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Årsberet ning

FORORD
Kommunedirektøren i Folldal legger med dette fram årsberet ning og regnskap for 2020.

I årsberet ningen gjennomgås kommunens årsregnskap. Avvik fra revidert budsjet t av betydning beskrives.
I t illegg beskrives internkont rollt ilt ak, organisasj on og medarbeidere, sosial bærekraft , planstat us i forhold

t il planst rat egi og sent rale planer, hvordan kommunen j obber med kommuneplanens samfunnsdel og

beredskap. Sammen med årsregnskapet er årsberet ningen en vikt ig t ilbakemelding fra administ rasj onen
t il kommunest yret om kommunens drift , investeringer og finansiell status. I årsberet ningen gis det

opplysninger om forhold som er vikt ige for abedmme kommunens økonomiske st illing og result ater av
virksomhet en, som ikke kommer frem av årsregnskapet , samt andre forhold av vesent lig betydning for

kommunen. Årsberet ningen er noe endret i sin oppbygging og innhold fra t idligere år. I årsberet ningen

beskriver vi hvordan det økonomiske handlingsrommet ser ut i et mer langsikt ig perspekt iv. Rapporten for
2020 beskriver også kommunens målsett inger, priorit eringer og t iltak som ligger i kommunens sent rale

styringsdokumenter, og hvordan det har vært j obbet med det te. Til budsjett et for 2020 ble det ikke
vedt at t finansielle måltall. Disse vil det bli rapportert på i fremt idige beret ninger.

Det er foret att t o budsjettj ust eringer i 2020. Avvik i forhold t il j ust ert budsjett er kommentert i

årsberetningen. Oversikt over investeringer er t at t med i årsberetningen samt vedlagt regnskapet .

Net to drift sresultat er posit ivt med kr 7,2 mill. I 2019 viste regnskapet et posit ivt drift sresultat på kr 1, 7
mill.

Nest en hele 2020 har vært et år med kont inuerlig arbeid med beredskap i forbindelse med
koronapandemien. Landets kommuner har hatt ansvaret for af l g e opp nasjonale påbud, og autarbeide

smitt evernplan, risikoanalyser og kont inuitet splaner. Selv om Folldal kommune i 2020 har hat t lavt
smitt et rykk har det vært en stor belast ning på kommunens ansat te og ledere. Oppsummering av noe av
dett e arbeidet er også innarbeidet i denne rapporten.

Kommunedirektøren vil med dett e t akke alle ansatt e, folkevalgte og andre som har bidratt t il a
videreutvikle Folldal i denne underlige t iden.

Folldal, 31.03.21.

la#lkdJ oc>
Kommunedirekt ør
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Komment arer t il årsregnskapet

Forutset ninger for budsjett 2020, budsjett justering og result at 2020 i forhold t il
forut set ningene.

Skatt St at sbudsj ett et , 33.964.000,-, redusert med kr 800.000,- grunnet nedgang i

befolkning, t il kr 33.164.000,-. Budsjettj ust ert t il kr 34.514.000,- og

regnskapet viser 35.491.109,55.

Inntektsutjevning

Rammeoverføring

Rentekost nader

stat sbudsjett et , 12.850.000,-. Budsj et tj ustert t il kr 11.290.000,- og

regnskapet viser 10.215.683,-

stat sbudsjett et, 70.835.000,-. Budsj ettj ustert t il 73.236.000,- og regnska pet

viser 74.167.000,-. (se komment ar under Korona).

2,0% - rentekostna den ble 1,1%

Pensjon/ premieavvik:

KLP 20,50% belastet premie, korrigert for premieavvik blir kostnaden 13,94%. Regnskapet viser

12,6%, korrigert for premieavvik ble kostn aden 13,8%

SPK 12,86% belastet premie, korrigert for premieavvik blir kost naden 11,16%. Regnskapet viser

12,2%, korri g ert for premieavvik ble det 11,3%.

Lon nskni ng

St røm

3,5% fra mai, beregnet fra lønn pr 31.12.2019. Ble 0,3% fra mai 2020.

st r@mpris fra Nord Pool, sors t -Norge-Oslo

I t illegg kommer lovpålagte elsert ifikater og påslag fra leverandør.

Snitt 2019 januar-oktobe r: 47,94 r e/kWh . Grunnlag for budsjett 2020.

(Snit t 2018: 52,38 r e /kWh)

S r@st-Norge -  Oslo  (NO1)

Prisene er oppgitt øre/ kWh inkludert mva.

Måned/ År 2021 2020 2019 2018
Januar 62,56 30,51 68,24 39,12

Februar 68,13 15,79 56,44 46,30

Mars 11,26 51,07 53,15

April 6,66 49,73 46,75

Mai 9,94 48,24 39,46

Juni 1,95 36,65 52,86

Juli 1,88 42,23 62,34

August 4,86 43,25 61,85

September 12,75 37,08 55,94

Oktober 17,94 46,42 49,51

November 6,24 53,45 57,77

Desember 26,77 47,70 63,50
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Beboere inst it usjon

Hj emmesykepleie

Matombringing

Barnehage

19 plasser. Se rapport under HRO

67 vedtak. Se rapport under HRO

11 064 middager. Se rapport under HRO

54 barn vår 2020 fakt iske tall var 50

47 barn høst 2020 fakt iske t all var 39

Konsesjonskraft inntekt er Mengde 9 922,71 Mwh/ år, fast pris 371,79 NOK/ Mw h redusert med

140 NOK/ Mwh kost nader fra konsesjonærene, innt ektsprognose på

2.300.000,-. Regnskapet viser 2.480.851,07.

