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Rådmannens kommentar
Rådmannen er ikke fornøyd med det økonomiske årsresultatet for 2013. Det viste seg tidlig at flere sektorer
hadde merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme og det ble innført begrenset ansettelses- og innkjøpsstopp
allerede i april. Prognosene gjennom den 2 månedlige rapporteringen til Formannskapet og tertialrapporter til
Kommunestyret viste at tiltakene hadde effekt, og at man styrte inn mot et nullresultat. Årets netto
driftsresultat viser underskudd på 4,2 mill. kroner som utgjør ca. -0,3 % av brutto driftsinntekter. Ved hjelp av
strykninger og forbruk av driftsreserver oppnås et årsresultat i balanse. Resultatene for 2013 viser et netto
merforbruk på 24,2 mill. kroner. Imidlertid oppveies dette i 2013 delvis av mindreforbruk/merinntekt innenfor
fellesområdet.
Resultatet fremkommer som følge av betydelig merforbruk i forhold til budsjett i flere sektorer. PRO hadde et
merforbruk på 20,8 mill. kroner hovedsakelig dannet av økte vedtakstimer i hjemmetjenester/BPA-ordningen
og ekstra bemanning i sykehjem. Sektor for teknikk og miljø fikk et merforbruk på 5,6 mill. kroner, i hovedsak
fra selvkostområdene og særlig VAR-området. Sektor for familie og helse viser et merforbruk på 5,9 mill.
kroner, hvor barnevernet fortsatt gir høyere utgifter enn budsjettert. Skolesektoren har et merforbruk på 2,2
mill. kroner hvor Elverum Læringssenter, Søbakken skole, Kirkeby oppvekstsenter og oppstarten av Vestly er de
største avvikene. Fire sektorer/staber har et samlet mindreforbruk på 11,4 mill. kroner, hvor eiendomsstaben
er største bidragsyter med 5,4 mill. kroner mye oppnådd ved å begrense budsjettert vedlikehold.
Lønnsutgiftene utgjør 70 % av kommunens utgifter og regnskapet viser at aktivitetsnivået på flere områder er
høyere enn budsjettert. Det er således viktig at aktivitetsnivået holdes under kontroll.
Inntektsveksten for 2013 er på 4,6 % mens utgiftsveksten er 3,9 %, noe som indikerer at kommunen ut over
lønns- og prisvirkningen, har en bedre utvikling enn i 2012 hvor utgiftene økte 2,2 % mer inn inntektene. Skal
den økonomiske stillingen kunne forbedres, må inntektene økes ytterligere i forhold til utgiftene. Målet er å
øke resultatet år for år til kommunen når 3 % i netto driftsresultat, slik Fylkesmannen i kraft av
tilsynsmyndighet setter som norm.
Kommunen har en samlet lånegjeld pr 31.12.13 på kr 1 530 mill. hvorav kr 269 mill. er lån i Husbanken til videre
utlån. Investeringsnivået er fortsatt høyt, og kommunen har en lav selvfinansiering av investeringer. Høye
investeringer over tid med lav egenkapitalandel setter store krav til brutto driftsresultat, for at kommunens
økonomi skal kunne absorbere de økte kostnadene til renter og avdrag. Balansen viser at egenkapitalen
fortsatt er utilfredsstillende og årets resultat bidrar ikke til å styrke denne.
Kommunen hadde satt som mål å ha 20.500 innbyggere ved utgangen av 2013, befolkningstallet ble 20.563.
Dette ble en reell vekst på 1% prosent fra utgangen av 2012. Kommuneplanen sier 1 % vekst,
og befolkningsveksten er således lik måltallet.
Både innbyggerundersøkelse gjennomført i 2013, brukerundersøkelser for tjenester og medarbeiderundersøkelse innad i kommunen viser gjennomgående relativt høy score, til dels med resultater bedre enn mål
og over landsgjennomsnittet. Dette må vi si oss fornøyde med. Det ytes mange gode tjenester i
kommuneorganisasjonen, og det drives mye godt utviklingsarbeid i kommuneadministrasjonens sektorer og
staber. Rådmannen vil takke alle ansatte for stor innsats og stort engasjement.
Årets økonomiske resultat og den vedtatte Handlings- og økonomiplan 2014 - 2017 er slik at det kreves
betydelig nøkternhet, både vedrørende drift og investeringer. Vi må spesielt ha fokus på å kontrollere
aktivitetsveksten og håndtere krysspresset mellom behov og forventninger i lokalsamfunnet og hva en
kommuneorganisasjon kan klare å yte. Kommunen har satt seg et mål om sunn kommuneøkonomi, og det skal
målrettet innsats og budsjettdisiplin til på alle hold for å klare å oppnå det. Gjennom godt samarbeid og god
dialog mellom befolkning, folkevalgte og våre engasjerte ansatte er det god grunn til å tro at vi vil håndtere
disse utfordringene.
Elverum, den 28. mai 2014

____________________________
Aasmund Hagen
Fungerende rådmann
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Overordnede mål og resultater
Elverum kommune har mål på flere nivåer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan
med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et
godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Det finnes overordnede mål for hele
organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorer og staber (nivå 2). Målene gjøres operasjonelle ved at
det er utviklet et sett av indikatorer. Dette vurderes i budsjettprosessen og godkjennes av kommunestyret i
handlings- og økonomiplanen. Gjennom brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre
registreringer/statistikk måles resultater i forhold til indikatorene innenfor fire dimensjoner: Samfunn –
Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet.
Resultat
2011

Dimensjoner med indikatorer

Resultat
2012

MÅL
2013

Resultat
2013

Landsgj.
snitt
2013

SAMFUNN
Innbyggertall (mål i kommuneplanen: 1% økning årlig)

20152

20 343

20500

20 563

-

4,1

4,5

4,4

4,1

-4,5 %

Ikke
målt
-4,5 %

-3,0 %

-2%

-

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (3 % er
anbefalt av Fylkesmannen)

0,7 %

0,7 %

-0,2 %

-0,3%

2,4%

Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl.
eiendomsskatt og flyktningetilskudd)

4,0 %

4,0 %

8,9 %

8,7%

*) 3,1%

91 %
4,6
4,4
4,8

91,1 %

91,5 %

90,4 %

**)

4,6

4,6

4,6

4,6

4,4

4,6

4,3

4,4

4,8

4,8

4,8

4,8

**)ja

**)ja

ja

***)ja

-

Resultat for bruker (gjennomsnitt av 5 brukerundersøkelser)

4,7

4,7

4,7

5,0

4,9

Respektfull behandling (gj.snitt av 5 brukerundersøkelser)

5,1

5,1

5,1

5,2

5,2

Tilfredshet med informasjon (gj.snitt av 5
brukerundersøkelser)

4,5

4,5

4,5

4,6

4,7

Innbyggertilfredshet (målt på spørreundersøkelser)
Årlig reduksjon i energiforbruket i kommunal bygningsmasse
fram til 2015 (energi- og klimaplanen)
ØKONOMI

ORGANISASJON
Nærværsprosent (statistikk for alle ansatte)
Nærmeste leder (medarbeiderundersøkelse)
Faglig og personlig utvikling (medarbeiderundersøkelse)
Stolthet over egen arbeidsplass (medarbeiderundersøkelse)
TJENESTEKVALITET
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift

Tabell: Tabellen viser resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer de 3 siste år, budsjett/mål for 2013 og
landsgjennomsnittet for kommuner i 2013. På indikatorer hvor poeng vises er skalaen 1 – 6, hvor 1 er dårligst og 6 er best. Det er
gjennomført 5 brukerundersøkelser i2013: Vann og avløp, Barnehage, Nav, Psykisk helse – personer over 18 år og PRO – hjemmebaserte
tjenester.
*) Finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter
**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.
***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten
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Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2013
Årets resultat
Beløp i 1000 kroner

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT
2011

2012

2013

Sum driftsinntekter

1 243 962

1 349 653 1 411 780

Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

1 185 448

1 312 804 1 364 518

Brutto driftsresultat

58 514

36 849

47 262

Netto finansutgifter inkl. utlånstrans.

50 337

61 928

51 426

Netto driftsresultat

8 177

-25 079

-4 164

Netto avsetninger

3 028

-37 626

-20 858

Overført til investering

5 149

12 547

16 694

0

0

0

Regnskapsmessig mindreforbruk

Årets driftsregnskap legges fram i balanse etter bruk av fondsmidler. Et netto driftsresultat på minus 4,2 mill.
kroner er ikke tilfredsstillende. Noen viktige avvik i forhold til budsjett er:

 Sektorenes resultater

-24,2 mill. kr

 Svikt i eiendomsskatt

-4,3 mill. kr

 Samhandlingsreformen merkostnad

-4,6 mill. kr

 Merutgifter til seniortiltak

-3,0 mill. kr

 Mindreforbruk på finansområdet samlet

+8,2 mill. kr

 Mindreforbruk på administrative fellesutgifter

+15,5 mill. kr

 Strykning av budsjetterte avsetninger

+8,3 mill. kr

 Strykning av budsjetterte overføringer til investering

+5,0 mill. kr

Sektorenes og stabenes driftsresultater
Netto resultat for alle sektorer viser netto merforbruk på 24,2 mill. kroner. I 2012 var tilsvarende tall 23,2 mill.
kroner. Det har gjennom store deler av året vært innkjøps- og ansettelsesstopp i organisasjonen.
Resultatet fremkommer som følge av betydelig merforbruk i flere sektorer. PRO hadde et merforbruk på 20,8
mill. kroner hovedsakelig dannet av økte vedtakstimer i hjemmetjenester/BPA-ordningen og ekstra bemanning
i sykehjem. De største enkeltavvikene med forbruk ut over budsjett er utgifter til BPA-ordningen med 4,1 mill.
kroner, omsorgslønn med 1,0 mill. kroner og Moen Sykehjem med 6,1 mill. kroner. For Moen Sykehjem er
kravet om forsterket brannvakt en del av forklaringen, men også de øvrige sykehjemmene og de fleste
virksomhetene i PRO har forbruk ut over budsjettramme, særlig knyttet til vikarer og innleie av arbeidskraft.
Sektor for teknikk og miljø fikk et merforbruk på 5,6 mill. kroner, i hovedsak fra selvkostområdene og særlig
VAR-området. Familie og helse viser et merforbruk på 5,9 mill. kroner, hvor alle funksjonene bortsett fra
helsestasjonen har høyere utgifter enn budsjettert. Skolesektoren har et merforbruk på 2,2 mill. kroner hvor
Elverum Læringssenter, Søbakken skole, Kirkeby oppvekstsenter og oppstarten av Vestly har de største
avvikene. NAV har også et merforbruk på 0,9 mill. kroner knyttet til direkte utbetalinger til brukere.
Fire sektorer/staber har et samlet mindreforbruk på 11,4 mill. kroner, hvor eiendomsstaben er største
bidragsyter med 5,4 mill. kroner, og hvor mye er oppnådd ved å begrense budsjettert vedlikehold. Men
eiendomsstaben har også oppnådd besparelser ved effektivisering av driften. Den ordinære driften i
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kultursektoren viser et merforbruk, men for deres del oppveies dette av økte tilskudd til de flyktninger
kommunen har mottatt på 5,3 mill. kroner. Kultursektoren samlet viser da et mindreforbruk på 3,3 mill. kroner.
Dette arbeides det aktivt med i sektoren, hovedsakelig for å sikre at man får de tilskudd man har krav på ut fra
den enkelte flyktnings behov.
Flere av sektorene hadde for 2013 planlagt å bruke driftsreserver for å dekke deler av driftsutgiftene, men
rådmannen har brukt alle administrative driftsreserver for å oppnå et regnskap i balanse.
Rådmannen har i henhold til økonomireglementet lagt følgende til grunn i regnskapet:


Sektorer med mindreforbruk får dessverre ikke beholde mindreforbruket. På grunn av
strykningsbestemmelsene er det i år ikke mulig med avsetninger til sektorer og stabers driftsfond.



Økonomireglementet sier at sektorer og staber med merforbruk må dra med seg merforbruket og får
nedjustert framtidige driftsrammer. Merforbruket registreres i regnskapet og tilbakebetales normalt over
to år. Rådmannen vil ta opp spørsmålet om inndekning i regnskapssaken.

Tabellen nedenfor viser sektorenes netto resultater i forhold til budsjett.
Resultat 2013

1)

Økonomireglementet

Driftsresultat
før forbruk/avsetn i % av bto
Bruk av driftsfond nto
Merforbruk
Resultat i
Sektorer og staber
driftsfond
driftsutgift
ordinære
strykninger tilbakebetales regnskapsdok.
Rådmann
131
0,7
196
748
683
Teknikk og miljø
7 275
-10,2
1 534
94
5 647
5 647
Eiendom
5 372
4,8
34
5 406
Barnehage
403
-0,3
256
147
147
Familie- og helse
6 790
-5,4
50
948
5 892
5 892
NAV
819
-17,9
70
889
889
Skole
1 438
-0,6
773
2 211
2 211
Kultur
3 260
3,7
242
288
3 306
Pleie-, rehab-, omsorg
20 462
-5,3
332
20 794
20 794
Pesonal
574
5,1
0
574
Service
440
-2,3
779
339
Økonomi
1 019
6,3
0
24
1 043
27 271
940
2 102
35 580
24 229
Sum merforbruk
37 627
35 580
Sum mindreforbruk
10 356
11 351
1) Faktisk resultat før netto avsetninger. Røde tall betyr merforbruk i forhold til netto budsjettramme.

Merk at noen sektorer med driftsunderskudd, røde tall, har planlagt dette siden de opprinnelig hadde dekning
på sitt driftsreservefond.

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Utvikling i kommunens økonomiske handlefrihet
Netto driftsresultat er et mål for hvor mye kommunen sitter igjen med av driftsinntektene etter at
driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat gir m.a.o. uttrykk for om kommunens
virksomhet i løpet av året har tært på egenkapitalen eller om virksomheten har ført til at egenkapitalen har økt.
Netto driftsresultat er derfor det sentrale begrepet for vurdering av kommunens handlefrihet. Staten bruker
også netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. For å
oppnå en sunn økonomisk utvikling, bør netto driftsresultat over tid utgjøre cirka 3 prosent av de samlede
driftsinntektene. Driftsresultatet skal over tid dekke kostnader som slitasje og verdiforringelse på bygninger,
inventar, maskiner etc., fange opp svingninger i inntektsnivået fra et år til et annet og generere nødvendig
egenkapital til investeringer.
Årets netto driftsresultat er på -4,2 mill. kr og utgjør -0,3 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er forbedring
fra fjoråret, men fortsatt et underskudd og godt under anbefalt nivå, som er positivt resultat med 3 prosent av
brutto driftsinntekt. Dette innebærer at kommunen fortsetter å tære på egenkapitalen for å oppnå
regnskapsmessig balanse.
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Resultatutvikling 2007 – 2013
Utvikling i netto driftsresultat
Grafen viser netto driftsresultat i prosent av
driftsinntektene og gir uttrykk for utviklingen i
kommunens handlefrihet sammenlignet med
landsgjennomsnittet.

%

8
7
6
5

Resultatet for 2012 og 2013 er urovekkende. Den
positive utviklingen fra 2010 har stoppet opp og snudd.
I 2012 økte utgiftene vesentlig mer enn inntektene. I
2013 økte utgiftene med 3,9 prosent og inntektene
med 4,6 prosent. Det er et skritt i riktig retning, men
ikke nok til å gi et positivt netto driftsresultat.

4
3

2
1
0
-1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-2
-3
Elverum

Kommuner

Mål

Rente- og avdragsbelastning
%
180
160
140
120
100
80
60

Grafen viser hvor stor del av brutto driftsresultat som
benyttes til å dekke netto kapitalkostnader.
Forholdstallet sier noe om kommunens handlefrihet.
Kapitalkostnadene må dekkes av driftsinntektene. Det
som blir igjen, bidrar til å styrke egenkapitalen.
Grafen viser at kommunen etter 2007 har hatt en
vesentlig resultatforverring. I årene 2010 og 2011 ble
riktignok driftsresultatet bedre enn for 2009, men
fortsatt utgjorde finanskostnadene rundt 85 prosent
av brutto driftsresultat.

I likhet med fjoråret er kommunen i en situasjon hvor
brutto driftsresultat ikke dekker netto renter og
avdrag. Med et brutto driftsresultat eksklusive
20
avskrivninger på 47,3 mill. kr og en netto
0
finanskostnad på 51,4 mill. kroner gir dette rente- og
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
avdragsbelastning på hele 109 prosent. En vesentlig
forklaring til redusert rente- og avdragsbelastning
sammenlignet med fjoråret, er at kommunen har mottatt et ekstraordinært utbytte fra Elverum Energi AS på
17 mill. kroner og dette vil ikke vedvare.
40

Finanskostnader målt mot brutto inntekt
Elverum kommune hadde svært lave finanskostnader
frem til 2007, som følge av de restriksjoner man var
underlagt mens man var registrert i ROBEK-registeret.
Dette medførte imidlertid at man hadde opparbeidet
vesentlige etterslep på vedlikehold av kommunale
eiendommer, som kommer i tillegg til investeringer som
følge av at kommunen vokser.
Finanskostnadenes andel av brutto driftsinntekter har
fra 2007 til 2013 øket fra 2,1 til 4,8 prosent. I forhold til
KOSTRA-gruppe 07 betyr dette at kommunen bruker
cirka 16 mill. kroner mer enn gjennomsnittet for
gruppen til finanskostnader. Ser man på landsgjennomsnittet bruker kommunen cirka 24 mill. kroner
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mer til finansutgifter enn gjennomsnittet. Dette fører til tilsvarende reduserte ressurser til den ordinære
driften.
Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter
Utvikling i inntektene er en sentral rammebetingelse for kommunen, fordi kommunen bare i liten grad kan
påvirke inntektsnivået. Kommunene får fastsatt sine inntekter gjennom politiske vedtak i Stortinget.
Kommunene kan selv påvirke nivået på eiendomsskatt og brukerbetaling, men det er her sterke begrensninger
gjennom lover og forskrifter. Siden inntektene i stor grad styres av andre, vil kommunens styringsmuligheter
ved siden av å fastsette nivået på eiendomsskatten, ligge i å styre driftsutgiftene og finansutgiftene, slik at
kommunen til enhver tid har gode driftsmarginer og god balanse mellom drift, investeringer og likviditet.
Vekst driftsinntekter/-utgifter 2007 – 2013
Grafen viser utviklingen i driftsinntektene og
driftsutgiftene som prosentvis endring fra forrige år,
målt i løpende priser. Driftsinntektene har det siste året
økt fra 1 350 mill. kr til 1 412 mill. kr det vil si med 4,6
prosent. Driftsutgiftene har siste år økt fra 1 313 mill. kr
til 1 365 mill. kr, m.a.o. 3,9 prosent.

%
15
13
11

Den sterke veksten i utgiftene i 2008 og 2009 ble
redusert betydelig i 2010, men økte igjen i 2011 og
2012. Veksten både i utgifter og inntekter har avtatt i
2013, og driftsinntektene er lavere enn driftsutgiftene.
Men fortsatt ligger utgifts- og aktivitetsnivået for høyt,
noe som avspeiles i et negativt brutto driftsresultat.

9
7
5
3
2007

2008

2009

2010

Driftsinntekter

2011

2012

2013

Driftsutgifter

En sunn økonomisk utvikling forutsetter naturligvis at
kommunen ikke bruker mer enn det ressurstilgangen
tillater, og da må veksten i driftsutgiftene over tid være
lavere enn veksten i driftsinntektene.

Reell vekst i driftsutgifter 2007 – 2013
Grafen viser hvordan kommunens årlige vekst og sum
vekst i forhold til 2007 har forløpt. Endringen vises
korrigert for prisutviklingen for å få fram volumendringer (faste 2013-priser).

%
32
28

Grafen viser at kommunen i løpet av de siste årene har
hatt en vekst i aktiviteten – en samlet aktivitetsvekst på
ca. 34 prosent fra 2007 til i dag. Volumveksten for 2013,
på 1 prosent, er nå tilbake på samme nivå som for 2007
og 2010.

24
20

16
12

Den historisk beskjedne volumveksten i 2013 er
nødvendig i en situasjon hvor en har som mål å
redusere inntektene gjennom reduksjon av blant annet
eiendomsskatten.

8
4
0

2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Årlig
Akkumulert
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Investeringsprosjekter – rapport 2013
Nedenfor gis en kort oppsummering av viktigste investeringsprosjektene med budsjetterte midler i 2013 og
gjennomføringen av disse. I tillegg er det gjennomført investeringstiltak som har bevilget midler fra tidligere år.
For en fullstendig oversikt, vises til Årsregnskap 2013, spesielt hovedoversikt 2B.
Se også vedlegg: Byggeprosjekter 2013, regnskap og framdrift
Tall i 1000 kroner
Investeringer som medfører økt
finanskostnad (lån)
IT-investeringer

Oppr
2013
1343

Rev. bud
2013
1343

Regnsk
2013
2209

Nyanlegg parker

207

207

92

Faste gatedekker

413

413

1248

Eiendomsinngrep

200

200

1119

3 099

3099

529

Ny kirkegård i Hernes

Ny skole i Søndre Elverum

0

136

Kommentar
Nye backupløsninger er på plass
Det er gjennomført investeringer på nyanlegg parker
med ca. 100 000 kr.. På grunn av lav kapasitet vil
resterende beløp bli forbruk i 2014.
Midlene er bruk til fast gatedekke i deler av Storgata,
deler av Gamle Trysilveg og deler av Elvarheimgata.
Inkl. ubrukte midler fra tidligere år er forbruket i 2013
ca. 1,2 mill. kr.
Innløst en festeavtale, samt to eiendommer til regulert
infrastruktur
Kjøpskontrakt inngått på grunn, men ikke betalt.
Entreprenørarbeider er bestilt av Elverum kirkelige
fellesråd
Skisseprosjekt ferdig – ikke videre prioritert

Kommunale veger oppgradering

4000

3600

3864

Sykehjem Reservestrøm

4200

50

51

310

310

252

Renholdsmaskiner er anskaffet, drift gjenstår

189

Avventer beslutning i skoleutredningen

Renholds- og driftsmaskiner Eiendom
Hanstad skole rehabilitering

1000

Rammen for 2013 er i hovedsak forbrukt på Mårvegen
og Prærievegen, samt pågående generell opprusting
av grøfter og stikkrenner. Videre er det gjennomført
tilstandsrapport på kommunale bruer.
Detaljprosjektering – ferdigstilt

Søbakken skole rehabilitering

15000

9500

0

Detaljprosjekt ferdig i henhold til årsplan

Søbakken skole ekstra rehabilitering

36200

0

0

Detaljprosjekt ferdig i henhold til årsplan

1000

1000

1718

Detaljprosjektering ferdig ihht årsplan

517

517

1090

Er i rute ihht plan for 2013

Rådhuset rehabilitering
Chr. Fjeld Festning – restaurering
Stavåsbakken barnehage utvidelse

14045

Vestad skole trinn 2

39000

39000

2000

100

Utvide kirkegård Heradsbygd
Ny skole i sentrum
Frydenlund skole undervisningspaviljong
SUM BRUTTO INVESTERINGER
Investeringer hvor finanskostnader er dekket
av inntekter eller fond
Vann- og avløpsplanen
Biler/Maskiner
Startlån til videre utlån

Skisseprosjekt avbrutt – ikke behov
43198

Detaljprosjektering pågår, ferdig 2014, gjennomføres
av Elverum kirkelige fellesråd
Ikke avsatt midler til utredning

0
2430

Ferdigstilt – ihht årsplan

2430

2321

Oppr
2013
23100

Rev. bud
2013
22000

Regnsk
2013
22382

2200

2200

1910

Ferdigstilt – i hht årsplan

124964
Kommentar
Pågår kontinuerlig, forbruk i 2013 var 22,3 mill kr
Maskinfondet er forbrukt som planlagt for 2013

65000

61000

65760

Egenkapitalinnskudd EKP

1300

483

583

Utbetalt

Egenkapitalinnskudd KLP

1 400

1637

1637

Utbetalt

Kjøp av biler – erstatter leasing

4000

4000

4752

Skjer etterhvert som leasingkontrakter går ut

Byutvikling

5 000

1600

376

Nye veger – byområder

3000

500

53

900

900

395

Rundkjøring byggelånsrenter

Elverum kommune
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Videre utlånt

Det er forbrukt ca. 0,4 mill. kr av rammen til
planlegging og prosjektering av Torgområdet og
Folkvangtomta.
Det er igangsatt planlegging og prosjektering av Eivind
Torpsveg, og tiltaket vil bli utført i 2014 med bevilgede
midler fra 2013 og 2014.
Gjelder Basthjørnet
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Printere og kopimaskiner – kjøp ikke leasing

600

600

0

Tatt inn i IT investeringer se over

46800

250

896

Skisseprosjekt igangsatt ihht plan

2000

0

55

Rev. bud
2013
3000

Regnsk
2013
2339

18100

17037

7700

3309

20000

24252

4300

4028

Minibuss KS 47/13

940

940

Kunstgress Søbakken

200

Leilighet yngre funksjonshemmede

400

648

Forprosjekt ferdig – behandles i budsjettkonferansen

Rådhuset forsyningssikkerhet

500

729

Anbudsprosess igangsatt

Svømmehallen helse og sikkerhet

350

406

Svømmehallen OPS

500

367

Sundsvoll påbygg heis/bad

2500

242

Vaskedekontaminator

1043

1043

Strakstiltak for å «holde liv» i hallen gjenomført.
Anbudsprosess nytt renseanlegg igangsatt
Budsjettert fra drift til investering ihht regnskapsforskrift. Pågår – ferdigstilles til budsjettkonferansen
Prosjektet er ferdigstilt, heis lar seg ikke montere pga
manglende bæreevne i konstruksjonen
Anskaffet og montert

Elverum Tomteselskap AS Oppkapitalisering
KS113/12
Avsetning av innløsning lån EEV KS 113/12

9737

9000

Finansiering på 9,7 mill kr er overført

9000

9000

Tap på garantier Hera vekst KS 29/13

43510

43510

Overdratt fordring Terningen Arena Idrett og
Kultur KS 58/13, utlån til TAIK AS

57500

57500

Ansvarlig lån Terningen Arena KS 58/13

27000

27000

Innløsning av ansvarlig lån EEV AS, hvor innbetaling
foretatt fra EEV i 2014
Overtatt og innløst garanti fra SØIR IKS vedrørende
komposteringsanlegg for Hera Vekst as.
Fordring overdratt fra Flerbruksanlegget as til
kommunen og disponert som ansvarlig rentebærende
lån til TAIK AS
Ansvarlig og rentebærende lån til TAIK AS brukt til
innløsning av lån i finansinstitusjon.

