.En
mengdehenvendelserregistreresikke da de løsesfortløpendegjennomdagen/uken,for eksempel
forespørslerfra Institusjonog hjemmetjeneste.
Tjenestenhar, for å nevnenoe,hatt ansvarfor feilsøking,
opplæring,bestillingerog monteringeri forhold til medisinsktekniskutstyr for Institusjon.Tjenestener
fortsattaktiv i forsøkpå å implementeregoderutiner omkring rehabiliteringspasienter
i samarbeidmed
sykehjemmet.Tjenestenhar jobbet med tiltak for bedreutnyttelseav ergoterapitjenesten
gjennom
kunnskapsoverføring
til personelli hjemmetjeneste
og institusjon.
Koordinerende enhet (KE)
I dag finnes beslutningpå 15 individuelle planer(IP), med10 koordinatorertil sammen.
KE har hatt 4 møteri 2018hvor de har behandlethenvendelser.Utfordringenemedå finne koordinatortil
brukereav IP har værttidkrevendefor systemkoordinator,
og ved utgangenav året var det 4 brukeresom
ikke haddekoordinatortil trossfor beslutningom IP.
KE har fokus på utfordringenemankan møteved livsoverganger,og da særligveien videreetter
videregåendeskole.Systemkoordinatorer derfor i dialog medOppfølgingstjenesten
ved Nord-Østerdal
videregåendeog Rørosvideregående.

3800 – 3810 Hjemmebasertet jenester
Hjemmebaserte
tjenesteromfattermangetrinn på «omsorgstrappen».Det er alt fra de nederste
«trinnene»med trygghetsalarm,matombringing,praktisk bistand,omsorgslønn,ett besøkpr uke til
5-6 besøki døgnet.Spekteretpå tjenestener vid og det sammeer brukernesfunksjonsnivåog
alder.
I tillegg til alle faglige og praktiskeoppgavermed og for bruker,er det å gi trygghettil brukeren
en viktig del av tjenesten,samtå hjelpe demtil å semulighetenfor å klare en del selv. Brukerne
har behov for mer sammensatthjelp for å kunnefungerei egenbolig, og ofte bistandfor
tilretteleggingav boligen.Dette kan væreen stor utfordring da en ofte kommerfor sentinn i
tilretteleggingsfasen.
De fleste pårørendeer positive til hjemmetjenesten
og l eggerforholdenetil
retteog samarbeiderfor å finne de besteløsningenefor brukeren.Siden2017 har det vært en jevn
økningi antall tjenestebrukere.
Videre i 2018har vi jobbetmed videreføringenav rom og
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miljørollen og tilrettelagteaktiviteterfor beboernepå omsorgstunet.De ansatteer kreativeog er
med på å skapeen meningsfylthverdagfor beboerne,hvor de har fått utfolde segved å
opprettholdefunksjonerbådementaltog fysisk. Økningenav antall brukerei tjenestenkommer
trolig av økt pressi form av samhandlingsreformen
da det er færreliggedøgnpå sykehuset.