Den økonomiske utv iklingen 2016 - 2024
Nett o drift sresultat

Nett o drift sresultat (NDR)viser resultat ett er at renter, avdrag og ut lån er belastet regnskapet . Kommunen

har fokus pa a et ablere større grad av handlefr ihet. Den vikt igste indikat oren på handlingsrommet i

kommunal økonomi er nett o drift sresult at som angir overskudd som er disponibelt som egenkapital t il

investeringer og avsetni n ger

Nett o d rif t sresultat

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

- 1,0

2021 2022 2023 2024

- 2,0

R egnskap Q k.plan M altall

Folldal kommune har målsett ing på NDR på 1,7 som t ilsvarer 3,0 mill kr. For 2020 viser NOR på 7,2 mill kr,

t ilsvarende 4,1 prosent av drift sinnt ekt ene i regnskapet over måltall har resultert i økt avset ning t il

disposisjonsfond, 1,5 mill kr utover det som var budsjettert, 1,3 mill kr.
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Lånegjeld i prosent av brutt o drift sinntekter

Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgift er t il renter

og avdrag kan dekkes gjennom løpende innt ekter. Det er derfor vikt i g aha kont ro ll på utviklingen av

gjeldsnivået . En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til a
dekke renter og avdrag. Det hist orisk lave rent enivået de siste årene har bidrat t t il at kommunene har

unngåt t at renter og avdrag har spist en større andel av innt ektene. På lengre sikt med et normalt

rentenivå vil økt lånegj eld og rent er får betydning for rammene t il tj enesteproduksjon.

Indikator her viser lånegjeld i prosent av brutt o drift sinntekter. Lånegjeld er definert som langsikt ig gjeld. I

t otale ut lån inngår start lån. Lånegjeld ved utgangen av 2020 121,8 mil kr mot 129,7 kr i 2019 og utgjorde

69,2 prosent av brutto drift sinnt ekt er i 2020 mot 74,4 prosent i 2019.

For 2020 ble det ikke t at t opp nye lån, finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler.

Lånegjeld
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Renter og avdrag - viser utviklingen fra 2014::

Renter/ avdrag % av drift sinntekter
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Lånegjeld pr innbygger

Lånegjeld var i 2020 kr 80.230 pr innbygger mot 83.819 i 2019. 12014 var net to lånegjeld 67.915 kr per

innbygger. Lånegjeld pr innbygger har økt med 18 prosent siden 2014

Pr. innbygger
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60000
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Særskilt i forhold t il korona
Regnskapet for 2020 er st erkt påvirket av korona. Det er for 2020 mott att ekst ra rammet ilskudd, kr

2.044.000, og ekst ra skjønnsmidler fra statsforvalter, kr 931.000, totalt kr 2.975.000,-

Redusert arbeidsgiveravgift med  4%  for en termin, dett e utgj orde kr 821.000,-.

Rapporterte korona-kostander t ll st atsforvalter iht reglene for innrapportering utgjorde kr. 3.528.960,07.

I t illegg er det mot tat t øremerkede t ilskudd t il vedlikehold, kr. 600.000 og kommunalt næringsfond, kr.

1.194.920. Disse 2 t ildelingen har ingen påvirkning av regnskapet , det som ikke er brukt er avsatt t il fond.

u

Side 7 av 43



Utvikling fond fra 2014 til 2020

Utvikling fondsmidler, i 1000 kr
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Nærings- og kraft fondsutvikling fra 2014. Kommunestyret vedt ok i K-sak 31/ 19 kr 1 400 000,- fra

kraft fondet t il bredband sutby gging. Dette er ikke belastet fondet enda (t all i 1000 kr)

SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHET SAR REGNSKAP 2020 REVIDE RT 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

NETTO  BUDSJETT -112 625 -113 048 -115 389 -123 831

Rammeoverføring, skat t og inntekt sutjevning er endret et ter nye befolkningstall 01.01.20, endringer i

skat teanslaget for 2020 og Korona. Regnskapet viser et positivt avvik pakr 833 792:

Rammet ilskudd
Innt ektsutj evning
Skatt

Nett o

931 000
-1 074 317

977 109
833 792

Premieavvik og amort isering premieavvik pensjon KLP ble kr 888 326,- darligere enn j ustert budsjett. For
St atens pensjonskasse ble det 325 900 445,- bedre enn j ust ert budsjet tert . Den t otale pensjonskost naden,
pensj on, premieavvik og amort isering pensj on, ble 0,4 mnok lavere enn j ustert budsjett ert . Regnskap 10,9
mnok, mot justert budsj ett ert 11,3 mnok.

Kompensasjon for renter på skole, omsorgsboliger og kirkebygg ble 20.612,- lavere enn j ustert
budsjett ert .

Nett o rentekost nader ble kr . 685 144,- lavere enn budsjett ert og avdrag ble som revidert budsjettert .

Konsesjonskraft sinntektene, t otalt volum 9.917 Mwh, ble kr 174 .851 høyere enn j ustert budsjet t, kr

2.300.000.

Just ert budsjet t hadde avsetning t il disposisjonsfond på kr 1.259.000. Regnskapet gjøres opp med
avsetning t il disposisjonsfond på kr 2.783.235,-. Dette er kr 1.524.022 mere enn budsjett og kan avsettes

t il disposisjonsfond iht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett , årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner mv, § 4-3.

FINANS

Kommunedirektøren legger i forbindelse med tert ialrapportering pr 30. april og 31. august fram rapporter
for kommunestyret som viser st at us for forvalt ningen av ledig likvidit et , andre midler beregnet for

drif tsformål og gjeldsforvalt ningen. I t illegg skal kommunedirektøren ett er året s utgang legge fram en
rapport for kommunestyret som viser utviklingen gj ennom året og stat us ved utgangen av året :

Folldal kommune har plassert alle midler t il drift sformål i bankinnskudd i  NOK.