Demenssenter 24 omsorgsboliger
Omsorgsboliger 40 uten døgnbemanning
SUM BRUTTO INVESTERINGER

155300

SUM ALLE INVESTERINGER BRUTTO

280264

Nye bevilgninger 2013, herunder utsatt fra
2012 (KS 30/13)
Prestebolig Heradsbygd, FS 66/13

Oppr
2013

EPC prosjektet
Boliger for økonomisk vanskeligstilte
Flyktningeboliger
Sentralidrettsplassen tribune

Elverum kommune

Tas inn i utredningen av Helsehusprosjektet

Kommentar
Anskaffet. Rehabilitering pågår og er i sluttfasen
Kontraktsarbeidet overtatt. Gjenstår sluttoppgjør, og
sluttrapport til Enova for å motta siste del av støtten.
Boliger innkjøpt ihht boligbestilling fra
boligtildelingsmøtet.
Boliger innkjøpt ihht boligbestilling fra
flyktningetjenesten.
Gjennomført av Elverum Fotball – søkes overtatt av
kommunen etter at ferdigattest foreligger.
Finansiering i forhold til Arbeidstilsynets pålegg om
heis i media tårnet mangler. Må gjennomføres for å få
ferdigattest.
Anskaffet
Ferdigstilt

Årsmelding 2013
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Innkjøpsordningen
For alle offentlige innkjøp gjelder Lov om offentlige anskaffelser med gjeldende forskrift. Regelverket er nedfelt
i norsk lov og gir klare retningslinjer for alle kjøp, med fastlagte prosedyrer og kunngjøring på Doffin, basen for
alle kjøp fra kr 500 000,- uten moms. For anskaffelser over følgende terskelverdier gjelder en utvidet
kunngjøring i hele EØS området:



Varer og tjenester: 1,60 mill. kr uten moms
Bygg og anlegg: 40 mill. kr uten moms

Generelt er det krav om konkurranse for alle anskaffelser og formelle dokumentasjonskrav for anskaffelser
over kr 100 000 uten moms.
Det interkommunale samarbeidet med Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gitt avtaler som representerer et
årlig kjøp på cirka 100-150 mill. kr. Arbeidsoppgavene fordeles mellom kommunene som har ansvar for hver
sine vareområder.
I 2013 er totalt 10 nye rammeavtaler gjort gjeldende. I løpet av året ble i alt 9 konkurranser kunngjort på
Doffin. I tillegg til rammeavtaleområdene gjelder det innkjøp av minibuss til transporttjenesten og varebil til
jobbsentralen, Flytting av trafo og hovedfordeling Søbakken skole, flytting av byggemodul
(undervisningspaviljong) til Frydelund skole og vaskedekontaminator for hjelpemidler.
Kommunalt innkjøpsforum Hedmark og
Oppland (KIFHO) er et viktig forum for
utveksling av innkjøpsfaglige temaer i
kommunene.
Innkjøpsavdelingen jobber med en ny
innkjøpsstrategi for effektivisering og for
å hente ut potensialet for besparelser.
Gjeldende avtaler er registrert i
rammeavtaleregister som finnes på
kommunens intranett. For å kunne
oppnå gode priser også i framtida er det
viktig at leverandørene ser at avtalene
brukes i det omfanget vi har sagt i
anbudsdokumentene, og som er
grunnlaget for de tilbudene som er gitt.
Kommunens innkjøpere er godt kjent
med gjeldende lovverk og innkjøpsleder
bistår i stadig økende grad ved
anskaffelser ved større investeringskjøp.
Oversikt over gjeldende rammeavtaler
følger årsmeldingen som vedlegg.

Elverum kommune
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Organisering
Politisk organisering
Kommunestyret

Råd:

Kontrollutvalg

Viltfaglig utvalg

Komiteer:
-Helse- og omsorgskomité

Adminstrasjonsutvalg

-Oppvektskomité
--Vekst og utviklingskomité

 Eldrerådet
 Råd for mennesker
med nedsatt
funksjonsevne
 Innvandrerrådet
 Barn- og unges
kommunestyre

Likestillings- og
mangfoldsutvalget

Formannskap

Selskaper og foretak

Adminstrasjonen

Selskaper:
Kommunale foretak:
Elverum kommuneskoger (100%)
Aksjeselskap:
Tunet AS (100%)
Elverumregionens Næringsutvikling AS (33,3%)
Elverum kommunale industribygg AS (100%)
Elverum Tomteselskap AS (100%)
Elverum Energi AS (100%)
Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100%)
Flerbruksanlegget AS (100%)
Interkommunale selskap:
Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap
Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen
Hedmark Revisjon
Andre virksomheter
Elverum kommunale pensjonskasse
Stiftelsen Festspillene i Elverum
Interkommunalt samarbeid:
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Innkjøp
Barnevernvakt
Geodata samarbeid
Miljørettet Helsevern
Arbeidsgiverkontroll

Elverum kommune
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Administrativ organisering

Figur: Organisering av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling samt
støttefunksjoner samlet i staber.

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet, drifter IKT løsningene for PPT-tjenesten i
kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor Hedmark
fylkeskommune deltar i finansieringen. Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat
for kontrollutvalget. Åmot kommune er vertskommune og fører regnskapet for samarbeidet. Samarbeidet er
basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.
Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del av
skatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter. Stor-Elvdal er vertskommune
og fører regnskap for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.
Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning
(geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder
fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.
Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:





Renovasjon – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS
hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.
Brann- og redningstjeneste – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark brann- og
redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av
selskapets forpliktelser, etter at selskapet ble utvidet med nye kommuner fra 01.01.2008.
Revisjon – Tjenesten er organisert gjennom Hedmark Revisjon IKS hvor Løten kommune er selskapets
kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 11,6 prosent av selskapet.

Ut over dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF.
Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er
frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet
som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet.

Elverum kommune
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Personal, sykefravær og likestilling
Innledning
Elverum kommune har personalstab som støtter administrasjonen i personalarbeidet. I det følgende redegjøres
det for forhold som vurderes som vesentlig for å beskrive resultater og utvikling i forhold til mål.
SEKTORER/
STABER

Antall
årsverk
2012

Antall
årsverk
2013

Sykefravær
2013 i
%

Sykefravær
mindre enn
16 dager –
2013 *

Sykefravær
mer enn 16
dager
2013

Endring
sykefravær
sammenlignet med
2012

Prognose
antall
årsverk pr
31.12.2013
**)

Rådmannstaben

5,0

8,0

10,2

1,0

9,2

+10,2

6,0

Personalstaben

6,5

6,0

7,1

2,6

4,5

+4,6

6,0

Service- og IKTstaben

17,8

18,4

4,0

1,0

3,0

-9,0

17,8

Økonomistaben

25,4

25,2

7,0

2,5

4,5

-3,8

25,0

Eiendomstaben

99,1

88,9

12,1

2,7

9,4

-2,1

96,2

Teknikk og miljø

48,9

49,2

5,3

1,9

3,4

+1,0

48,1

Sektor for skole

347,0

342,9

7,3

1,9

5,4

+0,3

349,0

Sektor for
barnehage

161,0

141,5

10,0

2,7

7,3

+1,2

131,0

Sektor for familie
og helse

98,4

74,3

9,4

3,1

6,3

+1,5

81,0

Sektor for pleierehabilitering og
omsorg

438,5

397,1

12,8

4,3

8,4

+2,0

463,8

Sektor for kultur

75,4

79,5

4,7

1,7

3,0

-2,6

78,0

NAV Elverum
(sos.tj og
rusomsorg)

24,0

18,6

6,2

3,4

2,8

-4,4

18,0

3,4

5,6

1,1

4,5

1253,0

9,6

2,9

6,7

+0,7

1319,9

Kommuneskogen
Sum/Snitt for
kommunen

1347,0

Tabell: Fordeling -og utvikling av utførte årsverk og sykefravær i kommunens administrasjon, 2012-2013.
*=inkludert egenmeldinger.
Tallene for 2013 er basert på maskinell telling av faste ansatte. Utviklingen i antall årsverk er derfor ikke direkte sammenlignbart med
tidligere år og **) prognosen for 2013, hvor vikarer med avtalte stillingsprosenter, ble tatt inn i tallgrunnlaget.
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Årsverk
Kommunen innførte tidlig i 2013 stillingsstopp på grunn av de økonomiske prognosene for året. Det ble nesten
utelukkende kun godkjent utlysing av stillinger finansiert av eksterne midler, eller knyttet til begrepet «liv og
helse».

Sykefravær
Som det framgår har 2013 vist en økning i sykefravær og er nå totalt for året 9,6%. Økningen kommer i de store
sektorene, barnehage, familie og helse og pleie- rehabilitering og omsorg. Tallene er svakere enn det offentlig
statistikk viser fordi kommunen internt også rapporterer fravær for helgene for turnuspersonell. Dette inngår
ikke i offentlig statistikk. Arbeidet med å redusere fraværet vil bli ytterligere trappet opp gjennom 2014.

Likestilling og mangfold i arbeidslivet
Elverum kommune arbeider med spørsmål vedrørende likestilling og mangfold i arbeidslivet.
Likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen er tillagt Mangfoldsutvalget.
De lokale lønnsforhandlingene i 2013 ble preget av kommunens anstrengte økonomi. Tilleggene ble derfor
utdelt relativt flatt. Statistikken viser at der kommunen forhandler lønn lokalt er det oppnådd vesentlig
utjevning mellom kjønnene.
«Lønnspolitisk plan» er vedtatt revidert før hovedoppgjøret 2014. Det er intensjon å få innbakt ytterligere tiltak
knyttet til likelønn mellom kjønnene i planen.
Kommunen fortsatte arbeidet i prosjektet «Saman om ein betre kommune, heltid/deltid» i 2013. Elverum
kommune er av de kommuner i Norge med flest deltidsstillinger og med lavest stillingsprosent på
deltidsstillingene. Arbeidet til prosjektgruppa har dreid til å innføre en heltidskultur i kommunen. For å kunne
lykkes med dette arbeidet, er forankring i ledelse på tvers av sektorene i kommunen samt i politisk ledelse og
miljøer avgjørende. Dette arbeidet fortsetter i 2014.
Kommunen avsetter årlig en lærlingeplass til ungdom med spesielle utfordringer, fysisk, psykisk eller kulturelt.

Arbeid med etikk og verdigrunnlag
Elverum kommune har arbeidet systematisk med etiske spørsmål og verdigrunnlag over lang tid. Det ble som
beskrevet i årsberetningen for 2011, vedtatt etiske retningslinjer allerede i 1993. Disse ble revidert og vedtatt
av kommunestyret i 2005. I samme vedtak ble det bestemt at det skulle opprettes et etisk råd i kommunen og i
februar 2006 ble administrasjonsutvalget også kommunens etiske råd. Administrasjonsutvalget ivaretar i sin
sammensetning 3-parts samarbeidet mellom politikere, arbeidstakerorganisasjonene og administrativ ledelse.
De etiske retningslinjene beskriver krav til :






Forvaltningspraksis og forhold til leverandører og brukere
Håndtering av kommunenes maskiner og utstyr
Taushetsplikt
Lojalitet
Det beskrives også hvorledes spørsmål og fortolkninger av de etiske retningslinjene skal håndteres.

Retningslinjene er en del av innholdet i introduksjonsmappene som blir utdelt alle nyansatte i Elverum
kommune.
Det ble i 2012 vedtatt at de etiske retningslinjene skulle revideres i 2013. Dette er gjennomført og nye
retningslinjer vedtatt av Administrasjonsutvalget. Blant de vesentligste endringer er større fokus på
korrupsjonsforebyggende tiltak.
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Antall årsverk 2013
Tekst

2013*

2012

2011

Antall årsverk

1253

1347

1301

Antall ansatte

1591

1557

1617

Antall kvinner

1254

1238

1284

78,82 %

79,5 %

79 %

% andel kvinner
Antall Menn

337

319

333

21,2 %

20,5 %

21 %

57

49

48

62 %

62 %

66 %

35

30

25

38 %

38 %

34 %

2013*

2012

2011

Antall deltidsstillinger

952

932

930

Antall ansatte i deltidsstillinger

856

838

825

Antall kvinner i deltidsstillinger

742

738

723

86,6%

88 %

88 %

114

100

102

13,4%

12 %

12 %

% andel menn
Antall kvinner ledende stillinger
% andel kvinner ledende stillinger
Antall menn ledende stillinger
% andel menn ledende stillinger
Fordeling heltid/deltid
Tekst

% Andel kvinner i deltidsstillinger
Antall menn i deltidsstillinger
% Andel menn i deltidsstillinger

*) Tallene for 2013 er basert på maskinell telling av faste ansatte. Utviklingen i antall årsverk er derfor ikke
direkte sammenlignbart med tidligere år.
Tabellene over inneholder de formelle statistikker som inngår i årsregnskapet som noter. Som tabellen viser
har kommunen store utfordringer i forbindelse med deltid. Det framkommer en endring i at en større andel
menn også går i deltidsstillinger. Aktuelle tiltak er kommentert innledningsvis.
Andel kvinner og menn per. Sektor/stab i faste stillinger.

2013
Sektor/stab
Rådmann/staber
Eiendomsstaben
Sektor for teknikk og miljø
Sektor for skole
Sektor for barnehage
Sektor for familie og helse
Sektor for pleie, rehab. og omsorg
Sektor for kultur
NAV
Sum

Elverum kommune

%kvinner
67%
59%
22%
75%
98%
78%
91%
52%
84%
79,2%

Årsmelding 2013

%menn

33%
41%
78%
25%
2%
22%
9%
48%
16%
20,8%
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Andel kvinner og menn fordelt på deltidsstillinger.

Stillingsstørrelse
Stillingsstørrelse

0 – 19,99
20 – 39,99
40 – 59,99
60 – 79,99
80 – 99,99
100%

2013
%kvinner
93%
74%
84%
87%
92%
70%

% menn

Antall stillinger*

7%
26%
16%
13%
8%
30%

123
120
253
223
234
735

*) Tabellen viser antallet stillinger. Dette vil avvike fra antall ansatte p.g.a. at samme ansatte kan inneha mer enn en
deltidsstilling. Som påvist har Elverum kommune betydelige utfordringer med hensyn til den store andelen av ansatte i
deltidsstillinger.

Kompetanse/rekruttering:
Rekruttering med fokus både på å kunne skaffe seg tilgang på riktig kompetanse i nåtid og framtid, samt planer
for mangfold i rekrutteringsarbeidet ble i 2013 bestemt skulle prioriteres fra 2014. På grunn av
bemanningssituasjonen og innsparinger i personalstaben har dette arbeidet tatt noe lenger tid enn planlagt.
Likevel ble det i 2013 igangsatt et omfattende kartleggingsarbeid i forbindelse med kompetanse i kommunen.
Arbeidet fortsetter i 2014 med videreutvikling av kompetansetiltak og rekrutteringsstrategier.
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Kommuneplanens mål og strategier – resultater 2013
Innledning
Kommuneplanen ”Elverum mot 2030” ble vedtatt av kommunestyret 3. november 2010.
Denne er kommunens overordnede plan og redegjør for langsiktige mål og strategier for utvikling av Elverum
samfunnet. I planen struktureres mål og strategier innenfor 6 områder:
•
•
•
•
•
•

Befolkning og befolkningsutvikling
Elverums rolle i Innlandet – definert som Elverum i 3 regionale dimensjoner: 1. Regionsenter i SørØsterdal, 2. Ett av flere sentre i Mjøsregionen og 3. Randkommune i hovedstads-regionen.
Byutvikling
Vekst og utvikling
Miljø og bærekraft
Livskvalitet og velferd

Planstrategi for Elverum ble godkjent i kommunestyremøte 6. mars 2013. Planstrategien inngår som en
vesentlig del av kommunens styrings- og ledelsessystem. Strategien avklarer særlig hvilke planoppgaver
kommunen skal prioritere i valgperioden fram mot 2015. Et viktig mål med innføring av planstrategier i
kommunene er å styrke den politiske styringen med hvilke planer som prioriteres, og at det politiske arbeidet i
større grad fokuseres mot langsiktighet og robuste mål og strategier.
I dette kapitlet rapporteres i henhold til eksisterende mål og strategier i kommuneplanen, og således på
sektorovergripende mål og strategier som ikke er naturlig å omtale under den enkelte sektor, der rapporteres
det på de tjenester som ytes mer spesifikt fra den enkelte sektor eller stab (se eget kapittel).

Befolkning og befolkningsutvikling
Folketallet i Elverum ved utgangen av 2013 var 20 563. Det økte med 220 personer i løpet av året, som
tilsvarer en økning på 1,1 prosent. Etter Stange er Elverum den kommunen i Hedmark som økte folketallet
mest i 2013. Veksten var større i 2013 enn året før. Det er spesielt gledelig å notere at vi også hadde
fødselsoverskudd i 2013. Elverum sto for 31 prosent av befolkningsveksten i Hedmark fylke i 2013.
I Økonomiplanperioden 2013-2016 ble utvikling av bostedskvaliteter, bykvaliteter og boligpolitikk vektlagt.
Denne prioriteringen videreføres. Det har vært høy aktivitet på private reguleringer og utbygging av leiligheter
i sentrumsområdet, og flere prosjekter går videre inn i 2014. Tilgangen til utbyggingsklare tomter for
småhusbebyggelse har vært lav, og denne situasjonen ser dessverre ut til å fortsette inn i 2014.
Det er av den grunn forsøkt satt i gang flere tiltak for å korrigere situasjonen og skape mulighet for fremtidig
boligbygging som kan møte ønsket befolkningsvekst. Blant annet har Elverum Tomteselskap AS blitt styrket
gjennom oppkapitalisering. Men ønsket styrking av sektor for teknikk og miljø for å skape nødvendig
gjennomføringskraft i satsingen er ikke gjennomført. Den økonomiske situasjonen som oppsto i 2013 tillot ikke
det.

Byutvikling
Oppgradering av bymessige kvaliteter og gode møteplasser har vært en klart uttrykt strategi for byutvikling.
Den økonomiske utvikling i 2013 har dessverre lagt en viss demper på gjennomføringsevnen. Men det ble blant
annet ekstraordinært bevilget kr. 500.000,- for å opprettholde tilfredsstillende drift av gatelys, samt vektlagt å
opprettholde drift av fontenen i Glomma. Øvrig bydrift (renovasjon, blomster og grøntanlegg) har gått med
redusert innsats.
Det er i vår målestokk også gjort omfattende asfalteringsarbeider i deler av Storgata, deler av Gamle Trysilveg
og deler av Elvarheimgata. Grunnet stort vedlikeholdsetterslep gjenstår fortsatt betydelige arbeider.
Overordnet vegnett i Elverum - planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning ble fastsatt i juni.
I tillegg er formannskapet orientert om arbeidsopplegg og framdriftsplan for utredning av ringvegsystem, og
har gitt sin tilslutning til det.
Sektor for kultur, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren, startet sensommeren et
prosjekt med mål om å styrke lokalkunnskapen om kulturminner og bidra til økt kunnskap om, og bedre
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oversikt over, lokalhistorien og kulturminnene i kommunen. Kartlegging og registrering av kulturminner i
Elverum 2013/2014 vil danne grunnlaget for en ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Christiansfjeld festning - restaurering startet høsten 2011 og arbeidet ble gjenopptatt på forsommeren 2013.
Prosjektet fortsatte med god fremdrift gjennom sommeren. Været har vært en positiv faktor i år. Framdrift gikk
i henhold til plan for 2013.
Det er satt av investeringsmidler til vegoppgradering og nye kommunale veger i byområdet. I 2013 er i
hovedsak omfattende oppgradering rettet mot Mårvegen og Prærievegen, samt generell opprusting/dimensjonering av grøfter og stikkrenner. Prioritert ny kommunal veg blir i første omgang Eivind Torps veg og
deler av Torggata, arbeidene forventes å starte medio 2014. Dette ses i sammenheng med pågående
planarbeid for utvikling av Torgplassen i tråd med formannskapets vedtak av 13. mars 2013. Detaljprosjektering
av Torgplassen pågår.
Status i utbyggingsprosjekter i privat og offentlig regi som oppstilt i Økonomi- og handlingsplan 2013-2016 er
ved årsskiftet slik:
• Elgstua hotell – ferdigstilt
• Thon Hotell Elverum, rehabilitering - ferdigstilt
• Sagåa-Prestmyra. Boliger, skole, barnehage – planlegges å komme til realisering mot slutten av
denne økonomiplanperioden
• Østmoehjørnet/Glommen panorama trinn 1. Leiligheter - ferdigstilt.
• Østmoehjørnet trinn 2- kontor-/næringsbygg – bygging pågår.
• Sentrum park, Restvoldjordet . Detaljregulering for leiligheter, forretnings- og kontorbygg pågår.
• Boligutbygging på Impregneringstomta på Vestad - regulering pågår.
• Elverum Torg , Amfi kjøpesenter - ferdigstilt.
• Hummeldalsvegen leiligheter. Ferdigstillelse pågår, nytt byggetrinn under planlegging.
• Meieritomta student- og ungdomsboliger. Bygging pågår.
• Elverum videregående Skole – full rehabilitering. Planlagt oppstart 2015
• Søbakken Skole – rehabilitering pågår.
• Vestad skole – trinn 2 – arbeidet er fullført og lokalene er tatt i bruk (utomhus gjenstår)
• Hanstad skole – planarbeid for rehabilitering av skolen avventes i påvente av skoleutredningen og
behandling av denne.
• Ny skole i Leiret – vedtak avventes i påvente av skoleutredningen og behandling av denne.
• Skole i Jømna/Heradsbygd – bygging av ny skole utgår, forøvrig avventes pågående
skoleutredning og behandling av denne.
• Stavåsbakken barnehage – prosjektet terminert pga. for lite tomteareal.
• Demenssenter – 24 boliger. Planlagt byggestart i 2013 utsatt til 2015
• 40 omsorgsboliger - planlagt gjennomført i 2013-2015, utsatt til 2015 - 2017
• Elverum Helsehus – gjennomføres i perioden 2014 – 2016, tas i bruk 2017.
• Rådhuset – rehabilitering. Oppstart høst 2013 av de mest nødvendige HMS tiltak og
forskriftstilpasninger.
Av betydelige reguleringer oppstartet i 2013 nevnes blant annet:
• Slåttmyrbakken II, cirka 140 da til boligformål (Vestad)
• Områderegulering B2/B3 Søbakken, småhusbebyggelse
• Detaljregulering Christians Park AS, leiligheter