Antall brukere av hjemmetjenestene pr. 31.12.
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Totalt brukere med hj hjelp og hj spl
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3812 Dagtilbud for hjemmeboendemed demens,Helbladgården
I Demensplan2015er det et mål at alle kommunerinnen 2015skal ha et dagaktivitetstilbudtil
hjemmeboende
personermeddemens. I Tolga kommuneer dagtilbudetved Helbladgården,Inn På
Tunet, videreførtmed plasstil 6 brukere, tilbud 2 dagerpr uke. Å nå fram til nye deltagere,og å
kommeinn tidlig nok er et kontinuerligarbeid,og en utfordring. Tilbudet har værtsupplertmeden
lavterskelkvinnegruppe(se under)som gjør at vi kan kommei posisjontidligere hosde som
utvikler kognitiv svikt.
Enhetsledermottarrapporthver månedom drift og aktiviteteri tillegg til at det er månedligemøter
med lederfor hjemmetjenesten,
noe som er viktig for kontinuitet og oppfølging.
Det leggesstor vekt på måltideneog fysisk aktivitet. Det sosialefellesskapetgjennomsamværog
felles opplevelservia turer og besøki nærområdet,er med på å stimulereden mentalehelsen.
Stabilt oppmøte,positive tilbakemeldingerfra deltagereog pårørendeviser betydningenav
tilbudet, ogsåsom en nødvendigavlastningfor pårørende.De kan da klare å ståi situasjonen
lengrefor slik å kunneforebygge og utsetteen eventuellinnleggelsei institusjon.
3813 Kvinnegruppe Helblad
Prosjektetble fra 2018videreførtfra prosjektmidlertil ordinærdrift. Etterspørselen
av tilbudet har
imidlertid vært avtagendeog ved sluttenav året 2018 var det bare1-2 deltagere.Etter en
evalueringav tilbudet ble det bestemtå avsluttetilbudet i denneformen,menjobbe videremed å
sepå alternativemulighetertil å gi et lignendelavterskelaktivitetstilbudinnenforeksisterende
tjenesteri sektorvelferd.
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3450 Rus-/ og psykisk helsetjeneste
Fra høsten2015har Tolga og Os sammenhatt prosjektmidlertil 50% stilling ruskonsulent(i hver
kommune)for å styrketjenestenpå detteområdet.Dette fellesprosjektetble avsluttet31.12.18,bl.a. med
bakgrunni at NAV Os fremoverskal samarbeidenordovermedkommuneneRørosog Holtålen.Tolga vil
søkeom videreprosjektmidlerpå egnevegnei 2019og det tassikte på utlysningav en 80% prosjektstilling
rus/ psykiskhelseviderei Tolga fra årsskiftet.
Tjenestenskal gi et lavterskeltilbudmedindividuell oppfølging,hjelp medmedisinering,gruppetilbudog
hjemmebesøkfor innbyggeremedpsykiskelidelser. Ved utgangenav 2018 er det ikke rom for å prioritere
gruppetilbudog/eller forebyggendearbeidi tjenestenda det er har værtsværtlite ressurserover tid. Kun 1,0
årsverker fast tilknyttet tjenesten.En så lav bemanninggjør at tjenestener megetsårbarved fraværblant de
ansatte,spesieltsisteår hvor det ogsåhar værtmangeressurskrevende
brukere.Det har vært behovfor et
tetteresamarbeidmedfastlegene,barnevern,landbrukskontoretog legekontoreti kommunen.Til tider er
det megetintensjobbing, mensom vi fremoveri 2019håperå se goderesultaterav.
Behovenehosbrukernekan væreforskjellig. Noen har behovfor tett oppfølging,andretar kontaktved
behov.Den psykiskehelsetjenesten
oppleverå ha fått brukeremedmer alvorlig sammensatte
problemerde
sisteårene.Det blir størrefokus på den helhetligebehandlingentil den enkelte(inkludererfamilien).
Fremoverer det viktig bådeå kunnefortsettemedtypenlavterskeltilbud,samtstyrkesamarbeidetmed
helsestasjonfor å få mer fokus på forebyggendetiltak, Vi fortsetter undervisningom rus og psykisk helsei
skolen,og gir veiledningved behovtil andreansattei kommunensomhenvendersegtil oss.Tjenestener
ogsåen viktig del av kommunenskriseberedskap.Psykiatrisksykepleiersitter somleder i kommunens
kriseteam.Tjenestener godt fornøydmedinnsatsensomer lagt nedi 2018.Tjenestenble ogsåinvitert inn i
Knutshaugåenbarnehagefor å informereom psykiskhelserelaterttil Verdensdagenstema2018,dettesatte
vi stor pris på.
B

Totalt 50

rukere pr 311218
Ruskonsulent

19 (13 Rusproblematikk// 6 psykiskhelseplage)