Lånegjeld :
Flytende rent e

Fast rent e

31.12.2020
94,4 %
5,6 %

31.12.2019
96,3 %

3,7 %

Finansreglement et fra k-sak 56/ 20 sier at lånene skal være fordelt på 50 % flyt ende og 50 % som skal
vurderes ut fra markedssit uasj on. Det størst e enkelte lån utgjør 31.12.2017 20,3 % av kommunens

samlede gjeldsport efl j e.

Gj ennomsnitt lig lanerent e 2020 - 1,1%, (2019 - 1,97%), budsjett ert 2,0%.
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Sent raladminist rasjonen
Kommunedirektør Torill Tjeld nes

TABELL M ED OVERSIKT OVER NETTO RAM M ER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSAR REGNSKAP 2020 REVIDERT 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

NETTO BUDSJETT 15 460 15 903 16 800 16 534

Herav barnevern 2 340 2 609 2 609 2 593

Herav NAV 1 910 1 992 1 992 2 085

ANTALL ÅRSVERK 6,5 6,7

Un ntatt laerling er og ordfører

Revidert budsjet t for 2020 utgjorde kr 15 903,- mens regnskapet viser kr 15 460,-. M indreforbr uke t på kr

443 000,- skyldes i hovedsak lavere kost nader t il barnevern og NAV enn budsjett ert .

Endring av st illinger skyldes at st illing som flykt ningkonsulent i 20 % er faset ut .

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Ordfører er leder av den polit iske virksomhet en. Kost nader knytt et t il møter i polit iske utvalg og
medlemskap i USS, LVK, KS m.m. ligger under ordførers område. Ordfører foretar også vielser. Det har
vært 2 vielser i 2020 mot 4 året før .

Under kommunedirektørens ansvarsområder i budsjett et ligger også revisjon, kont rollutvalget,
rekrutt ering og fagforening.

Sent raladminist rasjonen består av kommunedirektør, personalkonsulent , økonomikont or,
prosjekt rådgiver og næringsutvikler. Lærlinger er også plassert her. Bevilgning t il kirke og t rossamfunn
ligger også under kommunedirekt ør.

Det utarbeides egen rapport om næringsutvikling. Nyt t i år er at rapportering i forhold t il landbruk,
skogbruk og vilt også rapporteres for seg. Oppfølging av polit iske vedtak rapporteres også for seg.
Årsberetningen har vedlegg fra vertskommunesamarbeidene i henhold t il int erkont roll for disse.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER
Forslag t il forbedring/ t iltak:

1. Fort satt jobbe med forbedring av møtest rukt ur og gjennomføring av interne møt er.
2. Videre jobbing med int ernkont roll som er kjent i hele organisasj onen. Elekt ronisk avviksmelding fører

t il stadig forbedring av dette arbeidet .
3. Intensivere arbeidet med både kvalit et sutvikling og gevinst av digit alisering.

4. Sikre oppfl gi ng av arbeidsmilj @undersokelsen 10 faktor og ajob be videre med autvikle et godt
arbeidsmilj o for alle .
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Oppvekst
Enhetsleder Sti an T rhaug.

TABELL M ED OVERSIKT OVER NETTO RAM M ER

Tall i lO00 kr
VIRKSOM HETSAR REGNSKAP 2020 REVIDERT 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

NETTO BUDSJETT 27 296 27 849 28 902 28 281

Admin 683 660 317 0

Skole / SFO 18 171 18 642 19 382 18 824

Kult urskole 1 286 1 401 1 355 1 205

Barnehage 7 156 7 146 7 858 8 252

Komment ar t il t allene.

Regnskap 2020 viser et underforbruk på kr. 553. 000,- for hele enheten i forhold t il revidert budsjett 2020.
Avviket skyldes i hovedsak økt e refusjoner for gj esteelever ved Folldal sko le, og mindre utgift er t il
skoleskyss enn budsjet t ert .

Generelt har det vært meget god budsjett disiplin og god økonomisk styring innen enheten.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Oppvekstenheten ble oppret tet i august 2020 med en nyoppret tet st illing som enhetsleder oppvekst .

Tidligere var barnehage og skole egne enhet er med kult urskolen organisert under skole. Den nye

organisasj onsformen medførte en utt reden av TATO-samarbeidet fra august 2020, og en reduksjon av

ledelsesressurser i barnehage og skole.

2020 har vært et spesielt år preget av korona pandemien. Barnehager, sko ler og kulturskoler var stengt i

hele Norge fra 13. mars, t il man fikk lov ti l aapne igjen 20. april for barnehage og 27.april for 1.-4.trin n.

5. - 10. t rinn fikk starte opp igjen på skolen 11. mai. Kult urskolen var også stengt i denne perioden.

Elevene fi kk i perioden med stengte skoler hjemmeundervisning over ulike digit ale platt former. I

nedst engingsperioden var det t ilbud i barnehage og skole t il barn av foreldre med samfunnskrit iske

funksj oner og t il barn med særskilte behov.

Høst halvåret har også vært preget av pandemien, med fokus på smitt evernt iltak ett er nasjonale veiledere.

I t illegg t il de ut fordringer det te har medført for drift en i 2020 er ett ervirkningene pandemien vil ha på

barn og unge bekymringsfullt .

FOLLDAL BARNEHAGE:
Folldal barnehage var våren 2020 organisert i 5 avdelinger og 4 avdelinger høsten 2020. Årsaken t il

reduksj on i antall avdelinger er synkende barnetall.