Elverums rolle i Innlandet
Omdømmebygging og identitetsskaping er egen strategi i kommuneplanen under området «Elverums rolle i
Innlandet». Elverum kommune har styrket sitt tilrettelagte kommunikasjonsarbeid betydelig i 2013. En egen
kommunikasjonsstrategi er under utvikling – jfr. planstrategi.
Ledergruppeutviklingen for sektorenes og stabenes ledergrupper gjennom 2012 og 2013 ble avsluttet med
egen ledersamling i august 2013. Tilbakemeldingene fra det samlede utviklingsarbeidet er svært gode,
resultatene er i tråd med forventningene og forventes å gi positive effekter for kommunens omdømme.
Attraktivitetsprosjekt i samarbeid med Åmot kommune har pågått i hele 2013 og fortsetter i 2014. Det er i
stor grad et prosjekt for å synliggjøre Elverumregionen og styrke omdømme eksternt og internt. I løpet av 2013
er det lansert en felles visuell profil for regionen og fellesbudskap som kommuniserer: «11 gode grunner til å
bo i Elverumregionen». Kvalitetene som ligger i å være urbant nok, trygge oppvekst vilkår og nærhet til naturen
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er vektlagt. Prosjektet har opprettet en egen nettside, www.elverumregionen.no , og vektlagt tilstedeværelse i
sosiale medier. Elverumregionen har vært synlig under de store arrangementene Volumfestivalen, Festspillene
og Birken for å gjøre flere oppmerksomme på regionen som et attraktivt sted å bo, leve og jobbe. I tillegg er det
jobbet med å gi de som flytter til regionen, inkludert studenter, en god velkomst gjennom egne arrangementer,
og skape gode nettverk for våre innbyggere.
Bolystbuffet-prosjektet i samarbeid med kommunene i Hamarregionen dreier seg også om å øke
attraksjonskraften overfor tilflyttere og etablerere ved å jobbe for å bli bedriftsattraktive, bostedsattraktive og
besøksattraktive. Prosjektet gjennomføres i løpet av 2013 og 2014. Det er gjennomført flere seminarer med
god respons for utbyggere, eiendomsutviklere, kommunale planleggere med flere under vignetten
«bolystforum» samt gjennomført pendlerundersøkelse.
I et samarbeid mellom de to overnevnte prosjektene ble det i oktober 2013 arrangerte en «flytt-hjem-kveld» i
Nydalen i Oslo: «Tirsdag kveld fra Nydalen» - der over 150 utflyttede hedmarkinger deltok. Det ble informert
om både bo- og arbeidstilbud i regionen. Befolkningsveksten var 1,1 prosent i Elverum i 2013, og flere har i
forbindelse med prosjektet fått jobb og flyttet til regionen. Prosjektet er støttet med 750 000 kroner fra
Hedmark fylkeskommune. Tilsvarende tiltak vil bli gjennomført i oktober 2014.
Et hovedtema innenfor området Elverums rolle i Innlandet er samferdsel og kommunikasjon, herunder
overordnet vegsystem. Som følge av kommunestyrevedtak senhøsten 2012 har Statens vegvesen og Elverum
kommune, hver med sine innfallsvinkler, hatt grunnlag for å arbeide fram konseptene for overordnet
vegsystem i og rundt Elverum. Dette omfattende arbeidet pågår med tanke på å legge fram
beslutningsunderlag på nyåret i 2015. En vesentlig beslutning av betydning for Elverums utvikling og rolle i
Innlandet kom på plass i 2013 da utbygging av Rv3/25 på strekningen Ommangsvollen (Løten) til Grundset i
Elverum kom på plass i Nasjonal Transportplan (NTP). Fysisk oppstart av utbyggingen forventes i 2015 – jfr.
ytterligere klargjøringer med hensyn til finansiering som har kommet i 2014. Beslutningen forventes videre å
utløse utbygginger og ny næringsvirksomhet av stor betydning for Elverum og omkringliggende region.
Beslutningen må kunne sies å være et resultat av et langvarig politisk og administrativt målrettet arbeid fra
kommunene i regionen.
Det var ambisjonen for 2013 å styrke bemanningen i sektor for teknikk og miljø i den hensikt å kunne ivareta
kommunens oppgaveforpliktelser bedre innenfor areal- og byplanlegging. Dette lyktes ikke, grunnet behovet
for å stramme inn på budsjettene. Kommunen, som vekstkommune, har lidd under dette forhold, noe som
imidlertid ser ut til å kunne forbedres i løpet av 2014.
Terningen Nettverk er, i arbeid og samarbeidet med Høgskolen i Hedmark og Elverum som vertskommune,
under svært positiv utvikling. Flere aktuelle samarbeidsinitiativ har blitt utviklet i 2013 og vil komme til
offentlighet i 2014.
Attraktive kultur- og opplevelsestilbud arbeides det kontinuerlig for å søke å opprettholde for å styrke
Elverums rolle i Innlandet. Dette skjer gjennom sektor for kultur og i regi av egne virksomheter innenfor idrett,
sang- og musikkliv bl.a., herunder Festspillene i Elverum, det nystiftede selskapet VisitElverumsregionen AS –
herunder Elverumsdager, Grundsetmartn, Elverumregionens Næringsutvikling AS, Volumfestivalen, Elverum
Fotball, Elverum Håndball m.fl. Kommunen bidrar til å styrke og videreutvikle hele dette aktivitetsspekteret
gjennom betydelige prioriterte tilskudd og gjennom arbeid, særlig i regi av sektor for kultur. Kultursektoren har
i 2013 inngått avtale om salg av billetter ved arrangementer i Terningen Arena, her også håndballkamper.
Sektor for kultur er kommunens kontaktledd inn i Elverum Idrettsråd, Fellesutvalget for samfunnshus og
grendehus og Elverum Musikkråd, viktige paraplyorganisasjoner for idretten, musikklivet og de 23 samfunnshus
og grendehusene i Elverum. Disse representerer et utvalg av all den flotte frivilligheten i samfunnet Elverum,
som sammen legger et godt grunnlag for et rikholdig rekreasjons- og kulturtilbud i byen.

Vekst og utvikling
Næringsarbeidet i regi av Elverum kommune har blitt styrket gjennom 2013. Som følge av nedleggelse av
industriarbeidsplasser hos Takeda Nycomed og Sperre Støperi har det blitt nedlagt et betydelig arbeid for å
etablere rammer for omstillingsarbeid og omstillingsprosjekt i Elverum. Arbeidet ble avsluttet i sin
forberedende fase per august med overlevering av prosjektbeskrivelse for en 5-årig satsning på omstilling og
nyutvikling, med forventet bistand fra stat, fylke og kommunen sjøl. Grunnlaget for prosjektet, både finansielt
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og organisatorisk, har kommet på plass på nyåret 2014, og arbeidet er i gang i regi av Elverumregionens
Næringsutvikling AS,
Det er gjort grunnleggende arbeid for å etablere et næringsforum i Elverum, med medvirkning fra det private
næringsliv. Selve etableringen skjedde i oktober. Meget godt besøkte frokostmøter med næringslivet er
etablert som ordning, dette vil fortsette, etter planen med en hyppighet på fire årlige møter. Næringsarbeidet
er etablert som en del av den nyopprettede samfunnsutviklingsstaben tilknyttet rådmannskontoret.
Kommunens eget eierskapssekretariat for å ivareta kommunens eierskap i selskaper og virksomheter er
styrket. Arbeidet for å tilrettelegge for aktivt eierskap fortsetter.
Planen for å styrke Elverum Tomteselskap AS med en relativt betydelig oppkapitalisering er sluttført og
realisert per august 2013. Arbeidet for å revidere strategisk næringsplan er forberedt i 2013, selve planarbeidet
gjennomføres i 1. halvår 2014.
Det er gjort et relativt betydelig arbeid gjennom 2013 for å videreføre planarbeidet i henhold til den
kommunale planstrategien, hvilket medfører at en rekke planprosesser er iverksatt i 2013, og avsluttes i 2014.
Grunnlaget for et samlet og oppdatert styringssystem for kommunen er lagt.
Det arbeides jevnt for å betjene utbyggere og utbyggingsprosjekter i forhold til reguleringer/ utbyggingsplaner.
Grunnet nødvendigheten av å innføre ansettelses- og innkjøpsstopp i løpet av 1. tertial 2013, har en ikke hatt
mulighet til å styrke bemanningen som planlagt for å styrke arbeidet på arealdelplan for byområdet/byplan.
Dette har vært uheldig for framdriften i utviklingen av Elverum.
Elverums rolle som knutepunkt for arrangementer og festivaler, samt det å være møteplass for mange
grupper, er styrket gjennom Terningen Arena. Denne rollen er utviklet videre ved at kommunen har
gjennomført oppkjøp av aksjene i Terningen Arena Idrett og Kultur AS og Terningen Arena Idrett og Kultur Drift
AS. Samtidig har kommunen ytet Terningen Arena Idrett og Kultur AS ansvarlige lån på cirka 85 millioner
kroner, finansiert ved overføring av gevinst på salg av næringsdelen i Terningen Arena fra Flerbruksanlegget AS
på 57,5 millioner kroner og 27,5 millioner kroner i låneopptak. Dette betyr at Elverum kommune har overtatt
den direkte styringen av flerbrukshallene. I løpet av høsten 2013 ble arbeidet for å planlegge, finansiere og
beslutte utvikling av uteanlegget ved Terningen Arena sluttført. Anlegget utbygges i 2014 som et
investeringsprosjekt i egen regning. Dette betyr at kommunen gjennom dette har skaffet seg styring på den
videre utvikling av kultur- og idrettsvirksomheten i og rundt Terningen Arena. Det vises for øvrig til dannelsen
av selskapet Visit Elverumsregionen AS, kommunens bidrag i denne sammenheng og omtale av dette over.
Elverum kommune har styrket sitt økonomiske bidrag overfor museene som byen er vertskapsby for.
Forøvrig hva angår tiltak av betydning for «Vekst og Utvikling» vises det også til omtaler av tiltak under
«Byutvikling», «Befolkningsutvikling» og «Elverums rolle i Innlandet».

Miljø og bærekraft
Tiltakene i energiøkonomiseringsprosjektet (EPC) ble overtatt av Elverum kommune 31.10.2013. Vi er nå etter
en kort prøvedriftsperiode over i garantifasen som skal vare i ni år fra 01.01.2014. Det er investert for 33,9
millioner kroner eks. mva., og det rapporteres i disse dager inn sluttført prosjekt for å få utbetalt Enova-støtte.
Kompetansebyggingen hos driftspersonellet videreføres også i 2014 gjennom ENØK-prosjektet i Sør-Østerdal,
der det hittil er gjennomført kurs i lyskilder, varmepumper, ventilasjon/varmegjenvinning, bygningsfysikk og
varmesentraler. Disse temaene vil gjenta seg i den videre planen, men spisses faglig i takt med økende
kompetanse hos driftspersonellet. Eiendomsstaben har bevisst formidlet jevnlige ENØK-tips ved bruk av
kommunens hjemmeside og intranett som en holdningsskapende aktivitet.
Ved prosjektering og utføring av byggverk gjøres det livsløpskostnadsvurdering der det stilles krav til
miljøvennlig materialbruk, bruk av fornybar energi, energieffektive bygg og vannbåren varme.
I alle nye kommunale byggeprosjekt større enn 300 m2 installeres det varmeanlegg som er forberedt for
fjernvarme eller annen miljøvennlig varmekilde.
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Det arbeides videre med temaet moderne bruk av tre i byutviklingen i Elverum sentrum. Elverum deltar i og er
medlem av nettverket Nordiske trebyer. Vi var representert under Holzbauforum Nordic i Kuoala i Finland i
juni. Elverum kommune gjennomførte i april en felles befaring med innbudte utbyggere og
samarbeidspartnere, hvor bruk av tre i byggeprosjekter var tema. Bruk av massivtre ble spesielt befart i et
pågående prosjekt på Ås, hvor det ble dokumentert bærekraftige investeringer. Dette var et bidrag til å
utfordre både oss selv samt utbyggere i regionen til å tenke nytt. Det er knyttet forventninger til at vi får flere
realiserte prosjekter med bruk av tre i etterkant av dette. Vi har videre meldt oss inn i nettverket «Nordiske
trebyer». Dette forventes å gi oss byutvikling og utvikling av trebyggeri.
Kommunens prosjekt «12 enheter for yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne» har fått tilsagn fra
Innovasjon Norge om kr 100.000,- i utredningsmidler til bruk av tre. Prosjektet realiseres i 2014/15, der bygget
gjennomføres ved bruk av massivtre.
Luftkvalitet
Dialog med Statens vegvesen om et samarbeid om fast stasjon for måling av luftkvalitet ved torvet pågår.
Innspill sendt Statens vegvesen om at det fylkeskommunale og statlige veinettet i sentrum bør gjøre de samme
støvdempende tiltak som kommunen gjør på sine veier. Konkret vil det si:
• Bruk av kun maskinknust strøgrus
• Feiing og oppsamling av grus og støv fra gater og veger så snart snøen er borte
Energi- og klimaplan; planen er under revisjon i henhold til vedtatt planstrategi. Planlegges ferdigstilt per juni
2014.

Livskvalitet og velferd
Det er et løpende samarbeid mellom sektorene: kultur, skole, barnehage, familie og helse, NAV, eiendom og
PRO. Generelt øker samarbeidet på tvers. Ledelsen er bevisst på at tverrfaglig samarbeid øker forståelsen og
kunnskap om hverandre og kommunen får brukt aktuell kompetanse på tvers. Dette kommer tjenestene og
brukerne til gode.
Lavterskeltilbud barn og ungdom - Gnisten. Et flerfaglig knutepunkt for lavterskeltilbud barn og unge, hvor
tverrfaglighet i organisasjonen og samarbeid med frivilligheten er et arbeidsprinsipp. Enheten er i prosess med
å utarbeide og videreutvikle modellen for samarbeid.
Samhandlingsreformen gir utfordringer i form av økte antall oppgaver og utfordringer i forhold til å ta imot
utskrivningsklare pasienter til et mottaksapparat som ikke er ferdig utbygd. Det er beregnet høyere
medfinansiering til å betale sykehustjenester enn det kommunen har satt av i budsjett. Samhandlingsreformen
koster kommunen mer enn vi får i tilskudd fra staten, og det vises til kommentarer i talldelen.
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På landsbasis er omsorgstjenestens brukere under 67 år nesten tredoblet på 20 år (Nevroplan 2015). Dette er
en samfunnsutvikling som også merkes i Elverum kommune, og som i år har en vekst i tjenester til disse
brukerne. Mange av disse brukerne har omfattende og langvarig bistandsbehov. Det er i hovedsak tre grupper;
personer med utviklingshemming, personer med psykiske og/eller sosiale problemer og personer med
somatiske skader og sykdommer (ofte av nevrologisk art).
Kommunen har siden 2012 deltatt i utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune» med fokus på
etablering av en heltidskultur. Programmet er et trepartssamarbeid i regi av KRD. Prosjektet skal blant annet se
på ulike arbeidstidsordninger. Kommunen har etter vedtak i administrasjonsutvalget avsluttet sin deltakelse i
programmet 31.12.13. Sektoren viderefører arbeidet med å redusere ufrivillig deltid internt.
Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum har også i 2013 vist gode resultater. Programmet er et samarbeid
mellom kommunen og Husbanken i perioden 2012 – 2015.

Barnefamilier har vært prioritert ved tildeling, i løpet av året har 24 barnefamilier fått egnet bolig, og ved
årsslutt var det kun seks familier på venteliste.

Elverum kommune

Årsmelding 2013

Side 23 av 73

Det boligsosiale arbeidet er planlagt og gjennomført med effektiv bruk av Husbankens virkemidler:

Det er i løpet av året vedtatt kommunal boligforskrift, som sikrer lik vurderinger i forhold til behov. Alle
søknader blir behandlet i henhold til vedtatt forskrift som gir søkerne en reell klagerett ved avslag. Kommunale
husleiekontrakter og husordensregler er også revidert i løpet av året. Sirkulasjon i kommunale boliger er blitt
noe bedre, men ennå for mange med for lang botid. Vedlikeholdskostnadene i kommunale boliger er redusert
fra 2012 til 2013, men det er fortsatt utfordringer og målet om 10 prosent reduksjon i forhold til nivået i 2011
er ikke nådd.
IPS-prosjektet ble etablert våren 2013 som er et samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse i Elverum kommune,
DPS Hamar ruspoliklinikk, DPS Hamar, allmennpsykiatrisk poliklinikk Elverum og NAV Elverum. Prosjektet har
som mål å bidra til at personer med rus og psykiske utfordringer skal kunne kobles raskere ut i ordinært arbeid.
Det er totalt tre ansatte i dette prosjektet.
Strategisk plan for folkehelse er politisk vedtatt og er en plan hvor det jobbes mot konkretet folkehelsemål
tverrsektoriellt. Kommunen deltar også tverrsektoriellt i et nettverk arrangert av KS og fylkeskommunen.
Tre kommuner i Hedmark; Våler, Åsnes og Elverum har inngått et interkommunalt samarbeid med felles
legevakt. Enheten har vært operativ fra 1/1-14.
Frisklivssentralen åpnet 15.02.13. Tilbudet har gradvis blitt utvidet siden den åpningen. I løpet av 2013 ble det
opprettet tre ukentlige treningsgrupper for personer med helseutfordringer, med mål om å endre levevaner.
Det ble i 2013 arrangert to røykesluttkurs og to kurs «Bra mat for bedre helse», samt kurs i depresjonsmestring
i samarbeid med samtaletjenesten i enhet for psykisk helsearbeid. Mange kommer til individuelle
motivasjonssamtaler på frisklivssentralen uten å delta på gruppetilbudene. Frisklivssentralen tilbyr
gruppetrening for gravide og barseltrening i samarbeid med jordmortjenesten og helsestasjon. En
privatpraktiserende fysioterapeut leder en treningsgruppe for personer med multippel sklerose i
frisklivssentralen. Ellers benytter Ryggforeningen og ME-foreningen frisklivssentralen sine lokaler til egenledet
gruppetrening.
Lillemoen og Melåsberget skoler er sammen med Helsestasjonen i et felles prosjekt for forebyggende
psykososialt arbeid for barn og unge. Prosjektet har hatt støtte fra Helsedirektoratet, og innebærer blant
annet foreldreveiledning gjennom ICDP-metoden. IDCP er et program for å støtte omsorgspersoner og
gjennom dette bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
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Elektronisk meldingsutveksling er implementert i kommunens helse og omsorgstjeneste. Vi har da samlet
helsedialogen og kommunikasjonen rundt brukerne. Denne måten å kommunisere på er en kraftig forbedret
kvalitetssikring. Meldingene utveksles mellom kommunen og Sykehuset innlandet samt Activia legesenter. Det
arbeides for å implementere meldingsutveksling på alle kommunens fastlegekontor.
Arbeid med MOT: Elverum kommune er en MOT-kommune. Hanstad skole har blitt implementert inn i MOTarbeidet, en lærer har blitt skolert til å bli informatør på skolen. Både Elverum ungdomsskole og Hanstad skole
er skoler som bruker MOT sin metodikk i arbeidet med elevene. Det har vært avholdt fellesarrangementer på
Elverum ungdomsskole der begge ungdomstrinn har deltatt aktivt.
Læringslyst har skoleåret 2013-14 hatt vurdering for læring som et sentralt fordypningsområde. Hovedmålet
med utviklingsarbeidet er å øke læringstrykket for elevene og erfaringene så langt er positive i så måte. Dette
kommer også tydelig frem i skolens kvalitetsmeldinger for 2013.
Elverum kulturskole organiserer og koordinerer kulturell spaserstokk, dette arbeidet er blitt gitt en
kompensasjon med bakgrunn i midler som ble bevilget til kulturskoletimen og som ikke er blitt iverksatt på
grunn av endring fra den nye regjeringen.
Elverum ungdomsskole har fått tilsatt fem lærerstillinger og Hanstad to stillinger som en følge av statlig satsing
på ungdomstrinnet til skoler som blant annet hadde en lav lærerdekning. Dette er prosjektstillinger over en
periode på tre år. Dette er en stor styrke for våre to ungdomstrinn i den perioden prosjektet varer.
Stavåsbakken barnehage var planlagt utvidet med to avdelinger i 2013. Det viste seg at utearealene ikke var
store nok til dette formål og er derfor ikke gjennomført.
På grunn av innsparing ble antall barnehageplasser i 2013 redusert med 36 plasser. Dette videreføres i 2014.
Det er ledige arealer i eksisterende barnehager som kan utnyttes dersom den økonomiske situasjonen endrer
seg og det kan tilsettes flere folk.
Hernes barnehage – privat drift, har flyttet inn i nye lokaler og utvidet driften med 20 nye plasser.
Elverum har per denne dag full barnehagedekning ihht Lov om barnehager. Loven gir barn født før 01.09 det
året det søkes om plass ved hovedopptaket, rett til plass innen kommunen.

Internasjonalt arbeid:
Skolene har gjennomført internasjonal uke med aktiviteter på egen skole samt deltatt i felles arrangementer i
løpet av denne uke. Elverum læringssenter har gjennomført skolebesøk i den uken. Grunnskolen har deltatt på
«En verden på spill» i regi av Glomdalsmuseet. Alle elever fra og med 4. til og med 10. klassetrinn har deltatt
på dette. Skolene har også egne prosjekter, noen skoler har deltatt på «Aktiv for andre» i samarbeid med
Elverum folkehøgskole, fem skoler har et partnerskap med skoler i Tsumeb, andre har aktivitetsdager til inntekt
for Forut og andre organisasjoner.
Elverum kommune har gjennomført besøk til vennskapsbyen Sunne i Sverige. Der ble kommunens
internasjonale strategi presentert, og delegasjonen fikk en god innføring i noen viktige temaer i Sunne. Sunne
kommune ble invitert til gjenvisitt til Elverum i Internasjonal uke.
Elverum kommune gjennomførte en svært vellykket delegasjonsreise til Tsumeb i Namibia i mars 2013.
Delegasjonen besto blant annet av skolesjef, to barnehagerepresentanter, ergoterapeut, en fagforening, vara
ordfører og noen medfølgende deltakere som også representerte Elverum på turen. Turen resulterte i nye
erfaringer, mer konkret innsikt, ett gjennomført hjelpemiddelverksted og en viktig representasjonsoppgave på
Namibia’s nasjonaldag.
Elverum kommune gjennomførte i september et samarbeid med Fagforbundet Elverum om en gjenvisitt fra
vennskapsbyen Tsumeb i Namibia. Vara-ordfører Antoine van der Smit og koordinator Stella Imalwa fikk
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sammen med kollegene en god presentasjon av ulike kommunale tjenester og våre samarbeidspartnere.
Besøket inneholdt både besøk hos ordføreren, observasjon av Stortingsvalget og en fin tur i Elverums «ville»
natur. Besøket innebar også en gjennomgang av samarbeidsavtalen, og status på de ulike prosjektene vi
arbeider med.
Sektor for kultur har siden mai måned jobbet med planene for Internasjonal uke i uke 43, som ble gjennomført
på en vellykket måte i oktober – med blant annet besøk av Sunnes ordfører Olle Edgren.

Flykninger og integrering:
Alle sektorer i kommunen har ansvar for tilbud og tjenester til bosatte flyktninger.
Introduksjonsloven gir ny-bosatte flyktninger rett og plikt til inntil to års deltakelse i introduksjonsprogram.
Programmets hensikt er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og
deres økonomiske selvstendighet. Flyktningtjenesten har daglig oppfølging av flyktninger i
introduksjonsprogrammet som omfatter blant annet kartlegging, rådgivning, oppfølging i bolig og samordning
av individuell kvalifiseringsplan, m.m. For familier med barn i førskolealder legges det til rette for at
barnet/barna får barnehageplass, slik at foreldrene kan starte introduksjonsprogram.
Integreringsarbeidet starter umiddelbart etter ankomst med boveiledning, innføring i kunnskap om
lokalsamfunnet, obligatoriske besøk på ulike offentlige kontorer og forberedelse til oppstart av
introduksjonsprogram. Fra høsten 2013 har flyktningtjenesten i samarbeid med Elverum læringssenter
utarbeidet en ny undervisningsmodul med fokus på praktisk undervisning i introduksjonsprogrammet.
I tillegg til statens ordinære integreringstilskudd har det i 2013 vært fokus på statlige ekstraordinære tilskudd:
 Kommunale utviklingsmidler. Elverum kommune har i 2013 startet et prosjekt med tanke på en mer
yrkesretting av integreringsarbeidet. Prosjektet er finansiert av IMDI, og bygger på yrkesrettede kurs i
samarbeid med både private og offentlige arbeidsgivere. Prosjektet videreføres i 2014.