Psykiatrisksykepleier

26 o/ 18 år
5 u/ 16 år

I tillegg foretasengangssamtale/kartlegging
med flyktningbarn
3891 Tjenestenfor funksjonshemmede,TFF
I 2018har arbeidetmed å utvikle tjenestetilbudetinnom TFF fortsatt og tjenestendriftes av 1.4
årsverk organisertunderenhetslederRe-/habiliteringog mestring.TFF har fortsatt hatt samarbeid
med faglederfor psykiatri og ruskonsulentenfor Tolga/Oskommuneder brukeremed
sammensatte
behovvurderesfor hjelpetiltak.TFF har kjøpt VTA -plasser(Varig Tilrettelagd
Arbeid) på arbeidsmarkedsbedriften
Tos Asvo for 1 personi løpet av året.Tidligere var det for 2
personer,men en har valgt at avsluttesin plasseringpå Tos Asvo. For en person,som tidligere
haddesin VTA -plasseringpå Tos Asvo, har vi skapt et tilbud på Tolga Omsorgstunder han
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kommerog utfører vaktmestertjenester
to dagerfor uken,og får tilgang på en god faglig miljø
samtsosialtilværelse.2018var andreåretsom TFF har hatt Matgruppei hele året(oppstart
vinteren2016).Påonsdagerhar vi treffetsi Vidarheimog på torsdagerpå Tolga Omsorgstunder
vi spisersammenog har sosialtsamvær.I sluttenpå 2018begyntevi å planerefor å starteopp en
bassenggruppe
for den sammemålgruppasom kommerog deltar i Matgruppen.I november2018
var TFF gransketav Fylkesmannens
representantRuneFjeld grunnetden såkalte «Tolgasaken».
Dettemedførteat en hel del tid fikk settesav i novemberog desemberfor å svareopp på de
spørsmålene
som rettedestil virksomheten.
Under 2018(2017i parentes)
Type tjeneste

Antall brukere

Antall timer pr uke

Boveiledning(opplæringi dagliglivets
gjøremål)

8 (8)

21 t.

Støttekontakt/ fritidskontakt

14 (10)

58t (+6 timer til
transport)

Avlastningshjem

1 (1)

3,5 døgnper måned

Avlastningi institusjon

1 (1)

Hver 3e helg

Dagtilbud i institusjon

1 (1)

2 dgr per uke

Dagtilbud sysselsetting

1 (1)

8 timer per uke

Kjøp av VTA -plass

1 (1)

Totalt 0,3plasser

Samhandlingsreformen
Pleie og omsorgstjenesten
har et godt samarbeidmedSykehusetInnlandet,avd. Tynset.Pasienter
skrivesut tidligere enn før, det er færreliggedagerpå sykehusog behandlingenfortsetteri
hjemkommunen.Tolga kommunehar klart å ta imot alle utskrivningsklarepasientertil rett tid. V i
har hatt kapasitettil å ta i mot fra bådesykehusog direktefra hjemmet/legevaktgjennomhele
2018.
Det merkeset økendepresspå rus-/og psykiatritjenesten,ettersomflere nå skal få hjelp for sine
helseplageri kommunenog ikke i like stor grad i 2.linjetjenesten.