Ansatt e:

2017 2018 2019 2020

Budsj ett ert årsverk 17 17,79 16,02 13,81

Antall ansat te 20 20 18 15

Ledelse og pedagogisk 6 6 6 5
personal

Årsverk ledelse og 6,0 6,0 6,6 5
pedagogisk personal
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Antall fagut dannede 5 4 4 4

Årsverk fagutdannede og 11,79 11,87 9,21 8,31
assist ent er

Sum årsverk 17,79 17,87 15,81 13,31

Reduksj on i ant all årsverk er i henhold t il budsj ettvedtak og reduksj on i barnet allet . St illing som

assist erende styrer er fjernet høsten 2020 som følge av opprett else av oppvekst enhet en.

Nakkeltall Folldal Kostra gruppe Landet uten Oslo

2018 2019 2020 2020 2020

Andel barn 1-2 ar i barnehage, i forhold 90,5 85,7 73,7 75,4 85,5
t il in nbyggere 1-2 ar (prosent )

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold 96,7 98,1 89,1 89 92,9
t il innbyggere 1-5 ar (prosent )

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold 100 106,5 100 97,2 97,4
t il innbyggere 3-5 år (prosent )

Andel barn i kommunale barnehager i 100 100 100 92,3 48,9
forhold t il alle barn  i  barnehage
(prosent )

Antall barn korrigert per årsverk t il 5,2 4,6 4,2 4,8 5,7
grunnbemanning, alle barnehager
(ant all)

Andel barnehagelærere i forhold t il 15,5 26,8 29,6 44,8 42,4
grunnbemanning (prosent )

Korrigert e brutto drift sutgifter t il 69 74 95 90,9 76,7
barnehager (f201, f211, f221) per
korrigerte oppholdst imer i kommunale
barnehager (kr)

Netto drift sutgifter barnehager i 8,2 9,5 14,2
prosent av kommunens totale nett o
driftsutgift er (prosent )

Net to drift sutgifter barnehager, per 207 609 189 108 167 588
innbygger 1-5 ar (kr)

Korrigert e brutt o drift sutgift er f201 per 78,4 76,8 60,6
korrigerte oppholdst imer i kommunale
barnehager (kr)

Tabellen viser at i t il legg t il fokus på drift sutgift ene bør man et terst rebe og øke andelen barnehagelærere

i forhold t il grunnbemanningen.

Barnetall:

2017 2018 2019 2020
Vår I 3-5 år 48 48 40 30

] 1-3 3r 27 25 25 20
Barnetallet t otalt 75 73 65 50

Host [ 3-5 ±r 47 40 34 25
[ 1-3 ar 19 20 19 14

Barnetallet tot alt 66 60 53 39
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Antallet barn i Folldal barnehage gikk ned også i 2020, og fødselstallene viser at det vil bli en yt terligere

nedgang i kommende år. Det te gjenspeiles i oversikt en over antall årsverk.

Kompetanseheving:

Folldal kommune samarbeider om kompetanseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-

s t erdal. Folldal barnehage deltar sammen med alle barnehager i t idligere Hedmark fylke i sat singen
Kult ur for læring. Barnehagen har sammen med de andre barnehagene i det interkommunale
samarbeidet fokus på språkst imulerende lær ingsmiljø høsten 2020.

FOLLDAL SKOLE

Folldal skole er en 1-10-skole som ble t at t i bruk 01.01.09. Bygningen er moderne og t idsrikt ig. Alle lærere
har godkjent pedagogisk ut danning. Det er stabilt med bemanning og lit e ut skift inger i både lærerstaben
og assistent- og fagarbeidergruppen. Kjønnsfordelingen viser en klar overvekt av kvinner både når det
gjelder lærere og assist enter/ fagarbeidere.

Elevantall.

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Elevtall 194 178 182 174 165 168 163 157

Elevt allet er fort satt synkende, og denne t renden vil ifølge prognosene fort sett e i årene fremover. De siste
prognosene viser at elevtallet i 2030 vil være under 100 elever ved skolen.

Ansatte:

2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20 2020 - 21
Lærere/ ledelse 27 26 26 25
Årsverk lærere 22,3 22 22,2 20,8
Ass/ fag/ sosionom 7 7 7 7
r s v. Ass/fag/ sos 5,3 5,3 5,1 5, 1

I henhold t il budsjett vedt ak er ant all årsverk ved skolen redusert med 0,6. Ytterligere reduksjon skyldes

midlert idig st illing skoleåret 2019/ 2020.

Ressursbruk:

Administrasjon.
Rektor og inspektør : 140 %
Teamledere: 30 % (10 %3 )
Merkant ilt personale fra servicekont or 2 dager i uken

Ressursen t il rektor og inspekt ør er redusert grunnet opprett else av st illing som enhet sleder oppvekst .

Undervisning.
Det er benytt et 420 rammet imer pr uke t il undervisning høsten 2020. Dett e er en nedgang pa 19 timer
sammenlignet med forrige skoleår og i henhold t il budsjet t , samt midlert idig ressursbehov for skoleåret

2019/ 2020. Rammet imene er fordelt på grunnt imer i fagene, t imer t il t ilpasset opplæring,

spesialundervisning, grunnleggende norskopplæring og t imer t il deling av klassene i enkelte fag. I t illegg
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kommer t imer t il assistent / fagarbeidere knytt et opp mot klasser og enkelt elever. Dett e ligger på samme
nivå som for forrige skoleår.

SFO

Antall barn ved SFO har sunket noe i de senere årene. Det skyldes en nedgang i elevtallet . Ser man på

andel barn i skolen som har plass i SFO, er den ganske stabil og ligger mellom 45 og 50% i de siste 5 årene.
Imidlert id har det vært en nedgang i antall elever med full plass.

Ressursbruken for SFO er stabil, men smit tevernt ilt ak har git t en økt ressursbruk det siste skoleåret .

Kompetanseheving.