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller
atferdsvansker. For å ivareta kommunens ansvar når det gjelder flyktningenes psykiske og fysiske
behov er det iverksatt tiltak for å sikre statlige ekstramidler inn mot dette område. Flyktningtjenesten
vil ha et koordinerende ansvar og midlene fordeles ut til tjenesteytende enheter.
Integreringen i grunnskolen blir gjort innenfor den ordinære skoletid på skolen gjennom blant annet norsk 2
opplæring. Skole tilbyr også morsmålsopplæring der det er hensiktsmessig for å styrke norskopplæringen for
fremmedspråklige. Samarbeid hjem/skole vektlegges samt ekstra oppfølging av enkeltfamilier spesielt. Elevene
i læringssenteret, som har behov for språkpraksisplasser, får dette oppfylt. Elverum læringssenter har inngått
et samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring for å bedre opplæringstilbudet for sent ankomne
flyktninger i grunnskolen.
NAV har en egen veileder som tar seg av brukere med innvandrerbakgrunn. I dette arbeidet samarbeides det
tett med Elverum Læringssenter og flyktningtjenesten i en felles oppfølging av flyktninger som er i
introduksjonsprogrammet. NAV har i perioden tilsatt en KVP Los i prosjektstilling for hele 2013 som har som
hovedmålgruppe unge innvandrere under 25 år. I tillegg har NAV et løpende prosjekt, GRIP, som tar seg
spesielt av barnerike familier med innvandrerbakgrunn. Dette prosjektet løper til sommeren 2014.
NAV Elverum startet høsten 2013 opp prosjektet Jobbsjansen. Prosjektet er delvis finansiert ved hjelp av
midler fra IMDI. Målgruppen for prosjektet er minoritetsspråklige brukere utenfor integreringsperioden på 5 år.
Alle deltagere i programmet skal få et individuelt tilpasset program. Målet er at brukerne skal kvalifiseres til
jobb og utdanning.
Helsestasjonen har ansvar for oppfølging av det helsemessige overfor flykningene, i tillegg til at de driver
opplysningsarbeid relatert til helse. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være: finne fastlege, følge opp iht.
sykehus, drive foreldreveiledning og helseopplysning. Helsestasjonen har et tett samarbeid med
flyktningtjenesten og NAV.
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Sektorenes og stabenes resultater
Sektor for teknikk og miljø

Leder: Tor Backe

Fagavdeling for næring, plan og kommunalteknikk skiftet navn til sektor
for teknikk og miljø ved inngangen til 2013. Samtidig ble næringsarbeidet
flyttet over til assisterende rådmann og samfunnsutviklingsstaben.

Årsverk: 48

Resultater – egne fagplaner
Planlagte aktiviteter i stor grad gjennomført uten avvik.

Utfordringer
Virkningene av ansettelsesstopp og innkjøpsstopp i hele 2013 har ført til:
 Manglende kapasitet og ressurser til å arbeide med fokusområder i planstrategien som by- og areal
planlegging, energi og klimaspørsmål samt bydrift og vegvedlikehold.
 Et misforhold mellom Elverums samfunnets forventninger og tjenestenes kapasitet, spesielt innen
områdene bydrift og vegvedlikehold.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)
Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat

Budsjett

Regnskap

Avvik

65 581
-74 374
1 822
-3 771
-10 742

71 112
-72 629
2 277
-5 855
-5 095

-5 531
-1 745
-455
2 083
-5 647

Resultatet for teknikk og miljø i 2013 inneholder følgende momenter:
Administrasjonen: Merforbruk - 386 000 kroner. Årsak: andel av felles innsparingskrav på 1,0 millioner kroner
fra sektor
Arealplan: Mindreforbruk 1,1 millioner kroner. Årsak er mindreforbruk lønnsmidler, to stillinger ikke kunngjort
og besatt.
Landbruk og miljø: Merinntekter 400 000 kroner. Årsak er refusjoner og tilskudd.
Veg, park og anlegg: Merforbruk - 484 000 kroner. Årsak: Nødvendig vegvedlikehold/trafikksikkerhet.
Hvis man ser bort fra selvkostområdene med egne fond (redegjort for nedenfor), er sektorresultatet for 2013
et mindreforbruk på 670 000 kroner. Samtidig har sektoren gitt 1,0 millioner kroner av sin ramme til felles
innsparing.
Selvkostområder:
Geodata: Mindreforbruk/merinntekt kr 180 000,-. Reguleres mot avsatt fond.
Byggesak: Merforbruk/mindreinntekt kr -146 000,-. Reguleres om avsatt fond.
Vann og avløp: Merforbruk/mindreinntekt: - 6 771 000 kroner. Reguleres mot avsatt fond.
(Det ble planlagt et underskudd på cirka 2,2 millioner kroner, for å balansere selvkostfondet over femårs
regelen. I tillegg til dette var det ikke samsvar mellom vedtatte gebyrsatser og budsjetterte inntekter.
Dette utgjør en differanse på cirka 4,6 millioner kroner.)
Organisasjon
Resultat 2012
MÅL 2013 Resultat 2013
Nærvær i %

95,70 %

94 %

94,7%

Stolthet over egen arbeidsplass

4,8

4,5

4,9

Nærmeste leder

4,5

4,5

4,9

Faglig og personlig utvikling

4,2

4,2

4,5

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)
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Resultat
2012

MÅL 2013

Resultat
2013

Tjenestekvalitet for ………
LANDBRUK OG MILJØ
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker

80 %

70 %

88 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 3 uker

85 %

95 %

95 %

Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker

90 %

100 %

95 %

1,8
100 %

4
100 %

2
100 %

152,3
11,20 %
15,70 %
4,7

150
10 %
20 %
4,5

175
17 %
16 %
ikke målt

1

2

3

Kommunale kloakkrenseanlegg, antall avvik fra krav
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer
Hovedvannledningsbrudd per år mindre enn 5
Antall avvik fra drikkevannsforskriftene
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6
er best)
VEG, PARK OG ANLEGG

0
100 %
100 %
0
ikke målt

0
100 %
100 %
0
4,5

0
100 %
100 %
0
5,1

Brutto driftsutgifter i kr per km. kommunal veg og gate i % i
forhold til sammenlignbare kommuner
Andel av kommunalt vegnett som er bedre enn 4 "god"
[skala 0 - 5]
Innbyggerundersøkelsen "Ryddighet og renhold på offentlige
steder", Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best)
Innbyggerundersøkelsen "Transport og tilgjengelighet i
kommunen", Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best)
GEODATA

50,30 %

85 %

51 %

21 %

70 %

anslått 30%

ikke målt

4,5

4,4

ikke målt

3,5

3,6

100 %
97 %
0%

100 %
97 %
0%

100 %
97 %
0%

AREAL- OG BYPLAN
Antall behandlede saker per årsverk
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett
planmateriale
BYGGESAK
Antall bygge- og delingssaker pr årsverk
Gjennomførte tilsyn % av antall byggesaker
Andel saker over Byggsøk (digitale søknader)
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6
er best)
VANN OG AVLØP
Tilbakeslag avløp per år mindre enn

Plassering av tiltak innen 3 dager
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen
Oversittelse av frist etter forskrift Matrikkelloven § 18.3 (16
uker)


Gjennomgående måloppnåelse eller bedre på de fleste områder unntatt veg, park og anlegg.
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Rapportering - vann og avløpsinvesteringer bevilget for 2013
Tiltak/prosjekter

Tiltak mill. kr

Kommentar

Eksisterende ledningsnett:
Sanering ledningsnett vann

5,0

Sanering ledningsnett avløp

5,0

Vannmengdekontroll

1,0

Søbakken, Gaarderløkka og Hummeldalsvegen. Gjennomført
innenfor rammen
Søbakken, Gaarderløkka og Hummeldalsvegen. Gjennomført
innenfor rammen
Delvis utført, pågår fortsatt

Oppgradering overvannsnett

2,0

Utført innenfor rammen

Utbygging Heradsbygd; herunder
Kvithammerberget

3,0

Påbegynt og fortsetter i 2014. Gjennomført innenfor rammen

Utbygging fra Gml. Sætre skole
mot Sørskogbygda

1,8

Utført innenfor rammen. Noe opprydding gjenstår.

Strandbygda (Sundsvoll og
Voldmogrenda)

0,4

Prosjektering delvis utført, fortsetter i 2014. Innenfor rammen

Stasjonsvegen - Melåsmovegen

3,5

Påbegynt og fortsetter i 2014. Gjennomført innenfor rammen

Gammelvegen ringledning

0,4

Påbegynt og fortsetter i 2014. Gjennomført innenfor rammen

B1- B41 tiltak

1,0

Gjennomført innenfor rammen

Utvidelse av forsyningsområdet:

SUM


23,1
Totalt forbruk VA-investeringer i 2013 = 21.298.279,- kroner eks mva. Tabellen ovenfor gjenspeiler
aktiviteter det er bevilget midler til for 2013. Investeringsplanen for VA-investeringer pågår
kontinuerlig, og de fleste aktiviteter pågår over flere år.
Mindreforbruket i 2013 beløper seg til cirka 1,8 millioner kroner og akkumulerer seg til bruk i 2014.
Mindreforbruk/merforbruk som dette skyldes at noen prosjekter har store kostnader tidlig i
anleggsperioden, mens andre prosjekter har store kostnader sent i perioden.
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En stemningsfull torgdag

Både store og små storkoste seg på åpen torgdag. Mange benyttet også mulighet til å få et rødt hjerte på kinnet.

Levende musikk, dans, mat og drikke var
noen av ingrediensene da Elverum
kommune inviterte til åpen torgdag 28.
september 2013.
Denne flotte lørdagen i september kunne
innbyggerne selv få se, oppleve og høre hvordan
et framtidig torg i Elverum kan bli. Den
muligheten var det mange som benyttet seg av.
Små og store møtte opp
For både små og store koste seg i høstsola med
musikk ved Hernes skolekorps, flotte toner fra
Erland Arnesen og Martin Ekse, danseopptreden
med elever fra Elverum Folkehøyskole samt
noen spreke trickere som imponerte stort med
sine luftige svev over torgplassen. På denne
måten fikk innbyggerne selv ta del i et levende
torg med både underholdning og aktiviteter.
I tillegg til å vise fram hvordan torget kan bli, var
dette også en god anledning for innbyggerne til
å dele sine innspill og ønsker for denne
sentralen plassen i Leiret. På torgdagen fikk de
møte den politiske arbeidsgruppen som har
jobbet med torgplanene, samt flere fra
kommuneadministrasjon og ordfører.
Et vellykket medvirkningsprosjekt
Plansjef Britt Søgaard er strålende fornøyd med
arrangementet.
-Oppmøtet fra folk var veldig bra, og mange kom
med sine innspill. Det er ingen tvil om at det er
et stort engasjement i Torgsaken, sier hun.
Elverum kommune

Planprosesser er omfattende og tar tid. Gode
medvirkningsprosesser står sentralt, og det er
viktig at befolkningen og berørte parter kan si
sin mening. Med torgdagen nådde Elverum
kommune ut til en mye større del av
befolkningen enn hvis man hadde benyttet
tradisjonelle metoder. Kommunen mottok
mange positive tilbakemeldinger på denne
måten å informere om planarbeid på.
-Dette ble et svært vellykket
medvirkningsopplegg, som også kan benyttes
som metode i ulike varianter ved senere
anledninger, mener plansjef Britt Søgaard.
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Detaljreguleringen for Torgplassen hadde
høringsfrist 9. oktober og ble vedtatt av
kommunestyret 20. november 2013.
Ønsket er at torget skal bli et skikkelig
bytorg der folk møtes, underholdes og får
påfyll av opplevelser.
Torget skal brukes av alle og legge til rette
for både små og store arrangementer,
torghandel.
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Leder: Hans M. Stubbe

NAV Elverum

Årsverk: 44 (statlige og
kommunale)

Utfordringer

Barn og unge var et prioritert satsingsområde i 2013, med stort fokus på rask avklaring i forhold til skole,
arbeid eller annen hensiktsmessig aktivitet. Det er etablert en egen ungdomsgruppe dedikert til å utføre rask
handling på målgruppen ungdom under 25 år. Vi har videreført flere ungdomstiltak som «MAAL», «Terningen
UNG» og «pøbelprosjektet» også i 2013. Vi har i 2013 hatt mulighet til å følge ungdom ekstra tett gjennom
KVP-los midler fra Direktoratet, hvor dybdekartlegging og oppfølging mot minoritetsungdom har vært et
prioritert område.
Arbeidsledigheten i Elverum har ligget på cirka 2,4 prosent gjennom hele 2013, noe som er gjennomgående
lavere ledighet enn Hedmark og landet. En liten økning av antall permitterte og oppsagte arbeidstakere i løpet
av 2013. Dette har i hovedsak vært innen produksjon og bygg- og anleggsbransjen. Det er fortsatt et
kompetansegap mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i markedet. Det var mange brukere på statlige
tiltak i NAV Elverum, et snitt på over 500 per måned og dette bidrar til blant annet lavere ledighet i kommunen.
I løpet av 2013, har NAV Elverum styrket arbeidet mot arbeidslivet gjennom tilsetting av en
markedskoordinator.
«Pilotprosjektet Østerdalen» ble også etablert i kommunene Åmot og Elverum og er et Interdepartementalt
samarbeid. Med prosjektet ønsker en å vinne erfaring og finne løsninger, som enten kan brukes kommunalt
over hele landet, og/eller lage kompetansesentra for å styrke veteranene og deres familier før, under og etter
utenlands operasjoner. Vi har i 2013 hatt to veiledere med disse arbeidsoppgavene og det er skrevet en
sluttrapport høsten 2013 rundt de erfaringer som er gjort i prosjektet. Sluttrapporten skal opp til behandling
våren 2014.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Avvik

43 852
-6 118
31
-1 715
36 050

45 712
-7 158
386
-2 000
36 939

-1 860
1 040
-355
285
-889

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat



Et negativt avvik forklares i hovedsak med økte overføringer til boutgifter/livsopphold, både for
flyktninger i integreringsperioden og øvrige brukere.

Organisasjon
Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker NAV’s
sentrale medarbeiderundersøkelse som måler HKI (Human Kapital
Indeks). Maks oppnåelige poeng er 30.
Nærvær





Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

26

19

25

94,3 %

95 %

93 %

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen for 2013 (Human Kapital Index) viser et svært godt resultat på
25 av 30 oppnåelige poeng. Det bemerkes at grensen for å sette inn tiltak i organisasjonen er ved
resultat under 19. Det arbeides kontinuerlig i organisasjonen for å både og opprettholde og bedre
medarbeidertilfredsheten.
Målet for nærværsprosenten er satt høyere ved NAV Elverum enn ellers i kommunen. Vi opplever en
liten nedgang som mest sannsynlig skyldes høyere arbeidspress på kommunale tjenester og følgelig
større slitasje på medarbeiderne. Resultatet må uansett anses som tilfredsstillende.
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Tjenestekvalitet

Resultat 2012

Andel brukere med oppfølging i aldergruppen 18 - 20 år som har
vært ledig over 3 måneder

Mål 2013

Resultat 2013

90 %

Ikke målt

Oppfølging av brukere i aldersgruppen 20-24 år som har vært
ledige i minst 3 måneder
Andel deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), som er i aktive
tiltak (resultatet i 2011 viser antall)
Antall brukere u/25 som mottar sosialstønad per måned

95 %

85 %

Ikke målt

33

93 %

89 %

17

40

46

Andel av brukere med oppfølging av ruskonsulentene som er i
behandling/rehabilitering

70 %

50 %

76 %

Brukere og bedrifters samlede tilfredshet med NAV Elverum, skal
være blant de 10 beste i Hedmark

100 %

100 %

100 %

ikke målt

10

11

Antall saker per måned fra gjeldsrådgiver







Vi har et noe svakere måltall for KVP (kvalifiseringsprogrammet) enn forutsatt. Dette skyldes i
hovedsak inntak av nye brukere i programmet i 2013 og at disse må kartlegges og avklares før de kan
settes ut i aktivt tiltak.
Det er en generell økning i antallet sosialhjelpsmottakere i Elverum kommune, herunder i
måltallsgruppen unge under 25 år. Dette er en trend også i andre kommuner vi kan sammenligne oss
med. Det er en egen innsatsgruppe ved NAV Elverum dedikert til brukere under 25 år for hurtig
iverksettelse av tiltak. Dette fungerer godt og uten denne ville resultatet blitt enda svakere på denne
indikatoren.
Det ble for 2013 meldt inn to statlige indikatorer rundt oppfølging av ungdom på de kommunale
målene. På disse indikatorene ble målingene i statlig regi avsluttet tidlig i 2013 da NAV har et krav om
at alle brukere i gruppen 18-25 år som går ledige skal følges opp minimum hver tredje måned uansett.
NAV Elverum følger opp denne målgruppen i henhold til vedtatt retningslinjer.
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Med ungdommer i fokus

Håndballspiller Kjetil Aanestad (t.v.) og koordiantor for ungdomsteamet hos NAV Elverum, Thor Arne Olsen,
samarbeider for å hjelpe ungdommer tilbake til skolen eller ut i albeidslivet.

Ungdommer var et stort satsingsområde hos NAV Elverum i 2013. Med samarbeidspartnere
som Elverum håndball med på laget, blir resultatene gode.

Har du hørt om Terningen Ung? Dette er et av
NAV Elverum sine ungdomstiltak, som i 2013 ga
svært gode resultater. Her samarbeider NAV
Elverum med Elverum håndball og
Oppfølgingsenheten Frisk. Håndballspilleren Kjetil
Aanestad er med på laget som tilbyr deltakerne en
individuell timeplan bestående av både
arbeidspraksis, trening og yrkesveiledning. Av
totalt 16 deltakere har 10 av dem nå fått seg egen
jobb, mens to er tilbake på skolebenken. Det gir
god målopplevelse!
Mål om raskt avklaring
Alle unge under 25 år som henvender seg til NAV
Elverum, får timeavtale med egen veileder innen
en uke. Kartleggingen av den enkelte ungdom sin
skolebakgrunn starter umiddelbart. Har
ungdommen ungdomsrett i videregående skole,
kontaktes Oppfølgingstjenesten med en gang.
Videre blir tiltak som arbeidspraksis og mulighet
for tilpassa kurs vurdert og presentert for
ungdommen.


-Hvis vi skal lykkes må vi prioritere de yngre. Der
er mulighetene, slår NAV-leder Hans Morten
Stubbe fast, som understreker betydningen av
skolegang og utdanning.
Etablert eget, tverrfaglig ungdomsteam
For å kunne hjelpe ungdommene best mulig, har
NAV Elverum etablert et eget, tverrfaglig
ungdomsteam. Teamet består av fire personer
som kommer fra markedsavdelingen,
oppfølgingsavdelingen, veiledingsavdelingen og
HR økonomiavdelingen. Thor Arne Olsen er
koordinator for teamet.
-Målet er at vi i ungdomsteamet hele tiden skal ha
full oversikt over alle ungdommer mellom 18-25 år
som er i kontakt med NAV. I 2013 var dette rundt
160 ungdommer tilsammen, forteller Tor Arne
Olsen. 80 av disse er ordinære arbeidssøkere,
mens de andre har helsemessige problemstillinger
som gir et tyngre bistandsbehov.

NAV kan gi et tidsbegrenset lønnstilskudd til
arbeidsgivere som ansetter personer som har
problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.
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Sektorsjef: Lars Kiplesund

Sektor for familie og helse

Årsverk: 74,3

Utfordringer










Rekruttering av personlige koordinatorer for individuell plan er fortsatt en utfordring. Venter fortsatt
på oppfølging etter konklusjoner fra kommunal arbeidsgruppe første halvår 2013.
Barnevern jobber med å få til tverrsektorielt samarbeid for tidlig innsats. Vi har fått økte ressurser,
men behovet øker tilsvarende.
Bistand til brukere med omfattende behov – utfordrende å skjønnsutmåle riktig nivå på tjenestene
opp i mot forsvarlighetskravet
Planlegger bedre tverrfaglig samarbeid for å gi gode, samordnede tjenester til brukerne.
Strategisk plan for folkehelsearbeid er på plass. Familie og helse har ansvar for å koordinere innsatsen,
og styrke arbeidet i forhold til folkehelseprofilene.
Fortsatt for lite ressurser for å jobbe med miljørettet helsevern. Tjenesten skal dekke flere kommuner.
Helsestasjon trenger mer ressurser for å jobbe med det forbyggende arbeidet blant barn og unge.
Samhandlingsreformen krever større legedekning og fagkompetanse. Kommunen må forberede
ansvaret for døgnplasser og observasjonssenger fra 2016.
Psykologkompetanse må på plass for faglig veiledning, tidlig intervensjon og innsats barn, unge og
voksne. Midlene ble tatt ut av økonomiplanen i 2013.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat



118 396
-31 972
0
-300
86 124

Regnskap

Avvik

125 750
-32 537
622
-1 820
92 016

-7 355
565
-622
1 520
-5 892

Et negativt avvik forklares med i hovedsak mindre inntekter enn budsjettert til ressurskrevende
brukere og rusomsorgen(«Annekset»), samt høyere utgifter enn budsjettert til barnevernet.

Organisasjon

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

92,10 %
4,7
4,7
4,4

91 %
4,9
4,6
4,5

93,7%
4,5

Nærvær
Stolthet over egen arbeidsplass
Faglig og personlig utvikling
Nærmeste leder

3,6
4,1

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær målt i prosent)
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Tjenestekvalitet for…

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

… Barnevern
Resultat for bruker (barnevern)
Respektfull behandling (barnevern)
Fristovertredelse for gjennomgang av meldinger
Antall barn i fosterhjem
Antall barn i institusjon
Antall barn i beredskapshjem og ungdoms- og familiehjem

5
5,1
0%
36
6
5

5
5,1
0%
36
6
5

Ikke målt
Ikke målt
0%
36
6
3

5,3
4,8
ikke målt

5
4,5
100 %

Ikke målt
Ikke målt
Ikke målt

100 %

100 %

80 %

90 %

Skolene må
måle dette
Ikke relevant
å måle dette
lenger

… Helsestasjon

Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er best)
Resultat for bruker (skala 1 – 6, der 6 er best)
8.trinn får basiskunnskaper om psykisk helse gjennom
opplegget: «Alle har en psykisk helse"
Antall barn veid/målt på 3. trinn
Antall gravide med utført EPDS-screening




Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2013.
Det er utarbeidet nye mål for 2014 og videre, da ikke alle måleindikatorene var relevante.

… Legevakt
Respektfull behandling: Andel med veldig god/bra veiledning ved
telefonkontakt og/eller ankomst
Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter)

75,50 %

100 %

ikke målt

29,00 %
8%

72 %
11

47 %
1

Resultat 2012
3,7
3,4
3,4
ikke målt

Mål 2013
3,8
3
3,5
1 uke

Resultat 2013
3,7
3,4
3,4
Ikke målt

ikke målt

4 uker

Ikke målt

Tilgjengelighet

ikke målt

5,2

4,5

Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser

ikke målt
ikke målt

0%
4 uker

0%
4 uker

Utgått

100 %

Tiltak i vedtatte plan skal være gjennomført (folkehelse)

Ikke målt

90 %

ikke målt
ikke målt.
Plan revidert

Samordning av kriminalforebyggende tiltak - Felles
forståelse av SLT; 10 årlige møter i SLT gruppa

100%

100 %

100 %

Antall klagesaker/avvik

… Psykisk helsearbeid
Respektfull behandling
Resultat for brukeren
Brukermedvirkning
Ventetid lovpålagte tjenester, saker som ut fra en faglig vurdering
bør igangsettes umiddelbart
Ventetid lovpålagte tjenester, saker som kan vente inntil 1 mnd.

… Miljørettet helsevern

Tilbakemelding etter tilsyn/befaring

 Miljørettet helsevern rekker ikke pålagte tilsyn/oppgaver.
… Folkehelse
Forpliktelser i partnerskapsavtalen skal være oppfylt
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Gledelig frisklivsåpning

Ordfører Erik Hanstad sammen med leder for Frisklivssentralen, Wenche Røseth.

Februar 2013 var det duket for offisiell åpning av Frisklivssentralen på Helsehuset. Allerede
er sentralen blitt et viktig sted for elverumsinger som vil endre sine vaner.
Ordfører Erik Hanstad og leder for
Frisklivssentralen, Wenche Røseth, smiler stolt.
Etableringen av Frisklivssentralen er et viktig
bidrag i kommunens folkehelsearbeid, slik at vi
når våre mål i Folkehelseplanen. Gjennom
individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud,
er målet livsstilsendring med hovedfokus på
fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
Dette er målgruppen
Målgruppen til Frisklivssentralen er personer
som har økt risiko for, eller allerede har
sykdommer eller utfordringer knyttet til livsstil,
og som ønsker og har helsemessig god effekt av
å endre vaner. Lege og annet helsepersonell
eller NAV kan henvise deltakere til
Frisklivssentralen, gjennom frisklivsresepten.
Man kan også selv ta kontakt på eget initiativ.
Innen utgangen av året var over 80 personer
inne til





helsesamtale og oppfølging.
Mange viktige kurs
I løpet av 2013 arrangerte Frisklivssentralen
flere røykesluttkurs, Bra- Mat kurs, ukentlige
gruppetreninger for frisklivsgruppe og for
personer med lett redusert funksjonsnivå. De
hadde trening for gravide og barseltrening,
kurs i depresjonsmestring (KID) samt gruppe
for personer med MS. Leder for
Frisklivssentralen, Wenche Røseth, er godt
fornøyd med oppstarten.
-Dette har gått veldig bra, og evalueringer
viser også at deltakerne er godt fornøyd med
tilbudene de benytter, sier hun.