KAD - somatikk
Utarbeidetet tilbud om kommunalakutt døgnplasssammenmed5 samarbeidskommuner
(FARTT-kommunene)i Nord- Østerdalen,detteetterlovendringen01.01.16.Tilbudet gis ved kjøp
av plasserpå TynsetSykehusog tjenestetilbudethar fungertgodt for kommunensinnbyggere.
KAD - rus-/psykiatri
Fra 010117ble detteen lovpålagttjenestefor kommunene.I Tolga opprettetvi etterhvert et tilbud
knyttet til et rom ved Omsorgstunetfra juli 2017.Prosedyrerer utarbeidetog tilbudet er benyttet
av en pasienti 4 døgn i 2017.Tjenestetilbudeter underutvikling og evalueringfor å bedredette.
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Frivillige organisasjoner
Mye frivillig arbeidutføresved omsorgstunetav lag og foreninger. Det er alt fra besøkav
barnehage,handlevognfra sanitetsforeningen
i Vingelen,kulturskole/skole,trekkspillklubb,
sangkveld,bingo, kino og andakt.Frivillighetssentralenkoordinerermye av arbeidetsamtidigmed
at de har ansvarfor deler av matombringingen.Frivillighetssentralener en viktig
samarbeidspartner
for omsorgstjenesten
og vi ønskerå videreutviklesamarbeidetog innholdet.
Det jobbesnå med besøkstjeneste
i regi av frivillighetssentralenog kommunen,dettei et
samarbeidmedRødeKors. En utfordring en ser,er å få tak i nok frivillige, men vårfestog samling
med faglig påfyll for frivillige våren2017 var vellykket. Dette planleggesi 2018 også.
Frivilligsentralengjør ogsåen innsatsfor inkluderingav flyktninger gjennomulike tiltak og
arrangementer.
Demensteam:
Et tverrfaglig teamsom utrederog følger opp brukeremed demensog følger opp pårørende.
Teamlederhar 20% tid avsattspesielttil dettearbeidetpr i dag.
Omsorgsboliger
De 10 omsorgsboligene
i bokollektivet Lyngmostuahar vært i bruk sidenhøsten2015.Her får
beboernetjenestersom hjemmeboende,
med mulighetfor tilsyn og omsorg.Beboernetilbys 4
måltiderpr. døgnsom kan spisesi felleskapmedansattetilstede,eller i egenleilighet dersomman
ønsker.Ved utgangenav 2018 er alle 10 leiligheter bebodd. Det sammegjelderfor de 10 «eldre»
leilighetenei Kronmostuan.Ved inngangspartiettil Lyngmostuaner det tilrettelagtmed en liten
kafe. Her trives beboernegodt. Denneblir mye brukt til ulike aktiviteterog kan væreen fin
variasjonfra de andreoppholdsrommene.Her settesi gangulike TV -program,spill, radio,
stikkekafe,eller «fotball-pub».Gavemidlerer brukt for å skapedennekaféen.
7.3.3 Oppsummering og konklusjoner
Somen del av prosjekt«Tolgakommune2020 – Robustog bærekraftigfor framtiden» har man
fulgt opp føringene i styringsplattformenfor SektorVelferd. Plattformengir sektorenen
overordnetretningfor arbeidetmed tankepå en god, effektiv og bærekraftigtjenesteproduksjon
innenforde til enhvertid gjeldenderammer.Endringeni struktur har gjennomsattseg,og det er
etablertfastefagmøteri de ulike tjenestene.

8. NAV Tolga
Etter vedtakom vertskommunesamarbeid
i NAV Nord-Østerdalgikk Tolga kommuneinn med 2,0
årsverki samarbeidetfra 1.10.2018.NAV Nord-Østerdaler fra 2018 samordnetunderfelles
ledelseog medstatlig NAV -leder.Tynsetkommuneer vertskommunefor det kommunale
samarbeidet.NAV Nord-Østerdalfortsettersom et partnerskapmellom statog kommune.
Tjenestersom inngåri vertskommunesamarbeidet
fra kommunalsideer sosialtjenesten,
herunder
ogsåkvalifiseringsprogrammet
(KVP) og Husbank-tjenester.
Somfølge av omorganiseringen
ble Flyktningetjenestengjenværendei Tolga, og er sålangt ikke
plassertundernoenav de eksisterendeenhetene i sektorvelferd. Tjenestenhar inntil videre vært
organisertdirekte undersektorledervelferd.
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3521 Driftstilskudd TOS ASVO A/S

Arbeidsmarkedsbedriften
TOS ASVO er et aksjeselskapsom eiesmed like delerav kommunene
Os og Tolga. Bedriftener godkjentfor til sammen20 ti ltaksplasser,5 plasseri tiltaket
arbeidsforberedende
trening(AFT) og 15 varig tilrettelagtearbeidsplasser
(VTA) for personermed
uføretrygd. Varig tilrettelagtearbeidsplasser
finansieresav NAV statog Tolga kommunei
fellesskapmed fordelingen¾ fra staten og ¼ fra kommunen.
3522 Driftstilskudd Meskano