Folldal kommune samarbeider om kompet anseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-

Østerdal. 3 lærere har t att videreutdanning innenfor Kompet anse for kvalitet våren 2020, og 2 lærere har

st artet på videreutdanning høst en 2020.
Folldal skole deltar sammen med alle skolene i t idligere Hedmark fylke i satsingen Kult ur for læring. Denne
satsingen avslut tes våren 2021. Høsten 2021 kom det nye læreplaner for grunnskolen og implementering

av disse er fokusområde.

For ytt erligere detaljer og stat ist ikk vises det t il t ilstandsrapporten for grunnskolen som skal behandles av

kommunestyret før sommeren 2021.

KULTURSKOLEN

Folldal kult urskole har stabilt elevtall t ross nedgang i elevtallet i grunnskolen.

Høsten 2020 ble kult ursko len kåret t il landets beste av Telemarksforskning!

Denne kåringen baserer seg på antall elever i kult urskolen i forhold t il elevtallet i grunnskolen, bredden i

kult urskolet ilbudet og undervisningst id t il elevene.

I underkant av 120 elever får ukent lig undervisning av kult urskolens 10 lærere, mange av disse benytt er

både 2 og 3 av kulturskolens t ilbud. Til sammen ut gjør kult urskolens ansat te 2,9 årsverk, på samme nivå

som for 2019.

Det selges i t illegg ukent lige dirigentt jenester t il 2 korps og 3 kor med t il sammen ca 135 utøvere.

Kult urskolen er i dag et vikt ig ressurssent er for kult urlivet og grunnskolen i bygda.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

• For å sikre at det ikke skjer 0kon omiske avvik i et st ramt budsjett for 2021, er det fortsatt nødvendig
med god budsjett disiplin og jevnlig oppfølging i hele enheten.

• Barnetallet er synkende for de kommende år. Dette krever fokus på organisering og ressursut nytt else

både innen barnehage og skole, for fortsatt å kunne yte gode tjenester. Barnehagen planlegger for
færre avdelinger fra høst 2021 og skolen må planlegge for fådelt organisering av undervisningen i
fremt iden.

• Tidlig innsat s er en nøkkel i arbeidet med afange opp og følge opp de som t renger særskilt hjelp og

støt te. Dette gjelder både innen barnehage og skole.

• Kompet anse for kvalitet . Fortset te sat singen på videreutdanning for aop pfylle kompetansekravene
for lærere i fagene innen 2025.

• Sterkere fokus på overgang barnehage - skole og samarbeid gjennom hele oppvekst løpet . Her er det

igangsat t et arbeid i oppvekstenheten.

• Korona pandemien vilgi ett ervirkninger for barn og unge, noe som krever et særskilt fokus på sårbare
barn og unge i fremt iden.
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Helse, rehabilit ering og omsorg (HRO)
Enhetsleder Else Laila Tuveng.

TABELL M ED OVERSIKT OVER NETTO RAMM ER OG REGNSKAP

Tall i 1000 kr
VIRKSOMHET SAR REGNSKAP 2020 REVIDERT2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

NETTO BUDSJETT 48 286 46 941 47 951 48 234
Herav:

Adm 1 397 1 545 1 636 1 234

Helse 6 110 5 754 6 432 6 021
Psykiat ri 1 305 1 522 1 717 1 317

MOT 5 744 4 672 5 458 5 873

Hjemmetj enesten 13 084 12 984 12 899 13 389

Kj kk en/ vaskeri 3 909 3 569 3 561 4 167

Inst it usj on 16 737 16 895 16 248 16 233
* inkl. Turnuskandidat , * * inkl. Dagt ilbud t i l dement e i nkd. Dagavdeling en

Revidert budsjett var på 46 940, mens regnskapet viser kr 48 286,-. Avvike t på kr 1 345 000 skyldes i

hovedsak mindre refusjon fra staten t il ressurskrevende tjenester, legekontoret og kjøkken.

Overskridelsene på disse ansvar er :
Legekont or 506.000
MOT 1.073.000
Kj kken/ vaskeri 340.000

Gavemidler :

I 2020 mott ok Folldal kommune, HRO, kr  53.800, - og fondet er redusert med kr 41.467,56 ti l kr
116.425,02 pr 31.12.2020. Gavemidlene blir brukt t il utstyr, inventar og sosiale t ilt ak for både pasienter og
ansatte. Det er eget reglement for bruk av gavemidler.

Ansatt e pr 31.12.
Arsverk 2019 2020

Admin. Helse og sosial 200 200

Helseavdelingen 1040 1040

MOT 1322,5 1437,8

Dagavdeling/Ingridstue 140 140

Hjemmetjenesten 1816 1770,5

Institusjon 2465,4 2367,6

Kjokken /vaskeri 546 592

Totalt 7529,9 7547,9

Gj ennom hele 2020 har det vært vakanser i enheten. Gj ennomsnitt lig 5,14 st illing. I t i llegg t il at egne

ansatt e har arbeidet ekst ra, har kommunen brukt bemanningsbyrå. Kommunelege II st ill ingen har

vært ut lyst 3 ganger uten kvalifiserte søkere. Vakansene i enheten, ut enom bemanningen fra

vikarbyrå, har for det meste vært leid inn vakt fo r vakt. Det har også vært nodvendig a leie inn vikar

for lege.

Det er i sist e halvår 2020 vært gj ennomført flere rekrut teringssaker med result at som gjør at vi

kommer st yrket inn i 2021.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET
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KOORDINERENDE TEAM :

Koordinerende team er kommunens koordinerende enhet (jfr . kommunal helse- og

omsorgstjenest elov § 7-3). Leder for koordinerende enhet fordeler oppgavene et ter søknad om IP.