Er en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp og støtte til endring og
mestring av levevaner.
Gir tilbud om frisklivssamtalen, som er en individuell og motiverende samtale.
Frisklivsresepten varer i tre måneder og starter med en strukturert helsesamtale, hvor man ser
på muligheter og mål for perioden. Ny samtale etter tre måneder.
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Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg

Sektorsjef: Aino Kristiansen
Årsverk: 397,1

Resultat planer
Omsorgsplan 2011-2015
Dimensjonering av omsorgstrappen: Kommunen har en målsetting om en tjenesteprofil som er
hjemmebasertorientert. Profilen er fremdeles institusjonstung, da 58 prosent av netto driftsutgifter går til
institusjonstjenesten. Planlegging av utbygging av 24 omsorgsboliger med døgnbemanning for personer med
demens er godt i gang. I samme bygg planlegges lokaler tilpasset dagaktivitet til målgruppen. Dette vil gi
kommunen et viktig og riktig tilskudd i omsorgstrappen – et tilbud mellom hjemmesykepleie i eget hjem og
institusjonsplass.
Kompetanseplan for sektoren er utarbeidet, og gir en oversikt over hvilken formell kompetanse ansatte i
sektoren har, og har strategisk fokus på hvordan sektoren kan styrke medarbeidernes kompetanse med tanke
på utfordringer og målene i samhandlingsreformen.

Utfordringer










Hjemmebaserte tjenester, det har gjennom 2013 vært flere vedtakstimer enn det har vært mulig å yte
uten ekstra innleie. Dette skyldes blant annet raskere utskrivninger fra sykehuset av brukere med
komplekse behov for behandling, pleie og omsorg, samt hjemmeboende med diagnosen demens.
Samlokalisering for to av sektorens tre dagaktivitetstilbud, har medført et økt tilbud om dagaktivitet
for brukere med demens.
Institusjonstjenesten, mer komplekse sykdomsbilder som følge av samhandlingsreformen krever
spisskompetanse og til dels økt bemanning. Det er flere pasienter med demens enn tilrettelagte
plasser for denne målgruppen, noe som skaper daglige utfordringer. Dagens pasienter ligger trolig
kortere tid på sykehuset i påvente av et tilbud i kommunen. Sektoren jobber for å få til en optimal
gjennomstrømning på korttidsplasser, og vil avhenge av brukergrupper og kapasitet i hjemmebaserte
tjenester og andre institusjonstjenester.
Praktisk bistand (BPA, daglige gjøremål, opplæring, omsorgslønn) i og utenfor bofellesskap, På
landsbasis er omsorgstjenestens brukere under 67 år nesten tredoblet på 20 år (Nevroplan 2015).
Dette er en samfunnsutvikling som også merkes i Elverum kommune, som også i 2013 har en vekst i
tjenester til brukere under 67 år. Mange av disse brukerne har omfattende og langvarig
bistandsbehov. Det er i hovedsak tre grupper; personer med utviklingshemming, personer med
psykiske og/eller sosiale problemer og personer med somatiske skader og sykdommer (ofte av
nevrologisk art). Beboerne i bofellesskapene blir eldre og trenger mer tilsyn på dagtid i egen bolig på
grunn av mindre deltagelse i arbeid/aktiviteter på dagtid.
Tilstrekkelig bemanning med nødvendig kompetanse. ROS-analyse viser at sektoren er sårbar med
tanke på tilstrekkelig og rett kompetanse for å sikre lovpålagte tjenester. Heltid/deltid og helgejobbing
- deltakelse i programmet «Saman om ein betre kommune» ble avsluttet 31.12.13, men sektoren
jobber videre med utfordringene. En heltidskultur vil skape økt kontinuitet og bedre kvalitet på helseog omsorgstjenestene – og ikke minst bidra positivt for å rekruttere, utvikle og beholde riktig
kompetanse.
Samhandlingsreformen har medført flere og nye komplekse oppgaver for sektoren, uten tilstrekkelige
overføringer fra staten. Sektoren har ikke kapasitet til å ta ut alle utskrivningsklare pasienter fra
sykehuset, og det var totalt et merforbruk i 2013. Sektoren har implementert elektroniske meldinger
med sykehuset og flere av fastlegekontorene.
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Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat




Regnskap
362 111
-112 910
0
-60
249 141

Avvik

385 746
-116 083
917
-645
269 935

-23 635
3 173
-917
585
-20 794

Merinntekten skyldes i hovedsak refusjon for ressurskrevende tjenester.
Merutgiften skyldes flere forhold:
o Institusjonstjenesten, særlig Moen sykehjem sliter med marginal bemanning, noe som betyr
ekstra innleie ved komplekse pasientsituasjoner for å sikre forsvarlige tjenester. For å
tilfredsstille krav om brannsikkerhet for beboere på Moen sykehjem ble det fra høsten 2013
iverksatt økt bemanning på natt uten budsjett.
o Sektoren har hatt mer forbruk på budsjettet for utskrivningsklare pasienter som er blitt
liggende på sykehus i påvente av institusjonsplass. Sektorsjefen mener at
samhandlingsreformen har ført til at pasienter skrives ut raskere og er mer komplekse, noe
som gir økt press på tjenestene.
o Hjemmebaserte tjenester har gjennom året hatt positiv utvikling i antall vedtakstimer, men
har til tross for konvertering av midler fra variabelt budsjett til faste stillinger i 2012 hatt
behov for å benytte innleie utover budsjett for å sikre forsvarlige tjenester.
o Høyt sykefravær ved de ulike avdelingene i perioder medfører ekstra utgifter knyttet til
innleie.

Organisasjon

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

89,20 %

88 %

87,2

Faglig og personlig utvikling – (skala 1 – 6, der 6 er høyest)
Stolthet over egen arbeidsplass – (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

4,3
4,8

4,4
4,8

4,8
4,9

Nærmeste leder – (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

4,5

4,6

5

0

85

42 %

42 %

50 %

50 %

30 %

18,3

Nærvær i %

Antall brudd på Arbeidsmiljøloven - dagregel (arbeid utover 13
t/døgn)
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg
Andel høgskoleutdannede i bofelleskap

18 %

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

Kommentarer til organisasjon: Svarprosenten varierer fra 42 – 84 prosent i de ulike enhetene. Til tross for økt
arbeidspress i de fleste enhetene, er resultatene i undersøkelsen på samme nivå som i 2011.
TJENESTEKVALITET

Resultat 2012

MÅL 2013

Resultat 2013

Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over

17,60 %

18 %

18,10 %

Andel plasser i prosent avsatt til tidsbegrenset opphold

19,1 %

19,10 %

14,10 %

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens

19,60 %

25,00 %

19,60 %

521

100

97

2,90 %

3,80 %

0,00 %

27 %

22,00 %

22,00 %

TJENESTEPROFIL

Antall døgn med overbelegg på institusjon
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med helgdøgnsbemanning
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig
Sortere Avfall på alle enheter i PRO
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Resultat 2012

MÅL 2013

Resultat 2013

Resultat for brukerne

5

Ikke 2013

Ikke målt

Respektfull behandling

5,6

Ikke 2013

Ikke målt

Brukermedvirkning

4,9

Ikke 2013

Ikke målt

Resultat for brukerne - pårørende

4,1

Ikke 2013

Ikke målt

Respektfull behandling - pårørende

4,8

Ikke 2013

Ikke målt

Brukermedvirkning - pårørende

3,8

Ikke 2013

Ikke målt

BRUKERUNDERSØKELSER SYKEHJEM (skala 1 – 6, der 6 er
høyest)

PÅRØRENDEUNDERSØKELSE BOFELLESSKAP (skala 1 – 4, der 4 er høyest)
Resultat for brukerne - brukerrepresentant

ikke målt

3

Ikke målt

Brukermedvirkning - brukerrepresentant

ikke målt

3

Ikke målt

Respektfull behandling - brukerrepresentant

ikke målt

3,7

Ikke målt

BRUKERUNDERSØKELSE FAMILIER MED HJELPEBEHOV (skala fra 1 – 4, der 4 er høyest)
Brukermedvirkning

ikke målt

3,1

Ikke målt

Respektfull behandling

ikke målt

3,7

Ikke målt

Informasjon

ikke målt

2,9

Ikke målt

Tilgjengelighet

ikke målt

3,5

Ikke målt

BRUKERUNDERSØKELSER HJEMMEBASERT OMSORG (skala fra 1 – 6, der 6 er høyest)
Trygghet og respektfull behandling

ikke målt

5

4,5

Resultat for bruker

ikke målt

5

5,1

Brukermedvirkning

ikke målt

4,8

4,6

Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner

100 %

100 %

100 %

Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle
møter

100 %

100 %

75 %

100 %

75 %

Individuell plan for beboere i bofellesskap

100 %

100

100

Samsvar mellom bruk av tvang og makt/vedtak 4A, antall avvik

0,00 %

0,00 %

0,00 %

INSTITUSJONSTJENESTEN

HJEMMEBASERTE TJENESTER
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner

TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE

Oppfølging og veiledning av assistenter og private avlastere 2g/år

100,00 %

Andel nye saker hvor tjenesten evalueres innen 6 mnd. etter vedtak
er iverksatt

100,00 %

Ikke målt

Rød sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes

0,00 %

0,00 %

Gul sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes

0,00 %

5,00 %

Grønn sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes

0,00 %

45,60 %

Antall dagskurs i individuell plan for ansatte og brukere

2

Ikke målt 1)

Fristoverskridelse for saksbehandling av søknader

0

Ikke målt 2)

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN
Mål: At brukere blir vurdert og får behandling innenfor rammene
som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten

SYSTEMKOORDINATOR INDIVIDUELL PLAN (SYSTEMARBEID FOR ALLE FAGAVD.)
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Klippet snora for Vestly

Ordfører Erik Hanstad fikk god hjelp med snorklippingen utenfor hovedinngangen til Vestli.

Det var en tydelig stolt ordfører som foretok den offisielle åpningen av avlastningsenheten
Vestly og den nye delen på Vestad skole.
Onsdag 4. desember 2013 var det duket for den
offisielle åpningen av Vestly. Dette er den nye
avlastningsenheten for barn med særskilte behov
som ligger i tilknytning til Vestad skole. Den flotte
åpningen var preget av mange gode taler, sang,
omvisning samt kaffe og kake.
Et spesielt prosjekt
Prosjektet er spesielt på flere måter - både det
byggetekniske (lavenergibygg) men også på
innholdet og samarbeidet med skolen. For i tillegg til
at denne enheten nå tilbyr seks avlastningsplasser,
dekker prosjektet også opplæringsbehovet til barn
med særskilte behov. Vestad skole er nå en
forsterket skole med et spesielt tilrettelagt tilbud for
barn med nedsatt funksjonsevne. Skolen tilbyr blant
annet sansestimulerende rom – såkalte snoezelenrom. Det er helt unike rom og det finnes i dag ikke
mange slike tilbud i Hedmark.






Avlastningsenheten er tilpasset brukergruppen
på alle nivå. Her har alle de seks rommene egne
bad, det finnes en felles stue og et stort
kjøkken. I tillegg finnes personalbase,
lederkontor, møterom og en overbygd veranda
med gjennomgang til gymsal og skole.
Uteområdet blir også spesielt tilpasset
målgruppen.
Stort engasjement rundt navnevalget
Det kom inn hele 73 navneforslag da Elverum
kommune inviterte til navnekonkurranse for
avlastningsenheten. Juryen begrunner sitt valg
med at Vestly er et navn som er lett å uttale for
barna som skal på avlastning. Det klinger bra, og
gir positive assosiasjoner med «å finne ly» I
tillegg er vest med i navnet, noe som forteller at
boligen ligger på vestsiden av Glomma.

Prosjektet har en byggekostnad på cirka 49 millioner kroner- inkl. mva.
Nybygget er et lavenergibygg.
Totalt brutto areal nybygg er 1.769 m2.
Det er valgt et vannbårent gulvvarmesystem med fjernvarme som energibærer.
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Sektorsjef: Tord Arnesen

Sektor for skole
«En skole for alle med blikk for den enkelte»
Barn og unge er et viktig satsingsområde i kommunen. Alle barn og unge i
Elverumsskolen skal ha et likeverdig kvalitativt skoletilbud.

Årsverk: 342,9

Resultat planer
Læringslyst har gjennom sin felles 4-årige handlingsplan nedfelt mål som tar sikte på å oppnå god faglig
kvalitet. Med god faglig kvalitet i læringsarbeidet menes her positive relasjoner mellom lærer og elev, tilpasset
opplæring for den enkelte elev, vurdering for læring og godt samspill mellom skole og hjem.
Spesialundervisningsandelen i Elverum kommune går nedover for hvert år og vi er godt på vei mot regionens
mål om 8 prosent spesialundervisning. Et stort steg i denne retningen gjorde vi da vi definerte tilpasset
opplæring for Elverumsskolen. Den jobben med å inkludere alle elevene i klasseromssituasjoner for
undervisning i stedet for den formen for spesialundervisning som vi tradisjonelt har drevet, har vist seg å bære
resultater. Det er for tidlig å si noe om de faglige resultatene av denne nye måten å tenke tilpasset opplæring
for alle på, men trivselen blant elevene som har vedtak om spesial undervisning har økt og det er et godt
utgangspunkt for læring. Dette er en jobb som vi vil fortsette å ha fokus på framover.

Utfordringer
Skolebygg - Med en tilstrebet vekst i befolkningen i Elverum på 1 prosent per år, stiger elevtallet med 22
prosent fram mot 2030. En stadig økende andel av disse kommer til å bo i sentrum. Vi har utfordringer på
mange av våre skoler, noe også skolestrukturutredningen viser tydelig.
Elverum læringssenter - Økning i antall elever på grunn av økt arbeidsinnvandring gir plassmessige
utfordringer. Skolen har allerede for få klasserom og trenger en rask tilførsel av flere rom! Læringssenteret
drives også noe uhensiktsmessig grunnet mangel på større klasserom.
Kulturskolen - Nedskjæringer i kulturskolens rammer har ført til at tilbud er tatt bort: folkemusikk, foto,
animasjon, og drama på SFO på Lillemoen. Det innebærer at elevtallet sank fra 560 elever til cirka 490 elever.
Ventelista har økt fra 170 elever til 241 elever.
PPT - Økning i antall enkelthenvisninger, på tross av opprettelsen av inntaksteam. Det er i rapporten «En
styrket pp-tjeneste for Elverumregionen», varslet at tjenesten trenger et ekstra årsverk.
Logopedtjenesten - Det er fortsatt stort behov for språktrening, både blant barn og voksne (slagrammede).
Det har gjennom flere år blitt varslet om at bemanningen bør økes.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Regnskap

Avvik

Driftsutgift
246 777
257 860
-11 082
Driftsinntekt
-46 088
-55 733
9 645
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
342
1 589
-1 247
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
-875
-1 349
474
Netto resultat
200 156
202 367
-2 211
 Det negative avviket forklares slik:
Rammereduksjon på 1,7 millioner kr. som følge av ansettelses- og innkjøpsstopp ble vanskelig å imøtekomme i sin
helhet midt i et skoleår. Reduksjonen kom samtidig som det ble klart at budsjettert forbruk av fond etter 2012regnskapet (1,0 mill. kr.) ble inndratt som følge av totalresultat for 2012. Andre faktorer som forklarer avviket er
merutgifter til skoleskyss kr. 500.000, dyrere grunnskoleopplæring i Elverum læringssenter, kr. 550.000 og en
betydelig underfinansiert forsterket del ved Vestad skole (Vestly).
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Organisasjon

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Nærvær i %

93%

94%

92,9%

Stolthet over egen arbeidsplass

4,9

4,9

4,8

Nærmeste leder

4,6

4,5

4,7

Faglig og personlig utvikling
4,6
4,6
4,3
(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)
 Skolene har kun måloppnåelse på nærmeste leder. Bortsett fra faglig og personlig utvikling har vi bra resultater.
Svakere resultat på faglig og personlig fra utvikling 2012 til 2013 kan skyldes at medarbeidere ikke føler seg
ivaretatt med bakgrunn i kommuneøkonomien.
 Det er vanskelig å gi en entydig forklaring på noe høyere sykefravær. Det er mange faktorer som spiller inn, men
det kan også antas at en vikar og tilsettingsstopp har påvirket dette noe med bakgrunn i et høyere arbeidspress
for den enkelte.
Nasjonale prøver

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Nasjonale prøver (gjennomføres i perioden 1.9 - 15.10 hvert år) Alle undersøkelsen er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller
5 nivåer(ungdomstrinnet) Målekortet for 2012 er endret fra å måle resultatene kun på nivå 1 og 2 til å gi en samlet
tallindikator for hver fag. Kommunens mål er at resultatene skal være på landsgjennomsnittet eller bedre.
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet Engelsk

2,0
2,0

2,1
2,1

2,0
1,9

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet

2,0

2,1

2,0

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet

3,1
3,1

3,2
3,2

3,0
3,1

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet Engelsk

3,1

3,1

3,0

Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

3,5

Nasjonale prøver 9. klassetrinn: Måles ikke
Nasjonale prøver 9. klassetrinn: Regneferdighet






Skolen har noe lavere måloppnåelse i forhold til den kommunale målsettingen.
På 5. trinn har vi resultater likt med landssnittet i lesing og regning. I engelsk er vi 0,1 poeng under landssnittet.
Resultatene for 8. trinn viser at vi i lesing og engelsk scorer likt med landet og 0,1 poeng under i regning.
Resultatene for 9. trinn viser at vi scorer 0,1 poeng bedre enn landssnittet i lesing og regning. Engelsk måles ikke
på 9. trinn.

Karakterer i skolen

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Norsk skriftlig 10. trinn: Standpunkt karakterer

3,6

3,9

3,9

Norsk skriftlig 10. trinn: Eksamens karakterer

3,4

3,4

3,3

Matematikk 10. trinn: Standpunkt karakterer
Matematikk 10. trinn: Eksamens karakterer

3,3
2,9

3,5
3,1

3,3
2,6

Engelsk skriftlig 10. trinn: Standpunkt karakterer

3,6

3,9

3,8

Engelsk skriftlig 10. trinn: Eksamens karakterer

3,7

3,8

3,7



Både på eksamen og standpunktkarakterer har vi lavere resultater enn hva som var målsatt bortsett for
standpunkt i norsk, her er resultatet likt med målsettingen.

Brukerundersøkelse SFO

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Respektfull behandling
Resultat for brukerne

5,1
4,9

4,9
4,7

-

Brukermedvirkning

4,2

4

-



SFO-undersøkelsen avholdes annethvert år. Ny undersøkelse avholdes i 2014.
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Elevundersøkelse (skala fra 1 til 6)

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig veiledning

3,4

3,4

-

Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen

1,2

1,1

-

Elevundersøkelse 7. trinn: Motivasjon

4,3

4,2

-

Elevundersøkelse 7. trinn: Mestring

3,9

3,9

-

Elevundersøkelse 10. trinn: Mobbing på skolen

1,4

1,1

-

Elevundersøkelse 10. trinn: Motivasjon

3,9

3,8

-

Elevundersøkelse 10. trinn: Faglig veiledning

3,2

3,6

-

Elevundersøkelse 10. trinn: Karriereveiledning

4,1

4,1

-



Resultatene fra elevundersøkelsen 2013 er ennå ikke lagt ut på skoleporten. Dette vil det da bli rapportert på i
grunnskolens tilstandsrapport som fremlegges i juni.

Andre mål i skolen

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Lærertetthet 1.- 7. klassetrinn

14,5

14,4

15

Lærertetthet 8.- 10. klassetrinn
Pc-tetthet /antall elever per pc)

17
3,3

15,7
3,7

14,4
5

Prosentvis andel lærere som underviser i fagene norsk,
72%
Feil mål satt i
75%
engelsk og matematikk på ungdomstrinnet med
Øk.plan
godkjent utdanning (60 studiepoeng eller mer)
 Lærertetthet på 1. – 7. klassetrinn er betydelig lavere enn for landssnittet som er på 13,1. Lærertettheten på 8. –
10. klassetrinn har, på grunn av styrking med syv lærerstillinger som følge av statlige midler bedret seg vesentlig,
men ligger fortsatt noe under landssnittet.
 Her er resultatet i den reelle situasjonen langt svakere enn tidligere. Skolene har nå en del maskiner som er i så
dårlig forfatning at de ikke lenger kan regnes med, dette har ikke kommet inn i statistikken til skoleporten. I 2014
prioriteres innkjøp av maskiner i tråd med de to millioner skolesektor har fått tilført til styrking av IKT.
 Bedre resultat enn målet for lærere med godkjent utdanning etter de nye forskrifter enn hva som ble målsatt.
Målet i øk. plan for 2013-16 var feil satt (50 prosent) Vi er med i statlig satsing på videreutdanning av lærere i
fagene engelsk, matematikk og norsk. Inneværende skoleår er det tre lærere som er i videreutdanning.
Kulturskolen

Resultat 2012

Andel elever som trives i kulturskolen (%)
Prosentvis andel av grunnskoleelevene som er elever i
kulturskolen






99%
21 %

Mål 2013
100 %
30 %

Resultat 2013
Ikke målt
20%

Kulturskolen har ikke nådd målet om at 30 prosent av grunnskolens elever skal ha en kulturskoleplass. Dette
handler om tilførsel av mer ressurser, ventelisten er fortsatt lange.
Kulturskolen har fortsatt status som en av landets fem fyrtårn kulturskoler på grunn av godt samhandling internt
og samarbeid med lokalmiljø.
Kulturskolen forsøker å være et kompetansesenter og arbeider tett med skole og frivillig kulturliv. I 2013 fikk vi til
et mer forpliktende samarbeid med skolene og ELVIS i forhold til å legge til rette for musikktilbud for barn/unge
med spesielle behov. «Brasstastick» har blitt et permanent tilbud i kulturskolen for denne gruppen.
Hanstad skole- ungdomstrinn og kulturskolen jobber sammen i et treårig prosjekt DUA (De unges arena) for å
styrke bruken av digitale verktøy i skolen. Kulturskolen markerte seg nasjonalt og kunne dele ut Drømmestipend
til en av gitaristene. Underholdning fra lærere og elever er etterspurt i lokalmiljøet.

PPT-tjenesten
Antall barn på venteliste for utredning

Resultat 2012
22

Mål 2013
0

Resultat 2013
36

Prosentvis andel elever i grunnskolen som har tilrådning
9,4%
9%
8%
fra PPT
 Det totale antall henvisninger fra skole og barnehage har gått ned fra 220 skoleåret 2011 – 2012 til 165 for
skoleåret 2012 – 2013. Nedgangen i antall henvisninger til PPT skyldes blant annet økt fokus på hvordan
undervisningen i den enkelte klasse kan endres slik at en større andel av elevene kan delta i fellesundervisningen.
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Det er fortsatt elever på venteliste i PPT. Tjenesten er sårbar i forhold til eventuelt sykefravær og det er vanskelig
å rekruttere vikarer med kompetanse på det nivået som kreves. Det arbeides med å redusere ventelistene til et
minimum, men dette vil også være et spørsmål om å øke ressursinnsatsen i PPT-tjenesten.
Det totale antall tilrådninger har gått ned fra 2012 til 2013. Dette er en positiv utvikling der fokus nå er sterkere
på tilpasset opplæring innenfor det ordinære skoletilbudet.

Elverum Læringssenter
Antall som starter utdanning etter eller i løpet av
introduksjonsprogramperioden

Andel som består norskprøve 2 og 3 muntlig og skriftlig i
løpet av tre år.






Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Ikke målt

50%

58 %

70 %

Besvares av
kultur
v/flyktningtjene
sten
63,2 %

Resultatet er lavere enn hva som var målsatt. Tallene som er oppført er hvor mange av de vi meldte opp til
norskprøver og som bestod i 2013.
Elverum læringssenter har fått til et tettere samarbeid mellom flyktningtjenesten og NAV. Læringssenteret gir en
mer helhetlig oppfølging av flyktningene. Etablert et godt samarbeid med Elverum ungdomsskole om de
ungdommene som kommer til Norge på slutten av sin tid i grunnskolen, og går over på grunnskole for voksne, og
tar eksamen der før de starter på videregående. Vi har etablert kontakt med Terningen nettverk. Læringssenteret
er representert i en prosjektgruppe der som jobber mot et «Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter
traumer og kriser» (KHOK)
Elverumsmodellen, FIA, er et spennende prosjekt der vi utarbeidet en egen modell for å flyktninger raskere ut i
arbeid. Her har vi klart å få både kommunale og private aktører til å samarbeide om et kurs som er satt sammen
av norskopplæring og arbeidspraksis. Det er kurs i renhold og helse og omsorg. Prosjektet skal prøves ut i 2014.

Elverum kommune

Årsmelding 2013

Side 45 av 73

På rett vei med læringslyst

Skolesjef Tord Arnesen og pedagogisk rådgiver, Monica Bekkelien, er stolte av utviklingsprosjektet læringslyst. Til høyre er et bilde av
fagtavlene fra Lillemoen skole.