Meskanoer regionensstørsteattføringsbedriftog tiltaksarrangør.Bedriftener eid av kommunene
Tynset,Os, Tolga, Rendalen,Alvdal og Folldal. Bedriftensformål og samfunnsoppdrag
er å
avklare,kvalifisereog formidle personerfra passiveordningertil et ordinærtarbeidsmarkedeller
til utdanning.Kommunenbetalerdriftstilskuddfor varig tilrettelagtarbeidsplasser
(VTA). NAV
Tolga har hatt 2 personerpå VTA -plassi 2017.
Bosetting og inkludering (Flyktningetjenesten) i Tolga
Flyktningetjenestenvar i begynnelsenav 2018organisertsom en del av NAV Tolga der NAV ledervar virksomhetslederfor tjenesten.Tjenestenble etteropprettelsenav NAV Nord-Østerdal
sommeren2018lagt direkteundersektorlederfor velferd.
Tjenestenvar i 2018 først bemannetmed2,2 årsverk– senere1,7 årsverk.
Programrådgiverfor introduksjonsprogrammet:
70 % stilling
Koordinatorfor samfunnsdeltakelse:
50% stilling (fram til 1.august)
Koordinator for bosettingog inkludering;100 % stilling (70% fra 1 desember)
Kulturtolk og boveileder:(30% fra 1 desember)
Tolga kommunehar i 2018 bosatti alt 9 personerinkludert familiegjenforeninger.På trossav
politisk vedtakom at kommunenønsketå ta imot flyktninger ogsåi 2018,ble vi utgangspunktet
ikke anmodetom å bosetteflyktninger. Likevel fikk vi etterhvert en tilleggsanmodningpå 10
personer.Dette resultertei at vi i desemberbosatte8 kongolesiskeoverføringsflyktninger.I tillegg
kom en persongjennomfamiliegjenforening.Situasjonenbeskrevetover reflektererdet generelle
flyktningelandskapeti Norgenå. Det kommersværtfå asylsøkeretil Norgeog personersom blir
bosatti kommuneneer hovedsakeligkvoteflyktningersom kommerdirekte fra utlandetgjennom
FNs høykommissær.
Flyktningetjenesteni Tolga har gjennommangeår jobbetaktivt og godt i sitt integreringsarbeid.
Blant annethar vi nylig utviklet retningslinjeri bosettingsarbeidet
som skal sikre forutsigbarhet,
likebehandling,transparensog selvinvolveringi bosettingsprosessen.
Hovedmåleter at flyktninger
bosatti Norge skal kommei inntektsbringendearbeidog kunneforsørgesegselv i framtida.
I samsvarmed sterkepolitiske føringerønskervi å spissemer av våre ressursermot arbeidsretting
av introdeltakerne.Dette skal gjøresgjennomtettereoppfølgingav språktrenings/praksisplasser
og
bedrekartleggingav flyktningeneskompetanseog evner.13 personerhar hatt språktreningsplass
i
2018.
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Flyktningetjenestenønskerå væreen pådriverfor at lag, foreningerog enkeltmennesker
i Tolgasamfunnetkan bli mer bevisstepå hvordanman kan jobbe medinkluderingi sitt dagligevirke.
Satsingenpå å målrettetengasjeresivilsamfunneti integreringsarbeidet
har vi imidlertid måttet
leggepå is sidenstillingsressursen
knyttet til samfunnsdeltakelse
(50%) ble tatt bort i 2018.
Mot sluttenav åretble det oppretteten midlertidig prosjektstillingDenneressursenskal følge opp
de nybosattekongoleserne,samtsystematisere
boveilednings-arbeidet rettetmot alle flyktningenei
kommunen.Stillingen er finansiertgjennomat koordinatorhar gått ut i 30% velferdspermisjon.
Tolga har i 2018hatt 23 deltagerei introduksjonsprogrammet.
Kommunentilretteleggerdeler av
undervisningenselv, en dagpr. uke (onsdager)samtprogrami sommerferieog øvrige ferier
gjennomåret.Til sammenutgjør kommunensansvarom lag 30% av den totale undervisningen
tilknyttet introduksjonsprog
rammetog voksenopplæringen.
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9. Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i
Tiltak