2018 2019 2020

Antall individuelle planer 23 21 21

Helseavdelingen:

Legetjenesten har hatt t urnuslege hele året. Vakansen for kommunelege II er gjennom året delvis

kompensert med økning av hjelpepersonell og innleie vikarer. Før et ableringen av interkommunal

koronatelefon var det mange telefonhenvendelser t il legekont oret ang. korona.

Den interkommunale legevakten ble p.g.a pandemien midlert idig flyttet t il Tynset legekontor fra og med
april og t il og med august 2020. I denne perioden måtte kommunene selv t a ansvaret for a bemanne
medhjelperfunksjonen da sykehuset prioriterte sitt eget personell for sykehusdrift .
Kommunelege I er leder for den interkommunale legevakten. Kommunelegen er også kommunens
smittevernansvarlige og deltar i krisestab.

Antall pasienter med fast lege i Folldal pr. 31.12.2020 - 1494 mot 1534 i 2019. Nedgang på40.

Helsesykepleier er en av kommunens ansatt e som har vært med i bemanningen av den interkommunale
Koronat elefonen. Det er i 2020 regist rert 7 nyfødte i Folldal kommune. Jordmortj eneste kjøper vi som
t idligere av Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset .

Kommunens Fysiot erapitj enest e pr. 31.12.20 består av 280 %. Av dette er det 100 % komm unal

fysioterapeut. 180  % har drift st ilskudd. Pasient er og fagut fordringer drøftes og fordeles i samarbeid

slik at helt het lig fysioterapi sikres. Kommunefysiot erapeut er kommunens represent ant blant annet

inn i Nord- sterdals rehabilitering sforum - NRF.

Rus og psykiat ritj enest en består av 2 årsverk som dekkes av 3 ansatt e. Det er samarbeidsavtale og

samarbeid med DPS-Tynset og brukerorganisasjonen Mental helse. En psykiat risk sykepleier er med i

bemanningen av int erkommunal Koronat elefon.

Ergoterapeut har ansvaret for kommunens hjelpemiddelsent ral og koordineringen av ut lån av

hjelpemidler fra NAV i t illegg t il ansvaret for vedtak for avlast ningshjem og fr it idskont akter.

FOLLDAL 2020 2019 2018

Utlan av hjelpe midler 03-30 6 170 1 598 5 501
Folldal kommune er en av kommunene i t idligere Hedmark som ligger høyest på antall ut lån pr. innbygger.

Inst it usjon :

Ant all vedtak pr 31.12.2020, langt idsopphold 18, kortt idsopphold: 4, avlast ningsopphold 2. Fra 2019

til 2020 har det vert en @kni ng pa ca. 100 liggedogn.
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Beboere sykehjem
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Det har i 2020 stort sett vaert merbe legg i inst it usjonen. Dett e gir et iske og kvalitetsmessige
ut fordringer da flere bruker samme bad og det blir dobbelt rom. Dette er i t i llegg utfordrende i

forhold t i l smitt evern.

Merbelegg og flere sammensatt e sykdomst ilst ander gir store ut fordringer i forhold t il bemanning og

det har mått et leies inn ekst ra personell i forhold t i l at driften skulle være forsvarlig.
Dagavdelingen har t idvis vært st engt i 2020 pga pandemien. Akt ivit ør har da vært omplassert t il

La ngt idsavd elingen.
Akt ivitetslogg utgår for 2020. Det har nesten ikke vært mulig a arrangere t ilstelninger med noen

ut enfra i forhold t il smitt evernhensyn. Demensforeningen arrangerte konsert i sansehagen i sommer,

ellers har ansatt e sørget for sosiale opplevelser. Ved hjelp av Smart -TV er det i t i llegg vist en del

konserter.

Regnskap: Samlet budsj ett 2020 for medikament er, medisinsk forbruksmat eriell og papir og plast var
t il sammen kr 323 000. Overskridelse på ca 30 % pa disse t re post ene kan i st or grad t i llegges økte

priser på smit tevernut styr.

Hjemmesykepleie:

Pr. 31.12.20 var det 59 pasienter med vedtak for hjemmesykepleie. Antall vedtak har for det mest e

av året ligget under det som ble lagt t il grunn for budsjet t. Men det har i større grad vært «tyngre»

pasienter som egent lig skulle vært på Inst it usj on, både for avlast ning og ut redning. Da det ikke er

plasser ved inst it usjon, blir det st ørre pleietyngde i hj emmesykepleien med utvidet t ilbud i hjemmet.

Dett e er pasienter som er mer omfatt ende, t idkrevende og kompetansekrevende. I pandemien er det

i t illegg kommet t i lsyn hos eldre, som t idligere ikke har hatt ti lbud, på grunn av ensomhet og

ut rygghet.
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Hjemmesykepleie
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Hjemmehjelp, prakt isk bistand:

48 brukere i utgangen av året. Tjenesten har ligget over det som ble lagt t il grunn for budsj ett. Det
har vært nødvendig med avsat t t id for samt ale da mange har opplevd ensomhet i året som har gåt t .

Hjemmehjelp
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Trygghetsalarmer:

Søknader og bruk av t rygghetsalarmer har i 2020 væ rt økende. Det gjenspeiles, som t idligere nevnt,
behovet for kontakt og samtale for t rygghet i forhold t il den opplevde ensomheten i året som har gått .
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Trygghetsalarm
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Det har i 2020 vært et st ørre int erkommunalt arbeid sammen med FARTT kommunene og

innkj øpssamarbeidet Abakus da velferdst ekno logi skulle ut på anbud i 2020. Det har t att mye t id og

ressurser. Kommunen byt tet leverandør et t er det te. Fra desem ber 2020 er t rygghet st eknologien for

hj emmeboende fra Hepro t att i bruk.