Mål settes, tråder samles og viktige
oppgaver prioriteres. 2013 ble et
spennende år med læringslystprogrammet
som allerede skaper mange
suksesshistorier på skolene våre.
Fire store fagtavler lyser opp klasserommet på
Lillemoen skole. Hver tavle representerer et
basisfag pluss et sosialt mål. Her kan elevene
enkelt se hva som er ukas læringsmål. I tillegg
brukes tavlene til å vise framgang, sette opp
navnelapper på dem som har innfridd målene sine
samt minne om hva som er ukas sang, regler og
rim. Et enkelt tiltak som gir stor effekt for mange
på vegen mot å målet: «Elverumsskolen skal gi
tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev
stimuleres til høyest mulig grad av målopplevelse i
henhold til læreplanens kompetansemål»
Skape økt bevissthet
Læringslystprogrammet startet i 2012 og varer
fram til 2016. Det skaper en økt bevissthet rundt
det å sette tydelige mål for undervisningen og
lage bedre oppsummeringer etter øktene. Et godt
eksempel er vurderingstrappa, som ble innført i
2013. En enkel modell som gir en klar
bevisstgjøring rundt hvor (hvilket trappetrinn
befinner man seg på) mål (hvor skal du) hva (hva
må gjøres for å klatre til neste trappetrinn) og
hvordan (hvordan skal du gjøre det, og
hva er du god på) Hos Fjeldmora skole benyttes
trappa i alle fag og i alle timer.

Elverum kommune

Trygge rammer
Læringslystprogrammet skal også bidra til å
skape mer forutsigbarhet og trygge rammer for
elevene. I 2013 ble det derfor innført en
minimumsstandard for hva en god læringsøkt
skal inneholde. Denne er tatt godt imot, blant
annet på Vestad skole.
-Dette er en suksess fordi den oppleves som
klargjørende og er noe konkret vi kan jobbe
etter, konkluderer lærerne her. Pedagogisk
rådgiver i skolesektoren, Monica Bekkelien
mener læringslyst bidrar med mye som vil heve
kvaliteten.
-Læringslyst har gitt Elverumskolen mange flere
systemer og standarder som vil være med å
heve kvaliteten i skolene våre. Tilpasset
opplæring for alle er en selvfølge, men med
læringslyst så får vi det til på en veldig god
måte, sier Bekkelien stolt.






Årsmelding 2013

Læringslyst er et skoleutviklingsprogram
som både Elverum, Våler, Trysil, Engerdal
og Stor-Elvdal kommuner deltar på.
Det er Regionrådet for Sør-Østerdal står
bak prosjektet.
Ambisjonen er «Vi skal heve resultatene
og skape Norges beste 13-årige skoleløp"
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Sektorsjef: Inger Gotland Øvergaard

Sektor for barnehage

Årsverk: 141,5

Utfordringer







Kan ikke tilby barnehageplass på dagen, det vil bety å gå
med noen ledige plasser til enhver tid og det har vi ikke økonomi til. 36 plasser ble fjernet i
nedskjæringen i 2012/2013 og er ikke gjenopprettet. Nedskjæring i antall ansatte førte til færre
barnehageplasser. Arealene er ikke bedre utnyttet og det er ikke planlagt ny utbygging.
To-språklige assistenter i alle barnehager er ikke tilsatt grunnet økonomi.
Det er så langt ikke utført økt vedlikehold av barnehagebygg.
Nye arbeidsplasser for pedagogiske ledere er på plass i noen barnehager, men mange steder er det
praktisk vanskelig å få til på grunn av mangel på arealer. Nettilgang er på veg.
Barnehagesektoren har ikke økonomi til å investere i nytt inventar og utstyr.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat



Oppholdstimer pr årsverk
Opprettholde 100 % dekning utfra antall søkere
Nærvær i %
Nærmeste leder
Stolthet over egen arbeidsplass
Faglig og personlig utvikling





155 305
-18 907
0
-131
136 268

Avvik
158 140
-21 339
64
-450
136 414

-2 835
2 432
-64
319
-147

Resultatet for barnehageområdet viser et beskjedent, negativt avvik på 147 000 kr, som vurderes som
meget bra tatt i betraktning at overføringer til de private barnehagene ble nesten 2 mill. kr. høyere
enn opprinnelig budsjettert, og at utgiftene til spesialpedagogiske tiltak viser nesten tilsvarende
merutgifter. Årsakene til at dette har latt seg håndtere innenfor driftsrammen, ligger i en svært
nøktern og lojal opptreden innen den ordinære barnehagedriften, og mindrekostnader etter redusert
inntak.

Organisasjon



Regnskap

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

12094
100 %
91,20 %
4,8
5,2
4,4

11900
100%
91 %
4,8
5,3
4,6

11425
100%
90 %
4,9
5,1
4,5

Nådde ikke målet om oppholdstimer per årsverk. Men resultatet viser at barnehagebarn i Elverum
oppholder seg lenger i barnehagen.
Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven om rett til plass.
Nærværet viser 90 prosent. Hovedårsaken er langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt, 2.65 prosent.
Med tanke på minimalt med midler til vikarer, må vi si at resultatet er tilfredsstillende.
Medarbeiderundersøkelsen viser et snitt på 4.7. Elverum ligger over landsgjennomsnittet på 10 av 13
dimensjoner. Vi kan konkludere med at vi har fornøyde medarbeidere som er stolte over jobben sin.
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SAMFUNN

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

0

4

0

-3 %

- 21 %

5

10

6

5

5

5,2

Tilgjengelighet

5,6

5,6

5,7

Resultat for brukerne

4,9

4,9

5,1

Respektfull behandling

5,2

5,2

5,4

Informasjon

4,7

4,7

4,8

Generelt

5,1

5,1

5,3

Fysisk miljø

4,3

4,5

4,7

Brukermedvirkning

4,6

4,6

4,8

93 %

95 %

90 %

95 %

98 %

5

2

Antall tilsyn etter § 16 i barnehageloven
Årlig reduksjons i energiforbruket fram til 2015
Antall elever i språkpraksis fra voksenopplæringen
TJENESTEKVALITET
Trivsel

LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved
skolestart - tidlig innsats
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter
innenfor Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og
helse - tidlig innsats.
Øke antall stillinger førskolelærere

Samfunn
 Det har ikke blitt gjennomført tilsyn som planlagt i 2013 på grunn av sykdom i administrasjonen. Tilsyn
blir gjennomført i mai 2014.
 Energiforbruket i sektoren er redusert med 21 prosent. Flott resultat.
Tjenestekvalitet
 Brukerundersøkelsen viser et snitt på 5.1. Elverum ligger over landsgjennomsnittet på alle
dimensjoner. Konkluderer med fornøyde brukere.
 Det har vært seks elever fra Elverum læringssenter i språkpraksis i barnehagene i 2013. Målet var 10,
men dette var det som var mulig å få til dette året.
 LUS: Mange barnehager har oppnådd 100 prosent. Barnehagene har flere barn med utfordringer både
språklig og fysisk som også skal være med og deltar etter samme krav. Et gjennomsnitt på 90 prosent i
måloppnåelse er derfor veldig bra.
 Mestring ferdigheter: Her nås målet med god margin. For noen barn er mestring av ferdigheter en
utfordring. Et gjennomsnitt på 98 prosent er derfor et ekstremt bra resultat.
 Sektoren hadde som mål å øke antall stillinger som barnehagelærere med fem. Det ble bare to. Tre
nye er under utdanning.
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Skaper hverdagslykke hos barna

Inge Mangset (t.v.) og Ingunn Brønstad i barnehagesektoren er stolte av arbeidet som nå gjøres innen temaet «hverdagslykke» i
de kommunale barnehagene. Bildet til høyre er fra Terningen barnehage.

Det handler om de små, enkle tingene
som gir mestring og glede. Nå tas det et
felles løft for å skape mer hverdagslykke i
barnehagene.
Hverdagslykke er viktig for oss alle, uansett
alder. Det er blitt forsket mye på barns
utvikling, og spesielt innenfor førskolealderen
de siste årene. Et av områdene som er
avgjørende for hvordan barn utvikler seg,
handler om barns psykiske helse.
Helsedirektøren har uttalt at den største
utfordringen blant barn og unge i Norge i dag
er nettopp psykiske lidelser. Og dette starter i
førskolealderen, der grunnmuren og
fundamentet til livet dannes.
Løftes i barnehagesektoren
Vi vet at hvordan barnehagetiden har vært, får
konsekvenser sett i forhold til læringsevne i
skolen, drop-out på videregående skole og
generelt livskvalitet i voksen alder.
Barnehagene har alltid hatt en sentral rolle i
forhold til psykisk helse og forebygging. Men i
2013 bestemte barnehagesektoren seg for at
nettopp hverdagslykke skal være et felles
fokusområde for våre kommunale barnehager
i Elverum. Ingunn Brønstad er
kompetanserådgiver for barnehagene i
Elverum. Hun er stolt av jobben som nå gjøres
i barnehagene.
-Barnehagene er det første leddet i livet til
barna. Vi har en utrolig viktig jobb,
understreker Brønstad, som legger til at det er
helt avgjørende for barnas hverdagslykke at
personalet er reflekterte og bevisste på egne
holdninger
Elverum kommune

og verdier. Alle de kommunale barnehagene
gjør nå hverdagslykke synlig i både årsplaner
og i barnas hverdag.
Fem gode råd
Det er Rådet for psykisk helse som står bak
hverdagslykke-prosjektet, som bygger på fem
hovedråd (se faktaboks) I barnehagene legges
det derfor spesielt vekt på at barna skal føle
seg verdsatt for den de er. De skal bli sett og
hørt og møtt. Alle barna skal ha en venn eller
flere og det skal være et godt samspill mellom
barn-voksen, voksen-voksen og barn-barn.
Barna skal ha en innflytelse på sin hverdag og
de skal oppleve seg selv som betydningsfulle
og unike. Det skal være humor, glede, latter
og lek. Alle ansatte i de kommunale
barnehagene var med på «kick-off» der de
blant annet fikk besøk av Rådet for psykisk
helse. Alle barnehagene markerte også
verdensdagen for psykisk helse for å få blest
om det i byen vår. Mange barnehager har
hatt temaet oppe på foreldremøtet der
foreldre og foresatte fikk ta del i det, og alle
ansatte har deltatt på kurset «Det er mitt
valg».






Knytt bånd (venner, familie, mennesker
rundt deg)
Vær aktiv (tur, dans, sykle, spille)
Vær oppmerksom (nysgjerrig, følelser)
Fortsett å lære (prøve noe nytt, mestring,
moro)
Gi (smil, hjelp, oppmerksomhet)
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Sektorsjef: Line M. Rustad

Sektor for kultur

Årsverk: 79,5

Resultat planer
Kultursektoren har bistått og utarbeidet plan for idrettsanlegg med fokus på utviklingsmuligheter på Terningen
Arena og fylkesidrettsplassen, behandlet i kommunestyret mai 2013.
Vekst- og utviklingskomiteen ble i kommunestyret 29.08.12 styringsgruppe i det videre arbeidet med revidering
av integreringsplanen, planarbeidet er i prosess og har som mål om å fullføre arbeidet i 2014.

Utfordringer






Kapasitet og rehabiliteringsbehov i Elverum svømmehall, slik at det fortsatt kan drives/tilbys
svømmeopplæring som er viktig for folkehelse, integrering, samhandling, barn og unge.
Det er iverksatt et prosjekt om utredning av om det er muligheter for å inngå et OPS for å realisere
enten rehabilitering, nybygg eller påbygg. Rapporten skal være ferdigstilt til medio juni 2014.
Svømmehallen slik den fremstår i dag har en antatt driftstid igjen på 4 år uten investeringer i
renseanlegg.
Ha gode fysiske og moderne lokaler til Elverum bibliotek innenfor bykjernen.
Biblioteket ligger flott plassert i dag innenfor bykjernen, men det er ikke «gode fysiske og moderne
lokaler». Det påpekes på vernerunder, HMS samtaler, medarbeiderundersøkelsen og
medarbeidersamtaler at de fysiske forholdene er dårlige. For de ansatte dreier dette seg om dårlige
arbeidsplasser (tre kontorplasser på et lite, ufunksjonelt kontor). I forhold til innbyggerne våre så er
biblioteket ufunksjonelt og gammeldags. Det er ikke tilpasset dagens bruk og behov. Vi er i prosess for
å gjøre det beste ut av det, men lokalene tilfredsstiller ikke de nye oppgavene som følger med ny
folkebiblioteklov som gjelder fra 1.1.14. Der står det at folkebibliotek skal være «uavhengig møteplass
og arena for offentlig samtale og debatt». Vi har ikke lokaler til å kunne oppfylle lovens målsetting
(§1). Det er levert tegninger som innbefatter påbygg og utvikling av eksisterende bibliotek til en
kostnad på kr 71.mill. i 2012.
Gnisten – et flerfaglig knutepunkt og lavterskeltilbud for barn og unge, hvor tverrfaglighet i
organisasjonen og samarbeid med frivilligheten er et arbeidsprinsipp. Enheten er i kontinuerlig prosess
med å utarbeide og videreutvikle modellen for samarbeid. I 2013 har lavterskeltilbudene i Gnisten hatt
totalt 11 660 treffpunkter med ungdom, og har hatt tett oppfølging av 80 ungdommer i
lavterskeltiltakene Aktiv fritid, oppfølgende team og snekkerverkstedet. Det er etablert samarbeid
med videregående skole og andre eksterne virksomheter. I organisasjonen har en dialog og samarbeid
med 15 ulike enheter fordelt på ulike sektorer. I tillegg har enheten samarbeid med 32 frivillige lag og
organisasjoner som bistår i arbeidet rundt den enkelte ungdommen og i gruppe aktiviteter

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat



Regnskap
82 872
-63 535
505
-1 057
18 786

Avvik

88 010
-71 932
784
-1 382
15 480

-5 138
8 397
-279
325
3 306

Et positivt avvik forklares i hovedsak med høyere inntekt enn budsjettert på flyktningetilskudd.

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

93 %
4,3

95 %
5

95 %
4,4

Stolthet over egen arbeidsplass - 111

4,6

5

4,8

Faglig og personlig utvikling - 111

4,4

4,5

4,2

Organisasjon
Nærvær i %
Nærmeste leder - 111
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Samfunn
Årlig reduksjon i energiforbruket fram til 2015



-3 %

39%*

*Merforbruket energi skyldes feilplassert temperaturgiver til en energimåler i Elverumshallen i
forbindelse med EPC (energispare-prosjektet).
Elverum kommune vil få refundert merforbruket som skyldes denne feilen. De andre byggene hadde
til gjengjeld et mindreforbruk på 2,5 %.

Tjenestekvalitet enhet for biblioteket

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Utlån per innbygger
3,7
3,5
3,5
Antall besøkende per år
88 668
83 000
82 133
 Biblioteket skal være hjerte i Elverum og rådhuset. Lokalene har sine utfordringer, men det har blitt
gjort grep så de er så gode de kan være ut fra betingelsene. Tilgangen til flere PCer koblet til nett har
gitt positive tilbakemeldinger. Fredagstipset samler 10 til 20 personer for en anbefaling på film /
bøker, og er en viktig sosial arena og møteplass.
Tjenestekvalitet sektor for kulturhuset

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

7 999
2 600
6 169
42 127

7 000
4 000
5 000
47 000
33

7330
5082
15767
34179
34

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn
Antall besøkende på kino - barn
Antall besøkende på kino - fra 11 år og oppover
Gjennomsnittlig besøk pr. dag i kantina Elvarheim


Besøk på kulturarrangementer viser at dette er et tilbud innbyggerne setter pris på.
Kinoen er markedsstyrt og nådde ikke målet sitt på totalt 52.000 besøkende, men hadde et samlet besøk 49.946.
Positivt at 15.767 av disse var barn under 11 år. Samlet har kulturhuset og kino hatt 62.358 innbyggere på besøk i
2013. Har inngått avtale om salg av billetter til arrangement i Terningen Arena .
Gode kulturopplevelser gir god helse!

Tjenestekvalitet fritid med bistand
Andel av registrerte brukere med utviklingshemming som deltar
64 %
64 %
60 %
regelmessig på ulike tilbud
Andel av registrerte brukere over 16 år med utviklingsh. Som
34 %
35 %
30 %
har tilbud på Sundsvoll og Askeladden
 Konsekvens ansettelsesstopp, lavere resultat, ubesatt 100 prosent vikariat.
Askeladden har hatt en elev på språktrening fra læringssenteret og en på arbeidstrening fra Tunet. Enheten har
fokus på gode velferds- og aktivitetstiltak med tilrettelagte tiltak som metode i fritid og arbeid. Det tilrettelegges
for bruk av ordinære tilbud som Elverums trimmen, ti på topp med flere. Samarbeid frivillige = livskvalitet.
Enhet idrettshaller og service
Brukertilfredshet svømmehallen (1-6)
Brukertilfredshet Elverumshallen (1-6)

5

4,5

5

Ikke målt

Antall besøkende per år i Elverumshallen

300 000

300 000

300 000

Totalt antall brukere Svømmehallen

45 000

50 000

78 786

Svømmehallen antall besøkende på fellesbad

18 364

19 000

18 650



Svømmehallen, tall basert på en mindre undersøkelse som ble utført høsten 2013 blant brukere.
Det er ikke gjennomført undersøkelse i Elverumshallen for 2013.
Totale antall brukere i svømmehall har økt som følge av innført elektronisk telling. Gjennomført 38 søndagsåpne
dager med snitt besøk på 70 barn og 21 voksne. Åpen hall en dag i høst og vinterferien totalt besøk 230 barn og
45 voksne.

Enhet forebygging, fritid barn og unge

Resultat 2012

Planlagte åpnekvelder i sentrum og i Hernes

Elverum kommune

333

Årsmelding 2013

Mål 2013
333

Resultat 2013
333
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Ferieklubb, antall deltakere

320

250

380

Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus

111

111

111

Antall registrerte samtaler Utekontakten

1153

1350

960



Konsekvens innkjøps-/ansettelsesstopp ikke satt inn vikar utekontakt i 6 mnd. midlertidig vakants, dette ga utslag
i blant annet antall registrerte samtaler. Lavterskeltilbud Gnisten har hatt 11.660 treffpunkter med barn og unge i
de åpne tilbudene og har hatt tett oppfølging av 80 ungdommer i lavterskeltiltakene Aktiv fritid, oppfølgende
team og snekkerverkstedet.

Idrett og Nærmiljø
Antall veiledninger for søknad på spillemidler

50

50

50

Antall møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og
grendehus
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

2

4

4

5

10

11



Deltakelse i fire nettverkssamlinger i Folkehelsenettverket «Hedmark/Oppland», internt i organisasjonen i
Folkehelsegruppa og i styringsgruppa «En region i bevegelse». Tildelt to tilskudd til gjennomføring av nordisk
mesterskap i Elverum 2013. Samarbeider med eksterne ressursgivere som for eksempel Gjensidigstiftelsen som
bringer ressurser etter søknad inn i fysisk aktivitet og nærmiljøtiltak til lokale lag og organisasjoner.

Flyktningtjenesten
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall)

6

5

2

Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet ca 2 år)

51

35

50

Prosentandel flyktninger som starter utdanning eller jobb tre år
43 %
50 %
35 %
etter bosetting (ett år etter ferdig introduksjonsprogram)
Prosentandel flyktninger som starter på NAV-tiltak tre år etter
5%
30 %
0%
bosetting
Prosentandel flyktninger som starter på utdanning eller jobb
35 %
75 %
60 %
fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase)
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller
36
35
46
familiegjenforente
 Elverum kommune har tre boliger med 14 enslig mindreårige flyktninger, og tre bosatt på hybel med tilsyn, ved
årsskiftet.Har i 2013 videreført arbeidet med økt samhandling mellom aktuelle sektorer som berører
integreringsarbeidet, de er viktige samarbeidsparter inn i revideringsarbeidet med integreringsplanen som skal
fullføres i 2014.
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Full fart med åpen hall

Turnhallen på Terningen Arena brukes flittig under Åpen Hall dagene i høst- og vinterferien.

I løpet av 2013 har hele 260 ulike barn og unge benyttet seg av tilbudet om Åpen Hall en
eller flere ganger. Siden oppstarten høsten 2012, har dette gratis fritidstilbudet stadig fått
flere brukere.
Målet med Åpen Hall er å skape en arena for
uorganisert, lystbetont fysisk aktivitet. Våren
2013 ble det arrangert Åpen Hall 14 mandager,
med i snitt 51 deltakere innom hver gang. Høsten
2013 kunne barn og unge besøke Åpen Hall 13
mandager, noe i snitt hele 75 deltakere gjorde.
Et viktig lavterskeltilbud
Åpen hall er et lavterskeltilbud som er gratis å
benytte for brukerne. Det markedsføres mot
ungdomsskoletrinnet, da det er disse elevene som
er i hovedmålgruppen. Bakgrunnen for dette er
det store frafallet fra organisert idrett man ser for
denne aldersgruppen. Men det er ingen
aldersgrense for å benytte tilbudet Åpen Hall. I
2013 var det tre frivillige lag som bidro med
dugnadsvakter, i tillegg til sektor for kultur. Åpen
Hall er også blitt et meget populært ferietilbud i
vinterferien og








høstferien. I vinterferien 2013 var 901
brukere innom de fire åpningsdagene, mens
733 benyttet seg av dette tilbudet i
høstferien.
Når mange med Åpen Hall
Idrettspedagog i Elverum kommune, Anita
Østerhagen, synes det er flott å se at stadig
flere benytter seg av tilbudet. Hun mener det
er viktig å opprettholde samt videreutvikle
arenaer for uorganisert, lystbetont fysisk
aktivitet.
-Få andre tilbud er gratis og åpent for alle.
Her når vi mange med liten økonomisk
innsats, sier Østerhagen. Hun håper flere
frivillige lag og foreninger ønsker å bidra inn i
Åpen Hall og å vise fram sin idrett.

Er et samarbeid mellom Elverum kommune og Elverum Idrettsråd.
Hovedtyngden av dem som benytter seg av tilbudet går i 5.-10. trinn.
Gir lag- og foreninger mulighet for å vise fram sin idrett, gir økt rekruttering
Arrangeres fra 1. september til 1. mai.
Er et supplement til Ungdommens hus og organisert aktivitet.
Er en arena hvor flere aktører samarbeider godt (Elverum kommune, Elverum Idrettsråd,
Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og frivillige lag og foreninger).
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Stabssjef: Kjell Karlsen

Eiendomsstaben

Årsverk: 88,9

Utfordringer






Økte drifts- og renholdskostnader er løst i 2013 ved at det er
gjennomført en omfattende effektivisering av spesielt renholdstjenesten, hvor det er spart inn
nærmere 5 millioner kroner som følge av lavere bemanning. Det er også oppnådd en tilsvarende effekt
innen driftsenheten ved at det er innspart 1,5 millioner kroner. Dette har latt seg gjennomføre som
følge av naturlig avgang av personell, og innebærer at ytelsen per ansatt har økt.
Videre er det gjort grep i forhold til å definere hvilke tjenester som inngår i eiendomsstaben sine
primærleveranser for å sikre struktur mellom eiendomsdrift og tjenesteproduksjon. Dette sett i
sammenheng med utredning av internhusleiemodellen, som ble ferdigstilt og klargjort for
implementering i forbindelse med budsjettprosessen for 2014. Effekten av dette har bidratt til lavere
kostnader knyttet til eiendomsdrift totalt sett for kommunen, som igjen har medført at
eiendomsstaben sitt budsjett er avsluttet med en positiv balanse.
Framdrift og ferdigstillelse av byggeprosjekter har også vært gjenstand for en nøye gjennomgang ved
at enheten for byggeprosjekter har fått styrket sin bemanning, og fokus på framdrift er skjerpet.
Tilsvarende er det lagt vekt på realistisk framdrift i tilknytning til nye investeringskalkyler i
budsjettprosessen for 2014. Tiltakene har bidratt til en bedret måloppnåelse, jamfør målekort, på 9
prosent sammenlignet med 2012. Dette området vil fortsatt ha fokus i 2014.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Netto resultat



Regnskap
106 283
-73 472
85
32 896

Avvik
111 781
-84 342
51
27 490

-5 498
10 871
34
5 406

Resultatet for eiendomsstaben viser et overskudd pålydende 5,4 millioner kroner. Eiendomsdriften gir
et positivt resultat i størrelsesorden 1,1 millioner kroner, som skyldes effektivisering av driften. Utover
dette er det saldert 4,3 millioner kroner av vedlikeholdsrammen, som har bidratt til å dekke deler av
overforbruket totalt sett.