Form

Budsjett 2017 Budsjett 2018

FIAS

A/S

2 207 000,-

2 23200,-

+1,1%

MeSkano

A/S

80 000,-

50 000,-

-37,5 %

TOS ASVO

A/S

260 000,-

260 000,-

0%

Abakus(innkjøp)

A/S

249 000,-

260 000,-

4,4%

IKT Fjellregionen

IKS

2 940 000,-

3 224 000,-

9,7%

RevisjonFjell

IKS

242 000,-

253 000,-

4,5%

Kontrollutvalg Fjell

IKS

149 000,.

154 000,-

3,4%

Midt -HedmarkBrann
og redning

IKS

1 394 000,-

1 405 000,-

0,8%

Nord-ØsterdalMusiker

Vertskommune
samarbeid

66 000,-

66 000,-

0%

Teateri Fjellregionen

Vertskommune
samarbeid

11 000,-

11 000,-

0%

PP-tjenesten.inkl
logoped

Vertskommune
samarbeid

727 000,-

727 000,-

0%

Arbeidsgiver-kontroll

Vertskommune
samarbeid

139 000,-

139 000,-

0%

Legevakt+ AMK

Vertskommune
samarbeid

690 000,-

700 000,-

1,4%

Jordmortjeneste

Vertskommune
samarbeid

70 000,-

68 000,-

-2,9%

Barnevern(inkludert
tiltak)

Vertskommune
samarbeid

4 121 000,-

Geo-data

Vertskommune
samarbeid

430 000,-

3 286 000,460 000,-

+/- i %

-20,3%
7,0%
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Skoleledersamarbeid
(TATO)

Vertskommune
samarbeid

468 000,-

497 000,-

6,2%

Kultur for læring
(TATO)

Vertskommune
-

200 000,-

200 000,-

0%

Skatteoppkrever

Vertskommune
-

298 000,-

269 000,-

-9,7%

Samarbeid

samarbeid
Krisesenter

Kjøp av tjeneste

117 000,-

117 000,-

0%

TFF (kjøp av
institusjonsplass)