Dagt ilbud for hj emmeboende dement e, lngridst ua, har t ilbud hver mandag og onsdag. Antall vedtak

var ved året s utgang 8 st k. Det har dessverre vært nødvendig med halvt t ilbud fra j uni og ut året

grunnet kohort sammensett ing i forho ld t il pandem ien og t ilpasningen t il smitt evernhensyn og

nasjonale føringer. I mars, april og mai var dagt ilbudet stengt av sam me grunn.

Omsorgsleiligheter:
Kommunen har 19 omsorg sleilighe ter t ilknyt t et bygningsmassen på FBSS, hvor alle var i bruk. Fra

mars/ april var 3 leilighet er avsatt t il kommunal «korona avdeling». Fra j uli ble en av disse igjen tatt i

bruk som vanlig omsorgsleilighet . Ved utgangen av 2020 er det avsat t 2 leilighet er for kommunal

«korona avdeling». M an ser i dag at behovet er st igende for omsorgsbo liger.

M ILJØ- OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (MOT).

Alle leilighet ene t il MOT er i bruk ved utgangen av 2020. En brukes som avlastning sleilighet .

Under pandemien har reisev irksomhet t il jobb og ut danning fo r brukere av tj enesten vært minimal.

Dett e har st ilt større krav t il tjenest en i Fo lldal. Jobb og akt ivit et st ilbud har vært lokalt forankret. Nye

brukere ligger ikke innenfor ordningen t il ressurskrevende tj enest er.

KJ KKEN/ VASKERI:

Kjøkkenet leverer mat t il hjemmeboende og t il inst it usjon. De serverer middag i kant ina for de som

bor i omsorgsboligene. Kant ina har vært stengt siden pandemien «slo t il». Det har result ert i et
mindre salg i kant ina. Kost naden for mat innkjøp er allikevel høyere enn budsjet tert . Det te skyldes

bade prisvekst og end rede innk j p i forhold til beredskap.
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OM MÅLOPPNÅELSE
Indikatorer - malt all :

2019 2020 Landet

u/ Oslo

Andel årsverk i pleie og omsorg med helseutdanning 82,8 77,8 % 78 %

Avt alte legeårsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk) 19,4 19,8 % 11,8 %

Fysioterapeut årsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk) 19, 1 % 9,6 %

Psykiat risk sykepleiere pr 10 000 innbyggere (årsverk) 18,4 % 4,9 %

AIie med vedtak om tjenest er gjennomgås/ evalueres 1 g. pr. 100 % 100 %
år, også psykiat ri.

AIie brukere/ pasient er i hj emmetjenest en og inst it usjon skal 100 % 100 %
ha årskont roll med lege.

AIie langt idsbeboere på inst it usjon skal ha gjennomgang av 100 % 100 %
legemidler hvert halvar.

AIie beboere på inst it usjon skal ha vekt kont roll minimum 100 % 100 %
hver 3.dje mnd.

AIie hj emmeboende pasienter i hj emmesykepleien skal ha 100 % 100 %
kart lagt og f ulgt opp sin ernæringsst at us hver 3.dj e mnd.

Det har vært en omlegging i forhold t il KOSTRA rapportering og grunnlagene er endret .
De fem nederste indikatorene er ikke rapportert via SSB, disse gjøres lokalt.

Året med koronapandemien:

Folldal kommune har I året som har gått hatt en egen «korona-avdeling» i beredskap. Dette er noe hver
enkelt kommune ble palagt a ha for sine innbyggere. I t illegg er det inngått et interkommunalt samarbeid
mellom FARTT kommunene med en felles «korona-avdeling» lokalisert ved Tjn nmosent eret pa Tynset .
Den interkommunale avdelingen skal brukes når det er pasient er som er for syke til a komme hjem t il sin
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egen kommune, men samt idig for fr isk for avaere på Sykehuset . Avdelingen har pr. 31.12.20 en kapasitet
for 30 pasienter, med mulighet for raskt akunne oppskaleres t il 50 pasienter. Ingen av disse plassene her
vært i bruk i 2020.

Det er i t illegg opprett et en int erko mmunal «Korona t elefom». Dette er oppgaver som enkelte ansatte i
kommunen har i t illegg t il sitt opprinnelige arbeid. Det er utarbeidet en egen t urnus hvor alle fem
kommunene er med i bemanningen. Dett har vært varierende press på telefonen, avhengig av
smittesit uasjonen i regionen og nye t iltak og bestemmelser.

Det er nedsatt og opplært en egen gruppe t il smittesporing i kommunen. Denne er satt sammen både av
helsepersonell og andre ansatt e i stab, TLU og service.

I forbindelse med pandemien mått e vi stenge inst it usjonen for fr i t i lgang for besøkende. Dette ble gjort i
henhold t il nasjonale best emmelser. Det har vært brukt et eget besøksrom. Dett e måtte skje i begrenset
omfang, med avt ale på for hånd med avdelingen. Det er blit t ført besøkslogger for aom mulig lette
smit tesporingsarbeidet. Felles arealer har vært og er stengt for bruk av besøkende.

Beboere i omsorgsboligene har kunnet ta imot besøk via egen verandadør for de som bor på bakkeplan
med regist rering. De som ønsket besøk eller besøke ellers har ringt hjemmetj enesten for avtale av
t idspunkt for følge gjennom fellesarealer og regist rering.

Ingridst ua var en periode på nesten 3 mnd. stengt grunnet . Deretter valgte Folldal kommune aapne opp
igjen dette t ilbudet, med t ilret telegging for smittevern og inndeling i kohorter.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

• Avdelingslederne sammen med enhetsleder og en t illit svalgt i HRO har fra 2019 deltatt på et

lederutviklings program i KS Innlandet sin regi. Dett e skulle vært ferdig våren 2020, men er ennå

ikke avslutt et . Det har vært mye fokus på helt id/ delt id og alternat ive mater a legge arbeidsplaner
på. Dett e videreføres i 2021.