Organisasjon
Nærvær

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

85,80 %

90 %

88 %

4,2
4,5
4,3
4,9
4,8
4,7
Faglig og personlig utvikling
4,6
4,5
4,4
(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)
 Sykefraværet har hatt en positiv utvikling siden 2012 (14,2 prosent), og var ved utgangen av 2013 på
12 prosent. Fokuset på nærhetsledelse, og det faktum at den enkelte medarbeider blir sett og hørt i
en hektisk hverdag synes å ha hatt en positiv effekt. Dette anses imidlertid ikke tilfredsstillende, men
må også ses i lys av den omfattende effektiviseringen som er gjennomført.
Nærmeste leder

Stolthet over egen arbeidsplass
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Resultat 2012

MÅL 2013

Resultat 2013

95 %

99 %

72 %

95 %

81 %

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av
samlede netto driftsutgifter

9,40 %

9,60 %

8,00 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale
2
bygg per m

122

118

102

Samlet arealer for førskolelokaler i m2 pr. innb. 1-5 år

5,8

6,5

6,8

Samlet arealer for skolelokaler i m2 pr. innb. 6-15 år

14,5

14,6

16,4

-4,50 %

-3 %

-2 %

4,8

4,5

4,6

4,4

4,5

4,1

4,4

4,5

4,3

4,5

4,5

4,4

4,1

4,5

4,7

99 %
4,3

98 %
4,5

99 %
4

ØKONOMI
Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan
Framdrift byggeprosjekter i hht. årsplan

SAMFUNN
Årlig reduksjon i energiforbruket i alle kommunale bygg med
unntak av kommunale utleieboliger

TJENESTEKVALITET
I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse
avtalte oppgaver
Opplever du at tjenestene renholdstjenesten yter, har riktig
kvalitet
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til
eiendom / renhold? (teamledere / virksomhetsleder)
Opplevd kvalitet på avtalt vedlikeholdsarbeid utført av
håndverkere
I hvilken grad mener du (som har bestilt et byggeprosjekt) at
byggeprosjekter er utført i hht. politiske vedtak
Responstid til eiendom (interne brukere) innen 1 uke
Opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsavdelingen til
brukere
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Stabssjef: Arne Lund

Personalstaben

Årsverk: 6

Resultater planer
Seniorpolitikken i Elverum kommune ser ut til å gi betydelige effekter, både på pensjonsalder og utsatt bruk av
avtalefestet pensjon (AFP). Tiltakene i seniorpolitisk plan gjør at ansatte velger å stå lenger i arbeidslivet.
Samtidig har omplasseringstiltak og utnyttelse av ansattes restarbeidsevne gitt færre uførepensjonister enn
forventet.

Utfordringer
Personalstaben leverer støttetjenester til sektorene og har ansvar for lederstøtte innen personal- og
arbeidsgiverspørsmål. I dette ligger også lønnsforhandlinger, bistand i avtaleverket og forvaltnings- og
arbeidsmiljøloven. Staben er også operativ i større saker, blant annet organisasjonsutvikling, effektivisering og
tyngre personalsaker.
Avdelingen ønsker en utvikling i retning HR-avdeling med mer fokus på strategisk støtte i forhold til
kommunens overordnede målsettinger. Viktige områder fremover blir:
 Videreføre arbeidet med arbeidsgiverstrategi.
 Videreutvikle kompetansekartleggingen. Utarbeide 1. versjon av rekrutteringsstrategien.
 Revidere modell for lokale lønnsforhandlinger.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Regnskap

Driftsutgift
Driftsinntekt
Netto resultat



10 876
-483
10 393

Avvik

11 152
-1 333
9 819

-276
850
574

Et positivt avvik forklares i hovedsak med høyere refusjoner enn budsjettert (blant annet refusjon fra
NAV), samt noe lavere aktivitet på kompetansetiltak enn planlagt. Dette delvis begrunnet i
innkjøpsstoppen.

Organisasjon
Nærvær i % personalavdelingen

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

97,50 %

95,00 %

92,90 %

Stolthet over egen arbeidsplass

5

4,8

4,7

Faglig og personlig utvikling

5,3

4,5

5,2

Nærmeste leder

4,6

4,5

4,5

Tjenestekvalitet

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål

4,6

4,5

4,8

Personalavdelingen som initiativtaker til forbedringer og
utvikling av organisasjonen
Opplever personalavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel

3,9

4

3,9

4,7

4,2

4,9

Gjennomføre anbudskonkurranse bedriftshelsetjeneste

Ja

Ja

Iverksette ny bedriftshelsetjeneste 1.7.13

Ja

Ja

Gjennomføre GAP-analyse kompetansenivå kontra -krav.
Status for kommunen
1200 fast ansatte med kompetanseprofil ila 2013
Få godkjent politisk samlet arbeidsgiverpolitikk
Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via
rådgiver personal
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Stabssjef: Heidi Nordermoen

Service- og IKT-staben

Årsverk: 18,4

Resultat planer

Staben har ansvar for kommunens plan for samfunnssikkerhet og
beredskap. Hvert fjerde år skal kommunen kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse inntreffer og sammenstille i en helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse. Den helhetlig ROS-analysen er gjort og lagt frem og behandlet av kommunestyret.
Prosessen med utarbeidelse av en felles kommunikasjonsstrategi er i gang. Kommunen har ikke tidligere hatt
en slik overordnet strategi og det er viktig med en bred prosess – slik at vi fremstår som en kommune.
TAK på eget liv – boligsosialt utviklingsprogram har også i 2013 vist gode resultater. Fremdrift og resultater i
2013, se kapitellet «Livskvalitet og velferd».
Attraktivitetsprosjekt i samarbeid med Åmot kommune. Prosjektet har som mål å øke attraktiviteten til
Elverumsregionen slik at flere velger å bosette seg her. Fremdrift og resultater, se kapitellet «Elverums rolle i
Innlandet»

Utfordringer
Oppdatere og engasjere på web og øvrige sosiale medier.
Kommunen er godt synlig på web og øvrige sosiale medier:
 20 prosent økning på antall besøkende på kommunens nettside i forhold til 2012.
Det stor interesse og mange følger (1500 likere) kommunen på Facebook. Det betyr at det vi legger ut
på facebook er relevant for innbyggerne.
 Andre kommuner, journalister, aviser, politikere og departement følger kommunen på Twitter.
 Visualisering av årsmeldinga for 2012 – alle innbyggerne fikk se hva skattepengene ble brukt til
gjennom lyd og bilder. Videon er lagt ut på YouTube, på facebook og kommunens hjemmeside.
Videreutvikle verktøykassen for ledere, slik at informasjon og styringsdata er lett tilgjengelig:
 Det er gjort endel tekniske endringer og oppgraderinger på systemplattformen i løpet av året. Den
største satsingen i 2013 er et felles Kvalitetsystem – som skal støtte hele organisasjonen i kvalitets- og
styringsprosesser, avvikshåndtering og risikovurderinger.
Systemet skal inneholde prosedyrer og rutiner for å sikre at vi yter nødvendige og forsvarlige tjenester
i samsvar med lovverket. Det er i første fase satset på å bygge en lik struktur for hele organisasjonen.
Mange sektorer og staber har kommet langt i å konvertere dokumenter fra fellesområder inn i
styringssystemet. Prosessen for innføring og implementering fortsetter i 2014 med mål om å bruke
systemet til avvikshåndtering og risikovurdering.
Alle tjenestebeskrivelser på nettsida er oppdatert, men det må fortsatt jobbes med og få alle enheter
interessert og engasjert i å presentere sine tjenestetilbud til innbyggerne digitalt.
Det er gjennomført en god del interne kurs for opplæring i bruk av websaksystemet. Videre har det vært kurs i
PowerPoint og Excel, men det trengs en skikkelig satsing på kurs og kompetanseutvikling for at mange flere kan
bruk og utnytte muligheter i den digitale verden.
Generelle kompetansemidler ble i 2013 endel av innsparingen som var nødvendig for møte de store
utfordringene i flere sektorer.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat



Regnskap
14 341
-2 965
0
779
12 155

Avvik
19 337
-7 521
1
0
11 817

-4 996
4 556
-1
779
339

Service- og IKT-staben bidrar med 339.000 kroner til dekning av merforbruk i andre sektorer.
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Organisasjon
Nærvær i %

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

87,00 %

95,00 %

96,00 %

Stolthet over egen arbeidsplass

4,5

4,8

4,5

Faglig og personlig utvikling

4,4

4,5

4,3

Nærmeste leder

4,7

4,7

4,4

Tjenestekvalitet

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

5

5

4

ikke målt

5 plass

4

90 %

85%

25

25

utgår

Opplever brukerstøtte som tilgjengelig og nyttig på mail

4,6

4,5

4,9

Opplever ITK-drift som serviceinnstilt og fleksible

4,7

4,5

4,8

Opplever verktøykassen som nyttig

4,1

4,5

4,5

9582

9500

SERVICEKONTOR OG ARKIV
Difi – direktoratet for forvaltning og IKT - kvalitetsvurdering
av informasjon på nett - antall stjerner
Forbrukerrådets kåring av kommunens service overfor
innbyggerne- rangering/plass blandt Hedmarks
kommunene
Postlista på nett innen kl. 15.00 hver dag
Antall innbygger som takker nei til papir
IKT DRIFT

Utgifter pr tilknyttet PC i nett

Kommentarer til tjenestekvalitet:
 Kvalitet på nett er gått ned fra 5 stjerner til 4 stjerner i 2013. Det er behov for å oppgradere vår
portalløsning for innfri alle krav til universell utforming.
 Forbrukerrådets kommunetest viser at publikumservicen i Elverum er meget god. 4 plass blant
kommunen i Hedmark.
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Står sammen for å gi flere
elverumsinger «Tak på eget liv»


Olfat Al Shaeer er stolt av familiens hus på Løvbergsmoen. Hun er evig takknemlig for hjelpen de har fått fra Elverum kommune. På
bildet ser vi Olfat Al Shaeer sammen med Marit Hammersseng (f.v.) og Terje Lindtveit fra boligsosialt utviklingsprogram. Til høyre
står Hieke Elgersma, saksbehandler boligkontoret.

En drøm har gått i oppfyllelse for Olfat Al
Shaeer og familien hennes. Takket være god
hjelp gjennom boligsosialt utviklingsprogram
i Elverum kommune kunne familien realisere
boligdrømmen.
For nå er målet om å kjøpe sitt eget hus blitt til
virkelighet, med hjelp fra Husbankens startlån
kommunens boligsosiale utviklingsprogram og
delprosjektet «Fra leie til eie». Trebarnsfamilien på
Løvbergsmoen er ikke alene om å få hjelp.
Gir flere «Tak på eget liv»
I Elverum kommune er vi opptatt av at våre
innbyggere skal ha gode, stabile og trygge
boforhold. Hovedmålet med vårt boligsosiale arbeid
er å gi folk «Tak på eget liv» og muligheten til å bo i
egen, egnet bolig. Vi skal sørge for fleksible og
differensierte boligtilbud og boligsosiale problemer
skal forebygges. Samtidig skal den boligsosiale
kompetansen blant ansatte i de ulike tjenestene
styrkes. Elverum kommune er en av 14 deltakere i
boligsosialt utviklingsprogram hvor Husbanken er
samarbeidspartner.
Samarbeid på tvers er nøkkelen
For å kunne lykkes med boligsosialt arbeid, er det
nødvendig å samarbeide på tvers mellom avdelinger
og sektorer i kommunen. I Elverum kommune
jobber blant annet service-

Elverum kommune

og ikt-staben, eiendomsstaben, flyktningkontoret,
sektor for familie og helse, NAV og boligkontoret
sammen mot felles mål. Alle ønsker å lykkes!
Programleder Terje Lindtveit er stolt av det
tverrfaglige samarbeidet som gjør at ansvaret
ikke lenger er mitt og ditt, men vårt i fellesskap.
-Dette arbeidet har skapt nye og bedre
samarbeidsarenaer. Fortsatt tverrfaglig
samarbeid har økt kompetanse på tvers av
fagavdelinger og gir en helhetlig tilnærming til
boligsosiale utfordringer, sier han. De ulike
delprosjektene i utviklingsprogrammet gir til
tilsammen resultatoppnåelse på målene.




«Tak på eget liv» er et boligsosialt
utviklingsprogram for 2012-2015.
Programmet består av 11 delprosjekter: Fra
leie til eie, boligflyt, midlertidige boliger,
boveiledning, oversikt over kommunale
boliger og framtidige behov, organisasjon
og kompetanseheving, Housing first,
boligsosiale utfordringer for personer med
lav inntekt, bokarriere for flyktninger, bolig
for unge i en sårbar livssituasjon og
velferdsteknologi.
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Stabssjef: Stein Aas

Økonomistaben

Årsverk: 25,0

Resultat planer
Økonomistaben har ansvar for funksjoner som økonomiplan,
årsbudsjett, lønn, regnskap, skatteregnskap og skatteinnfordring, kommunal innfordring og innkjøp. Staben
skal være en servicefunksjon både for politikere og hele kommunens administrasjon, samtidig som lover,
forskrifter og offentlig rapportering på alle disse områdene skal tilfredsstilles. I tillegg leverer avdelingen
tilsvarende tjenester til MHBR IKS og Kirkelig Fellesråd mot betaling.

Utfordringer
Kommunen har over de siste årene fornyet sine systemer innenfor alle disse områdene, og selv om
grunnfunksjonene nå er i rutinemessig drift er det en utfordring å ha nok tid til å innføre og utnytte nye
muligheter i systemene for å spare ressurser både i staben og i fagsektorene. Vi har i løpet av 2013 arbeidet
med å forbedre interne avstemminger og bruk av sjekklister ved periodeavslutninger. Dette har gitt gode
resultater, men staben kan gjøre mer for å trekke øvrige sektorer og staber med seg i arbeidet, og gjennom det
forenkle deres hverdag.
Kommunen har hatt et prosjektbasert investeringsbudsjett og -regnskap. Forskriftsendringer krever nå et års
riktig investeringsbudsjett, og gjennom 2013 har man jobbet systematisk for å legge til rette for dette i
økonomisystemets investeringsmodul. Dette arbeidet er nå gjennomført og modulen er i produksjon for
regnskapsåret 2014.

Resultater i 2013
Økonomi (1000 kr)

Budsjett

Driftsutgift
Driftsinntekt
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat



Regnskap
16 113
-964
0
15 149

Avvik
16 212
-2 083
-24
14 105

-99
1 118
24
1 043

Økonomistaben ble hardt rammet av ansettelsesstoppen som følge av naturlig avgang og har delvis
kompensert dette gjennom noe innleie. Samtidig har stabens aktivitet på inntektsbringende
tjenesteavtaler økt, hvorved utgiftenes andel av den tilsvarende utgiftsøkningen skjuler innsparingen i
driftsutgifter knyttet til kommunens aktiviteter. I tillegg er siste rest av driftsreserver trukket inn.
Totalt sett fører dette til at økonomistaben bidrar med cirka en million kroner til dekning av
merforbruk i andre sektorer.

Organisasjon
Nærvær i % stab

Resultat 2012

Mål 2013

Resultat 2013

89,20 %

96,00 %

93,00 %

Stolthet over egen arbeidsplass

4,7

4,8

4,8

Faglig og personlig utvikling

4,2

4,5

3,9

Nærmeste leder

5,0

4,5

5,1



Sykefraværet er høyt og dette skyldes et par medarbeidere som er helt eller delvis langtidssykemeldte, uten at
dette kan relateres direkte til arbeidsplassen. I en liten arbeidsstyrke slår dette kraftig ut.
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Tjenestekvalitet for…

Resultat 2012

Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til
avtalte tider - politikere
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til
avtalte tider - ledere
Tilfreds med økonomiske analyser - politikere

Mål 2013

Resultat 2013

ikke målt

4,5

Ikke målt

5,0

4,5

4,3

ikke målt

4,5

Ikke målt

Tilfreds med økonomiske analyser - ledere

4,4

4,5

4,0

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og
fleksible
Avvik vedr. tidsfrister og feil i leverte terminoppg. til
skatteetaten
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskapet

5,3

4,5

4,9

0

0

0

15.feb

04.mar

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet

1

0

1

Andel av totalt utestående kommunale krav > 90 dager

23 %

25 %

15 %

Uavklarte leverandørfakturaer > 90 dager

86 %

0%

2%

Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager

-

30 %

67 %

Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet

-

0

2

Andel av kommunens arbeidsgivere hvor regnskapskontroll
5,0 %
4,8 %
er gjennomført
 Økonomiavdelingen har hatt en stabil produksjon gjennom året, men mangler ressurser til å utnytte
økonomisystemet fullt ut i samarbeid med fagsektorene, noe som ville effektivisere arbeidet og spare kostnader
for begge parter.
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Ass.rådmann: Aasmund Hagen

Samfunnsutviklingsstaben

Årsverk: 3

Resultat planer
Samfunnsutviklingsstaben er organisert som et team i tilknytning til rådmannskontoret og består av juridisk
rådgiver og næringsrådgiver, samt assisterende rådmann. Staben er nyopprettet fra 2013 og ivaretar særlig
oppgaver innenfor samfunnsutvikling og næringsutvikling samt bidrag til forvaltning og utvikling av
kommunens eierportefølje i selskaper og virksomheter som er hel- eller deleid av kommunen. I 2013 har det
vært arbeidet med:
 Tilrettelegging av ekstern statistikk, forskningsresultater, eksterne utredninger o.a. til å bli
operasjonelt som grunnlag for kommunens utvikling og kommuneadministrasjonens
tjenesteproduksjon.
 Ledelse av – og deltakelse i planlegging på overordnet nivå. For 2013 har dette særlig dreid seg om å
lede og bidra til de nødvendige prosesser for få på plass strategiske planer for kommunens
tjenesteproduksjon i tråd med kommunens planstrategi.
 Særskilte utredninger og prosjekter – i 2013 bl.a. utarbeidelse av Frivillighetsmelding, utarbeidelse av
grunnlag for prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» (gjennomføres 2014-2016)
samt utviklingsarbeid og juridisk støtte i innkjøpsprosesser.
 Juridisk bistand til sektorene og øvrige staber.
 Oppfølging og gjennomføring av tiltak i «Strategisk Næringsplan» - i 2013 har det blitt gjort
forberedende arbeid for oppdatering av næringsplanen fram mot 2018.
 1. linjetjeneste knyttet til bedriftsetablering, informasjon om offentlige og private støtteordninger.
 Informasjon om etablererkurs og kompetansehevende tiltak og gjennomføring av kurs for etablerere – ca 20 personer har deltatt på etablererveiledningstimer.
 Gjennomføring av en rekke frokostmøter med god deltakelse fra Elverums næringsliv, og etterhvert
som følge av dette dannelse av Elverum Næringsforum pr. oktober 2013.
 Planlegging, forberedelse og oppstart av omstillingsprogram i Elverumsregionen, utløst av
industrinedleggelser – i særlig grad meldingen om opphør ved Takeda Nycomed.

MÅLEKORT Samfunnsutvilingsstaben

Resultat 2012

MÅL 2013

Resultat 2013

TJENESTEKVALITET
Antall Gjennomførte eksterne arrangementer/temamøter
Antall gjennomførte bedriftsbesøk

2

3

4

ikke målt

10

10

Det har vært satt opp egne mål for eksterne arrangementer og bedriftsbesøk. Disse målene er nådd, i særlig
grad i form av meget godt besøkte frokostmøter for næringslivet, noe som også førte til dannelsen av Elverum
Næringsforum. En rekke bedriftsbesøk er også gjennomført for å innhente synspunkter og etablere nettverk.
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Tjenesteområde under tilsyn
Områder under tilsyn. Evt. avvik/pålegg og utbedringstiltak i 2013.
Elverum kommune har egne rutiner og systemer for egenkontroll og internkontroll. I tillegg utøves det tilsyn
overfor kommunens virksomhet fra ekstern myndighet for å påse at kommunen driver sin tjenesteproduksjon i
henhold til lover, forskrifter og normer på de aktuelle fagområder. I det følgende gis en tabellarisk oversikt over
de offentlige tilsyn og pålegg som er blitt gjort gjeldende i 2013 overfor sektorer og staber.
Tjeneste/tilsynsområde
FAMILIE OG HELSE
Elverum legevakt

Psykisk helse

Barneverntjenesten

EIENDOM
Vestad skoleAvlastningsenheten
Arbeidstilsynet
Klima, ventilasjon og
arbeidsmiljø-risikovurdering,
bedriftshelsetjenesten, og
arbeidstidsordning.
Moen sykehjem
MHBR-Branntilsyn
Bygning er ikke oppgradert til
dagens sikkerhetsnivå.

Avvik/pålegg

Frist lukking

Tiltak

Sikkerheten til ansatte ved
eventuelle uønskede
hendelser. Bærbar alarm
og kameraovervåkning
Fylkesmannens tilsyn med
kommunale helse- og
omsorgstjenester til
voksne personer med
psykiske lidelser og
samtidig langvarig
rusmiddelmisbruk.
Arbeidstilsynets pålegg om
plan for barnevernet ifht.
rutiner for vold og trusler.

31.12.13

Avviket er lukket

Avviket er lukket

Avviket er lukket

Pågår

Venter på rapport etter tilsyn
02.04.2014

Avvik 1:

16.05.2013
Pågår

TekØk rapport etter
gjennomgang av bygget er nå
mottatt.

Senger for brede for rask og
sikker rømning.

Avvik 2:

16.05.2013

Evakueringslaken er bestilt
og mottatt 07.01.2014

Mangler dokumentasjon på
kontroll av sprinkler 2012 og
2013.

Avvik3:

16.05.2013
Pågår

Møte med YC-Rør 18.06.13
om kontroll 2013

Definere oppmøteplass ved
evakuering.

Anmerkning1:

Utført

Utført og testet 14.06.13

Mangler blindelokk på kobling
til fasadesprinkler.

Anmerkning 2:

16.02.2010

Bestilt hos YC-Rør 18.06.13

Sprinkler, brannsløyfen er for
liten.

Pålegg-ESS og brannsløyfe.

Pågår

Ny brannsløyfer monteres og
sprinkler anlegg utvides
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Rådhuset
Arbeidstilsynet
Inneklima

Elverum legevakt
Arbeidstilsyn
Rømningsvei fra ekspedisjon,
alarmanlegg for vold og
trusler.
Vestad skole
Svømmehallen
MHBR-Branntilsyn
Oppbevaring av farlige
stoffer.
Radonmålinger
Arbeidstilsyn
Skoler og barnehager har for
høyt radonnivå med sporfilm.

PRO
Fylkesmannen:
Hjemmetjenesten og
Tjenestekontor – tilsynssak
med åpning mars 2013

Elverum kommune

Varsel om pålegg

Avvik1:

Pågår

Rapport fra Arbeidstilsynet
om inneklima.
Forprosjektering Utbedringsstart aug. 2014

08.03.2013

Kommunesamarbeid om
ombygging av skranke.

Utført
Bærbar alarm er bestilt.

MHBR-mener det ikke er
tilfredsstillende oppbevaring
av kjemikalier

Avvik3:

Uavklart

Avvik på noen bygg

Utført

Fase 2 målinger er avsluttet.
Det gjøres tiltak på
skoler/barnehager-ny rutine
om oppstart av ventilasjon 1
t. før rommene skal benyttes.

Fylkesmannen vurderer
om det foreligger brudd på
bestemmelser i helse- og
omsorgslovgivningen (kalt
pliktbrudd) fra
helsepersonellet eller
virksomhetens side.

10.4.2013

Svar på brev med
redegjørelse av
hendelsesforløpet, vurdering
av saken, uttalelse fra helsepersonell, prosedyrer, rutiner
og kopi av relevante
dokument. Avventer
tilbakemelding.
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Oppfølging av politiske vedtak
De politiske vedtak til oppfølging og gjennomføring i administrasjonen kommer særlig til uttrykk gjennom det
årlige budsjettvedtak av årsbudsjett og økonomiplan i kommunestyret – talldel og verbaldel. I tillegg kommer til
oppfølging og gjennomføring vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret. Det
rapporteres i forhold til status i disse vedtakene i tertialrapporter (per. 01.05 og 01.09.) gjennom året og ved
årsslutt (årsmelding). Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over
flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak gruppert som følger:
A. Oppgaver fra 2006 og eventuelt eldre (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)
B. Vedtak i formannskapet og kommunestyret

A. Oppgaver fra 2007, 2006 og eventuelt eldre (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)
Vedtaksdato / punkt
FOR-8.2.06

Beskrivelse

Ansvarlig

Kommunedelplan for Vestad sentrum
– nord

Frist

Tor Backe

Kommentar / rapportering
Områderegulering oppstartet

B. Vedtak i formannskapet og kommunestyret
Punkt

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Kommentar / rapportering

26. januar 2011 - kommunestyret
005/11

Overordnet vegsystem

Tor Backe

Statens vegvesen har
oversendt forslag til
planprogram for
kommunedelplan med
konsekvensutredning for
overordnet vegnett i Elverum,
ble behandlet i KS sak 67/12
21.6.12.
Nytt alternativ 1 tas inn i
planprogrammet: Statens
vegvesen, i samråd med
kommunen, utarbeider en
skisse for utredning av et
helhetlig ringvegalternativ
KS sak 120/12 12.12.12 – FSK
13.03.13 utarbeidelse av
prosjektplan.
KS sak 089/13 19.06.13 Overordnet vegnett i Elverum
– fastsetting av planprogram
for kommunedelplan med
konsekvensutredning

Stein Aas

I forhold til videre utvikling av
hele utbyggingsområdet har
Flerbruksanlegget AS gitt
formannskapet som
generalforsamling en
orientering om videre arbeid.