Kjøp av tjeneste

720 000,-

747 000,-

3,8%

Regionrådetfor
Fjellregionen

Avtalebasert
samarbeid

90 000,-

90 000,-

0%

DestinasjonRøros

Avtalebasert
samarbeid

163 000,-

163 000,-

0%

Verdensarvsenter

Avtalebasert
samarbeid

75 000,-

75 000,-

0%

Uthusprosjekt

Avtalebasert
samarbeid

20 000,-

20 000,-

0%

15 926 000,-

15 473 000,-

-2,8%

Sum
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10. Investeringsprosjekter i 2018
Nedenforangisde investeringsprosjektene
som ble vedtattfor 2018 og hva som er statusenpr
utgang2018. Prosjektetsnummeri budsjettdokumentet
angitt i parentesbak prosjektnavnet.
Beskrivelseog statushvert enkeltinvesteringsprosjekt:
10.1 (5.1.1) Organisasjonstilpasning/planarbeid
Arbeidetikke kommeti gangi 2018 og rammenoverførestil 2019 jfr. budsjettvedtak13.12.18
10.2 (5.1.2) Gatelys
Prosjektetgjennomføresvåren2019. I nvesteringenpå 1 700 000,- lånefinansieres.
10.3 (5.1.3) Utbedringer kommunale boliger
Enkeltetiltak er gjennomførti 2018,restrammepå 160 000,- overførestil 2019.
10.4 (5.1.4) Dølmotunet - Restaurering av fjøstaket, låvebrua og bjelker i fjøset
Prosjekteter i stor grad gjennomført.Prosjekteter anslåtttil å koste 375 000,- kr. Lånebehov for
prosjektetkr 150 000,- og av detteer 10 000,- overført til 2019.
10.5 (5.1.5) Kommuneplanensarealdel
Rullering av kommuneplanens
arealdelvil kreve eksternbistandbådei forhold til prosessjobbing
og jobbing medplan/kart.Totalt stipulerttil kr 600 000,- og midlene overførestil 2019.
10.6 (5.1.6) Tolgensli boligfelt – infrastruktur
Arbeidet er i gang og deler av tiltakene er gjennomført.Restbeløpetpå 1 370 000,- overførestil
2019.
10.7 (5.1.7) Vingelenskole og barnehage
Det er gjort et arbeidmedtegningerog digitaliseringav tegningervedarkitekt på70 000,- medbruk
av ubruktelånemidler.
10.8 (5.1.8) Ventilasjonsanleggog rehabilitering – Tolga Helsesenter
Ventilasjonsanlegget
er rehabiliterti 2018.
10.9 (5.1.9) Trafikksikkerhetstiltak – Vingelen
Rammener brukt og en har i tillegg brukt 420 000 av ubruktelånemidler.
10.10 (5.1.10) Lagerhall uteseksjon
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Prosjekteter ikke gjennomførtog prosjektetoverførestil 2019.Egnethall stipulert til kr 550 000,-.
Beløpetlånefinansieres.
10.11 (5.1.11) Oppgradering kommunehuset
Det er behovfor oppgraderingbådebibliotek og servicetorget.Det er brukt av midlenetil arkitekt
og tegninger,samtbrannalarmsystemet.
Restbeløpetpå 1 550 000 overførestil 2019.
10.12 (5.1.12) Detaljplanlegging ny barnehageog nytt kulturhus
Forprosjekteringog detaljplanerferdig og prosjekteter lagt ut på anbud.Restrammepå 26 230 000
overførestil 2019.
10.13 (5.1.13) Tak på Tolga kirke
Prosjekteter i stor gradgjennomført.Ubruktemidler på 100 000,- overførestil 2019.
10.14 (5.2.14) Velferdsteknologi
Det er jobbetmed prosjekteti hele 2018,men det er ikke foretattnoeninvestering.Rammapå
125 000,- overførestil 2019.
10.14Gang sykkelvei Tolga bru østsiden
Vedtakgjort høsten2018 om å lånefinansierekommunensandelpå kr 295 736,-. Prosjektetble
utsatttil våren2019og lånerammenoverføresi sin helhet.
10.15Varmesentral
Nytt felles flisfyringsanleggi Tolga sentrum.Vedtak i 2018,prosjekteter igangsattog rammenpå
9 375 000,- overførestil 2019.

11. Investeringer – VAR -området – selvkost 2018
11.1 (5.3.2) Hovedplan – vann og avløp
Arbeideter i gangog vil ferdigstillesi 2019.Ubrukt rammepå 590 000,- overførestil 2019.
11.2 (5.3.6) Prøveboring grunnvannsbrønn
Det er behovsikre bådeen reservevannkilde,
muligensny hovedvannkilde.Det er prøveboreti etter
grunnvannsforekomsti Erlia. Det undersøkesnå av vannmengdeog vannkvalitet på denne
grunnvannskilden.Kostandvar estimerttil kr 250 000,- men tiltaket ble overskredetmed 20 000,detteble finansiertav ubruktelånemidler.

86

Tolga kommune – kommune med tæl
9.7 Oppsummering – generell kommentar og vurdering:
Rådmannenvurdererat de flesteinvesteringsprosjektene
er i god rute eller underplanleggingi tråd
med det som er vedtattog innen rammenav de midlenesom er avsatt.

87