Tor Backe

Jordfondet opprettholdes.
Vedtekter bør revideres i
samråd med faglagene i
landbruket

4. mai 2011 - kommunestyret
039/11

Terningen Arena – videre utvikling og
finansiering

29. februar 2012 - formannskap
026/12

Framtidig disponering av jordfondet

11. april 2012 - formannskap
046/12

Programplan for Boligsosialt

Elverum kommune

Heidi

Årsmelding 2013

Prosjektet går frem til 2015 og
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utviklingsprogram i Elverum kommune
2012-2015

Nordermoen

rapporterer til styringsgruppa,
formannskap og Husbanken en
gang pr år.

Aino
Kristiansen

Høringsfrist 08.06.2012,
kommer til politisk behandling

9. mai 2012 - formannskap
064/12

Demensplan 2012- 2015 – delplan til
omsorgsplan 2015

22. august 2012 - formannskap
111/12

Revidering av helhetlig integreringsplan –
deltagelse fra Vekst- og utviklingskomitéen

114/12

Evaluering og rullering av plan for psykisk
helsearbeid

Line M.
Rustad

Lars Kiplesund

Våren 2014

Vedtak KS 29.08.2012: Vekst-og
utviklingskomitéen
styringsgruppe, Helse og
omsorgskomitéen,
Oppvekstkomiteen og
Innvandrerrådet er
referansegrupper
Vedtak KS 29.08.2012 Helse- og
omsorgskomitéen
styringsgruppe.

31. oktober 2012 - formannskap
140/12

141/12

143/12

173/12

Fastsetting av planprogram Områderegulering for Terningmoen skyteog øvingsfelt – arealplan-ID 2011008
Områderegulering Søbakken B2 og B3

Tor Backe

Planprogram vedtatt.
Reguleringsplan under arbeid

Tor Backe

Forslag fra Elverum
Tomteselskap avventes

Områderegulering for Elverum
stasjonsområde – fastsetting av
planprogram
Regulering av festeavgift 2012 – Elverum
Prestegård

Tor Backe

Planprogram vedtatt
Reguleringsplan under arbeid

Tor Backe

Vedtatt KS 12.12.12, sak
108/12
Rådmannen gis i oppdrag og
utrede endret reguleringsplan
for søndre del av eiendommen,
i størrelsesorden 50 dekar, med
sikte på at Opplysningsvesenets
Fond kan ta tilbake disse
arealene og forestå eventuell
anvendelse/utbygging i egen

regi. Videre må det da
påregnes at den aktiviteten
som i dag foregår i regi av
fotball og Elverum Rideklubb
på dette området gis tilbud om
nytt areal for sin aktivitet.

22. mai 2013 – formannskap
065/13
069/13

Utredning av Offentlig privat samarbeid
(OPS) - svømmehall
Søknad om midler til forstudie av
muligheter for Kulturnettverk/Allbrukshus

Kjell Karlsen

Mulighetsstudie

Anne Vigdis
Ellingsen

utvidet frist for konkludere av
forstudiet

Line M Rustad

Planen for Terningen Arena og
Fylken er lagt frem. Det jobbes
videre med plan for øvrige
idrettsanlegg i kommunen
KS 28.08.13

Årsmelding 2013
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29. mai 2013 - kommunestyre
036/13

Helhetlig plan for bruk og utvikling av
idrettsanlegg i Elverum – Terningen
Arena/Fylken.

Elverum kommune

25. september 2013 - kommunestyret
071/13
072/13

Kartlegging og registrering av kulturminner
i Elverum kommune
Kommunal planstrategi i Elverum
kommune 2012-2015 – mandat for
planarbeidsform m.v.

Line M.
Rustad
Aasmund
Hagen

Under arbeid

Hoa Thi Tran

Under arbeid

Helene
HoltPalerud

Under arbeid

Lars Kiplesund

Revidert plan under arbeid

Egen plan med frister er vedtatt
av kommunestyret

13. november 2013 - formannskap
155/13

Detaljregulering Solvang, arealplan-ID
2013005 – 1. gangs behandling

27. november 2013 - formannskal
163/13

Fastsetting av planprogram –
detaljregulering for Nøtåsberget
steinbrudd, arealplan-id 2012005

12. desember 2013 - kommunestyret
095/13
096/13

Plan for psykisk helsearbeid – endring av
mandat
Skolestrukturutredning

Elverum kommune

Tord Arnesen

Årsmelding 2013
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Fremtidig skolestruktur for
grunnskolen i Elverum- forslag
fra Oppvekstkomiteen
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Gjennomføringsplan for budsjettvedtaket 12.12.2012
PKT

Tekst

Frist

Ansvarlig

Kommentar

01.01.2013

Tor Backe

OK

pkt. 3

Eiendomsskatt - 3 promille; bunnfradrag:
300.000
Låneopptak 2013: kr 217.443.360

01.01.2013

Stein Aas

pkt. 4

Avdrag lån som dekkes av driftsbudsjettet 2013

31.12.2013

Stein Aas

Låneopptak gjennomført
januar 2013
Justert inn i desember 2013

pkt. 5

Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2. mill.

01.01.2013

pkt. 6

Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser
2013

01.01.2013

Hans
Stubbe
Stein Aas

pkt. 7

Justering mellom budsjettrammer overgang fra
leasing til kommunal lånefinansiering

01.01.2013

Stein Aas

Verbale vedtakspunkter i budsjettet
pkt. 2

OK
Gebyrregulativ lagt ut,
priser i fakturering justert
januar 2013
Gjennomføres løpende ved
leasingutløp

pkt. 8

Innarbeide tekniske korrigering iflg.
01.01.2013
Stein Aas
Gjennomført januar 2013
budsjettvedtak
pkt. 9
Estimere kostnader på infrastrukturen på
01.09.2013
Tor Backe Utført
østsiden av jernbanen for ny skole
Jømna/Heradsbygd
Særskilte oppfølgingspunkter for inntekter som følge av kommunestyrets budsjettvedtak
I2

Dynamisk effekt av skattelette - mulig
synliggjøring

31.12.2013

Stein Aas

Effekt oppnås ikke pga.
virkning av skatteutjevning

I3

Utbytte Elverum Energi

31.12.2013

Stein Aas

Tilleggsutbytte 17 mill. er
innbetalt som avtalt

Verbale spesielle utredninger som følge av Kommunestyrets budsjettvedtak
pkt. 10

Dialog mellom sektorer/staber og
formannskapet

01.07.2013

Aasmund
Hagen

Utført

pkt.11

Utrede salg av tomter og eiendommer som ikke
brukes i dag, eller som kan avvikles i bruk
innenfor økonomiplanperioden 2013-2016

01.06.2013

Kjell
Karlsen

Utført

Elverum kommune
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Vedlegg:
Innkjøpsavtaler:
Rammeavtaler for Elverum Kommune
Ansvarligkommune/fylke
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Hedmark fylkeskommune
Ringsaker
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.

Benevnelse, navn på rammeavtalen
Ventilasjonsanlegg service/materiell
El-installasjonstjenester/materiell
Vedlikehold av heiser
Bøker og lærebøker til skoler
Branntekniske rådgivningstjenester
Rådgivertjenester for RIB
Rådgivertjenester for RIV
Rågiver.prsjekterings og ingeniørtjenestr RIE
Sykehjem senger, nattbord, løftere,seil
Levering av møbler

Inngått
01.04.2011
12.01.2010
19.05.2011
01.06.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.09.2011

Leverandør
GK Norge AS
Moelven elektro AS
Elevator AS
BS Norli Skole AS
TekØk Rådgivning AS
DBC - bygg as
BORO VVS og MiljøAS
IBR - elprosjekt as
Sunrise Medical AS
Helset Møbler Elverum AS

Elverum-egen rammeavt.

Service og sikkerhetskontroll på utstyr til
sykehjem

02.07.2009

Hedmark Rehabservice as

Hamar
Oppland fylkeskommune
Elverum-egen rammeavt.

Arbeidstøy-arbeidssko
Kjøp av hotelltjenester
Pukk, grus og strøsand

01.04.2010
01.04.2011
01.04.2010

TESS INNLANDET AS
Scandic Hotels AS
ELVERUM GRUS & TRANSPORT

Elverum-egen rammeavt.

Pukk, grus og strøsand

01.04.2010

GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS /
HOLTH GUNNAR GRUSFORR. AS

Stange
Stange
Stange
Stange
Stange
Stange

Frukt, grønnsaker og egg
Brød og bakevarer
Glass, servicer og kjøkkenutstyr
Kolonialvarer, ost, is og smør/margarin
Meieriprodukter (eks smør/margarin)
Mineralvann/øl

15.04.2010
01.05.2010
01.05.2010
01.05.2010
01.05.2010
01.05.2010

Bama Storkjøkken AS
Kjelstad Bakeri
Culina Lillehammer
Asko Brumunddal
Tine salg Øst
Brusformidlingena AS

Oppland fylkeskommune

Filter og drivremmer til tilluftbehandlingsanlegg

01.06.2012

Klimatjenester as

Elverum-egen rammeavt.
Elverum- egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.

Kjøp av vikartjenester PRO
Kjøp av vikartjenester PRO
Kjøp av vikartjenester PRO

01.07.2010
01.07.2012
01.07.2010
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012

Agito Norge AS
Dedicare AS
Helsenor AS
Auden Senderud Gravemaskindrift
Frode Hardberg
Petter Skjærmoen
Brødr. Bjugstad as
Øvergård Anlegg as

Innleie av gravemaskiner, lastebil, traktor
m/henger - med og uten fører, borerigg og
sprengningsbas

Ringsaker

Produkter til bruk ved veg og anleggsarbeider,
samt utemiljøprodukter

01.11.2010

Euroskilt AS

Ringsaker
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Gjøvik/Elverum
Elverum-egen rammeavt.
Ringsaker
Hedmark fylkeskommune
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker

Trafikkskilt, utemiljøprodukter, trafikksikr
Snøbrøyting, strøing
Snøbrøyting, strøing
Snøbrøyting, strøing
Legemidler og multidoseforpakninger
mobiltelefoner og tilknyttet utstyr
Ansvarsforsikring
Elektrisk kraft
Forsikring - maskiner , kjøretøy
Gruppelivsforsikr øvrige kom.ansatte
Gruppelivsforsikr. Pedagogisk pers.

01.11.2010
15.11.2011
15.11.2011
15.11.2011
01.12.2011
20.12.2012
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012

EUROSKILT DRIFT AS / EUROSKILT AS
Elverum Vaktmesterselsk.
Petter Skjærmoen
Auden Senderud
Apotek 1
Nordialog Innlandet as
Gjensidige forsikring
LOS
KLP forsikring
KLP Forsikring
KLP forsikring

Elverum-egen rammeavt.

Hovedbankavtale

01.01.2010

Nordea Bank Norge ASA /
NORDEA BANK NORGE ASA

Hedmark fylkeskommune
Ringsaker

Kjøp av gass og leie av gassflasker
Tingskadefors. -eiendom innventar

01.01.2013
01.01.2012

Yara Paxair AS
KLP forsikring

Elverum kommune
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Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Kongsvinger
Elverum-egen rammeavt.

01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
20.01.2012
10.02.2011

KLP forsikring
KLP forsikring
Gjensidige forsikring
Gjensidige forsikring
Gjensidige forsikring
Konica Minolta Norway AS
Kjell Viktor Rønningen

08.03.2012

Sjåtil & Fornæss AS

08.03.2012
08.03.2012

Sjåtil & Fornæss AS
Sjåtil & Fornæss AS

08.03.2012

Sjåtil & Fornæss AS

Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Ringsaker
Elverum-egen rammeavt.
Ringsaker
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Løten
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.

Ulykke/yrkesskade pedagogisk personell
Ulykke/yrkesskade øvrige kom.ansatte
Ulykkes forsikring barn i fritidsklubb
Ulykkesforsikring barnehagebarn
Ulykkesforsikring skolebarn
Multifunksjonsmaskiner, kopimaskiner
Innleie av traktorgraver
Arkitektfaglig rådgivning knyttet til utforming av
byrom og nærings- og boligområder, estetikk
bygg/omgivelser
Prosjekt- og byggeledelse
Rådgivning knyttet til landskapsplanlegging
Rådgivning knyttet til, og gjennomføring av,
arealplanlegging og planprosesser, herunder
utredninger
Rådgivning og prosjektering av VA - anlegg
Veg og trasportplanlegging, trafikkanalyser
Medisinske forbruksvarer og inkontinensutstyr
Levering av rørleggertjenester/materiell
Renhold, papir og plastprodukter
Avtale om fjernvarmekjøp
Vask og leie av tekstiler
Leasingbiler
Leasingbiler
Kjøp av biler
Kjøp av biler
Kjøp av biler
Lyskilder
Arkitekttjenester
Arkitekttjenester
Arkitekttjenester
Bedriftshelsetjenester

08.03.2012
08.03.2012
01.04.2011
01.04.2011
01.05.2013
01.01.2011
01.08.2001
01.01.2009
01.01.2009
01.07.2012
01.07.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.02.2013
01.02.2013
01.02.2013
15.02.2013

Aquapartner AS
Norconsult AS
Dahle Medical AS
YC Rør AS
Stapels
Elverum Fjernvarme AS
Tekstivask innlandet
ELVERUM AUTO BILSALG AS
ELVERUM SPORT BILSALG AS
ELVERUM SPORT BILSALG AS
Møller
Sulland
Auralight
Andersen og Fremming AS
Aursand og Spangen AS
Sjåtil & Fornæss AS

Elverum-egen rammeavt.

Kontroll, salgs- og skjenkebevillinger

01.06.2013

ØSTLANDSKE KONTROLLTJENESTER A /
Østlandske Kontrolltjenester AS

Elverum
Elverum
Elverum-egen rammeavt.

Formingsmateriell, leker og spill
Lekeplassutstyr
Byggeledertjenester

01.10.2013
01.10.2013
01.11.2013

Lekolar as
Kompan Norge as
Byggeråd as

Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.
Elverum-egen rammeavt.

Elverum kommune
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Rapportering byggeprosjekter 31.12.2013
Regnskapsrapport
Grønn = i henhold til plan. Rød = avvik fra plan. Prisøkning; Byggekostnadsindeks SSB
Vedtak i Økonomiplan

2009

2010

2011

2012

Flyktningeboliger

17 000

17 000

27 000

35 000

Vestad skole, kompetanses

15 000

23 000

17 000

Disp:
2013 2013

Regnskap

Avvik

Merknader

23 541

24253

-712

73 040

43198

29842

35 250

0

1444

250

0

57

10 800

3 107

242

2865

13 756

3309

10447

19 281

0

19281

24 956

648

24308

15 000

15 963

10060

5903

36 200

36 200

0

36200

Hanstad skole rehabilitering

1 000

1 000

0

1000

Frydenlund skole, moduler

2 430

2 430

2321

109

1 171

136

1035

1 200

3 875

205

3670

Rådhuset -forsyningssikkerhet

4 000

4 000

729

1813

Stavåsbakken - kjøp/utvidelse

8 000

14 045

14 064

0

14064

46 800

46 800

896

45904

Rådhuset/Lærerskolen

5 000

Rådhuset låssystem
Grønlivegen bofellesskap

5 000

Boliger sos/øk. vanskeligstilte

1 500

Boliger øk. vanskeligstilte

6 000

39 000

Brannpålegg
-1444 forskriftskrav
Ombygging 4 etg.
-57 Amundseng.

Inkl refusjoner
12 800
6 000

12 leil.yngre funksjonsh.
Søbakken skole rehabilitering

1 500

17 500
300

25 200

16 000

1 000

Søbakken skole tilbygg

Jømna Heradsbygd ny skole

2 100

Sandmoen, pers.base

3 300

Demenssenter - 24 pl.
Sætre sykehjem sprinkling.

1 300

0

0

0

Søndre Nyborg personalbase

1 000

238

203

35

0

189

-189

Hanstad skole strakstiltak

850

Rådhuset offentlig pålegg

1 000

1 000

1718

-718

Sykehjem reservestrømanlegg

4 200

4 200

51

4149

0

0

0

2 000

55

1945

4 882

242

4640

0

0

0

500

367

133

Skole i sentrum avsatt i 2016
Omsorgsboliger 40 stk.
Sundsvoll dagsenter påbygg

2 000
3 000

3 500

Rådhuset skilting
Svømmehallen OPS

500

296004
SUM PR. ÅR

Elverum kommune

54 000

49 300 132000

88 050 162175

Årsmelding 2013
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Fremdriftsrapport
Grønn = 179 i henhold til plan. Rød = 41 Avvik fra plan. (Totalt 220 produksjonsmåneder.)
S=skisseprosjekt, F=forprosjekt, D=detaljprosjekt, A=anbud, B=bygging, K=kjøp
RESULTAT 81,4 %

Jan
OMSORGSBOLIGER
12 Leiligh. funksj
S
Demenssenter
S
Søndre Nyborg
B
40 Omsorgsboliger
Sandmoen
S
Sundsvoll
SKOLEBYGG
Skole sør
S
Vestad skole komp
B
Søbakken rehabilit
S
Søbakken tilbygg
S
Frydenlund modul
Hanstad skole
FLYKTNINGEBOLIGER
Kjøp av boliger
K
Grønlivegen 14
SOSIALBOLIGER
Økonomisk vansk.
K
Grøndalsbakken re
Gamle Trysilv 17
Sosialt vanskeligs.
K
BARNEHAGE
Sorenskrivergården
Stavåsbakken tilb.
S
ADMINISTRASJONSBYGG
Rådhuset skilting
Amundseng. skilt
Helsehuset skilting
Elv.U-skole skilting
Rådhus forsyning
Rådhuset pålegg
F
Kirkevegen 47
SYKEHJEM
Reservestrøm
KULTUR/IDRETT
Hernes kirke tak
Svømmehallen
OPS
Nysted riving

Elverum kommune

Febr Mar Apr Mai Juni Jul

Aug Sep

Okt Nov Des

Merknader

S
S
B

S
S
B

S
S
B

S
S

F

F

D

D

S

S

Endret plassering

A

A

A

S

S

S

Inn i Helsehus

S

S

S

S
S

S

S

S

S
B
S
S
A

B
F
F
B

O
F
F

F
F

F
F

D
D

D
D

D
D

A

A

A

D

A

A

S
B
S
S

S
B
S
S
A

S
B
S
S
A

F

K

K

K

K

K

K
A

K
A

K
A

K
B

K
B

K
B

K

K

K

K

K

K
A
A
K

K
A
A
K

K
A
A
K

K
S
D
K

K
S
D
K

K
S
D
K

U

U

B

B

B

K

S

F
U

OPS

K

K

K

K

S

S

S

S
F
U

D
D
D
D
S
F
U

B
B
B
B
S
F
S

B
B
B
B
A
F

B
B
B
B
A
F

A
D

B
D

B
D

B
D

B
D

S

S

S

A

A

A

B

B

B

B

Ikke kapasitet
Ikke kapasitet
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SAMHANDLINGSREFORMEN
Fem kommuner i samhandling
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Stor-Elvdal

Åmot

Elverum
Internt notat

Til:
Fra:
Dato:

Rådmannen i Elverum
Prosjektleder Roy Heine Olsen
28.04.2014

Kortversjonen av sluttrapport for prosjektet Fem kommuner i
samhandling
Ny Helse og omsorgstjenestelov og ny Folkehelselov trådte i kraft den 01.01.2012, etter
Stortingsvedtak bare seks måneder i forkant. Helse- og omsorgsdepartementet har helt fra
starten understreket at Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal utvikles gradvis
og der forskrifter, retningslinjer og økonomiske incentiver vil bli utarbeidet etterhvert som
man får erfaringer.
Med de nye lovene fulgte bestemmelser om kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten, krav om juridisk bindende samhandlingsavtaler mellom hver av
kommunene og det regionale helseforetaket og et felles lovgrunnlag for kommunale
helsetjenester og kommunale pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester. Nye lover,
forskrifter, samhandlingsavtaler, og ikke minst ny finansieringsordning av
spesialisthelsetjenesten, har medført at kommunene har fått økt ansvar, økt oppgavevolum og
ikke minst økt økonomisk ansvar for de samlede helse og omsorgstjenestene for innbyggerne
sine.
Hensikten med prosjektet «Fem kommuner i samhandling» har vært å forberede de fem
kommunene i Sør-Østerdal på konsekvensene av Samhandlingsreformen og klargjøre de
mulighetene som den enkelte kommune kan løse på egenhånd og hvilke oppgaver som krever
interkommunalt samarbeid. Prosjektleder ble engasjert for perioden 01.01.2011. Resultatene
av prosjektet er preget av at de sentrale myndigheter ennå ikke har gitt klare signaler om
omfanget av nye oppgaver kommunene skal løse. Til en viss grad preges også resultatet av at
Elverum kommune ikke har vært klar til å gi samarbeidskommunene konkrete tilbud om
interkommunale løsninger i Helsehuset i Elverum.
Resultatene av prosjektet er i korthet:
 Det er etablert faglige nettverk, der lederne for helse- og omsorgstjenestene i
deltakerkommunene har utvekslet erfaringer og drøftet strategier for å løse nye
oppgaver, samtidig som de opprinnelige oppgavene skal utvikles videre.
 Kommunene har fått tilgang til ny styringsinformasjon om utvikling av aktivitet og
økonomi knyttet til Samhandlingsreformen. Prosjektleder leverer slik informasjon til
kommunene hver måned.
 Samtlige kommuner har inngått de lovpålagte avtalene med Sykehuset Innlandet
innenfor de gitte tidsfristene. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner til de ulike avtalene.
 Samarbeidskommunene har avklart at de vil kunne løse de fleste oppgavene på
egenhånd. Det er imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet om det er mest
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hensiktsmessig at etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser skal skje i hver
kommune, eller om dette bør skje ved interkommunalt samarbeid.
 Samarbeidskommunene har så langt hverken hatt kapasitet, eller tilstrekkelig
beslutningsunderlag, for å iverksette tiltak for å forebygge behovet for henvisninger til
spesialisthelsetjenester. Tvert i mot, har det skjedd en betydelig øking i befolkningens
bruk av spesialisthelsetjenester i prosjektperioden.
 Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter som venter på kommunale tilbud, er
redusert betydelig i løpet av prosjektperioden.
 På bakgrunn av prosjektplanen, er det inngått et formelt samarbeid mellom den
offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark og samarbeidskommunene. Konkret skal
samarbeidet lede til økt oppmerksomhet og økt kompetanse om sammenhengen
mellom helsetilstanden i munnhulen og den generelle helsetilstanden blant
omsorgstrengende. I den forbindelse ansettes det nå en tannpleier som veileder i
omsorgstjenesten, i første omgang i omsorgstjenesten i Elverum.
 Kommunal medfinansiering, KMF, for Elverum i 2013 per helsetjenestetype:
KMF/
Fordeling
KMF
Fordeling
Helsetjenestetype:
Antall
Innbygg
KMF
kostnad
antall
er
kostnad
Ordinær innlegg. m/
overnatting
Polikliniske konsultasjoner
Dagbehandling uten
overnatting

2 408

17 655 128

868,-

8,6%

65,0%

20 462

4 946 409

243,-

72,9%

18,2%

5 207

4 555 063

224,-

18,5%

16,8%

SUM:

28 077

27 156 601

1 335,-

100,0%

100,0%

 Kommunal medfinansiering 2013 Aldersfordelt
Aldersgrupper
0-17 år
18-49 år
50-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år +
Elverum

Antall
Relativ
KMF
innlegg./
antall spes.
kostnad
Konsult.
kontakt
3 211
2 416 058
11,4
8 818
5 275 255
31,4
6 990
6 809 515
24,9
5 786
6 917 213
20,6
2 578
4 361 891
9,2
694
1 376 669
2,5
28 077 27 156 601
100,0

Relativ
KMF
kostand
8,9
19,4
25,1
25,5
16,1
5,1

Relativ
Relativ KMF
antall spes.
kostand
kontakt

80 +
11,7

21,1

100,0

 KMF per innbygger for Elverum i 2013 sammenligning med andre kommuner:
Elverum 2013
Hele landet
Helseregion Sør-Øst
Hedmark
20 000 – 29 999 innb.

Roy Heine Olsen
Prosjektleder 2011 – 2013
Fem kommuner i samhandling

Kr 1 335,Kr 1 052,Kr 1 054,Kr 1 266,Kr 1 078,-

Elverums avstand fra gj. snitt
+ 26,9%
+ 26,6%
+ 5,5%
+ 23,9%