• Fort sette samarbeidet med eksterne part er, bl.a. SAM-AKS. (Spesialist helsetjenest en i henhold t il

sykehjemspasienter.)

Teknisk, landbruk og ut vikling
Enhetsleder OleHakon Flat@y

TABELL M ED OVERSIKT OVER NETTO RAMM ER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR REGNSKAP 2020 REVIDERT 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019

NETTO BUDSJETT 12 569 12 639 11 836 12 272

ANTALL ÅRSVERK 18,80 18,80 18,80 19,29

Enheten fikk t ildelt i overkant av 800' i budsjettj usteringer, i hovedsak var dette knyttet t il ekst ra påløpte
vedlikeholdsutgifter og reduserte husleieinnt ekter. I tille gg fikk vi t ildelt 600' i statlig «koronatilskudd»
øremerket vedlikeholdsprosjekter som fullt ut var forutsatt brukt på tjenest ekjøp.

At enheten berget budsjett et t il slutt og kom ut med et mindreforbruk t ilskrives reduserte
energikost nader. Energipost ene fikk et mindreforbruk på nesten 750' i forhold t il budsjett .

2020 var preget av koronat iltak, med delvis stengte bygg, forsterket renhold og omrokkering av ansatte.
St adige endringer i t iltakene har vært krevende både organisator isk og for den enkelte medarbeider.
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Videre har hjemmekontor gitt noen ut fordringer mht . bredbåndsdekning og reduserte mulighet er t il å

møt e publikum. Enheten har pga. korona også hat t en del ekst rautgift er t il desinfeksjonssprit , håndsåpe,
papir osv., i t illegg er det gjort noen bygningsmessige t ilt ak med etablering av smitt esluser ved FBSS og

Helset un.

For drift av bygg og infrast rukt ur har det som vanlig vært en god del svingninger i akt ivit eten og
kost nadene. Drift av kommunale veger gikk vel 300' over budsjett , det meste innen vintervedlikehold.

Selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon og feiing/ t ilsyn ) gikk t il sammen med betydelig overskudd,

dett e avsett es t il selvkost fond og kommer gebyrene t il gode senere.

Fiberprosj ektet Egnund - B rsungse ter har pågåt t gjennom 2020. Det t e er et stort løft for bygdas

befolkning og vil bety at over 90% av innbyggerne har t ilbud om høyhast ighets bredbånd når prosjekt et er
fullf@rt i mai -21.

For motorferdselssaker, byggesaker, delingssaker og oppmålingsforretninger har saksmengden vært om
lag den samme som t idligere år. Planst rategien ble revidert i 2020 og følges opp med bl.a. utarbeiding av

kommunale reguleringsplaner.

For eiendomsskatt er det endringer i lovgrunnlaget , ellers har saksmengden administ rat ivt og i nemndene
vært på det jevne. Ingen klagesaker ble behandlet i 2020.

Innenfor j ord- og skogbruk hadde vi 40 % permisjon på jordbrukssjef mai - oktober . Dett e ble løst med

ompriorit ering av den faste staben landbruk. Av oppgaver så har 2020 hat t mest volum på salg av

garder/ konsesjonssaker, ut byggingssaker drift sbygninger, nydyrkingssaker og fullføring av revisjonen på

gårdskart . I skogbruket har det vært lit t økt akt ivitet i forhold t il året før. Det var en lit en nedgang i ant all

felt hjort evilt fra 2019, mens er ser en økning i antall fa llvilt skader (påkjørsler m.m.) På veterinærdekning

og vet erinærvakt er det permisjoner og vakanser, men man har lykke s arekrutt ere inn så det er bra

veterinærdekning. For det som ligger under jord- og skog vil det ellers bli en mer fyldig rapport i

kommende næringsrapport .

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Bygg og infrast rukt ur :

• Arbeidet med digitale verktøy for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) av bygningsmassen ble
start et opp som et delvis interkommunalt samarbeidsprosjekt i kjølvannet av felles
lederutviklingsprogram i 2019. Grunnet koron asit uasjonen bledet lit e framdrift på dette i 2020.

Arbeidet bør gjenopptas når sit uasjonen ett er hvert stabiliserer seg.

Saksbehandling, planer og prosjekter :

• Vi opplever ii ha «smådrift sfordeler» i form av stor fleksibilit et og nær dialog på t vers av
fagområdene. Det te er også bra når det oppst år vakanser. Saksmengden er relat ivt st abil, men

enkelt saker tar mye ressurser. Direkte veiledning prioriteres da vi ser at det gir klare gevinster ift.
bl.a. korte saksbehandlingst ider og få klagesaker

• Investeringsprosjekter er t il t ider krevende kapasit et smessig. Nar en får flere store prosjekter

som sammenfa ller i t id, som f .eks. basseng/ garderober og FBSS, er det andre oppgaver som må
nedpriorit eres. Ofte er det da «internoppgaver» som planprosesser og personalarbeid som

forskyves, noe som ikke er heldig over t id
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Service og kult ur
Enhetsleder Eva Torh aug

TABELL M ED OVERSIKT OVER NETTO RAMM ER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOM H ETSÅR REGNSKAP 2020 REVIDERT 2020 BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2019
Service og Kultur 9 013 9 716 9 900 9 ,50
Antall årsverk 7,5 7,5 7,5 7,7

Kommentarer t il regnskapet :

Regnskapet viser et forbruk p 92,76 %, det vil si et mindreforbruk på vel kr 700.000. Dett e skyldes i
hovedsak lavere l nnsutgifter. Det er flere arsaker til dette.

OM MÅLOPPNÅELSE:
Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet

M ål for virksomheten i 2020

/ Ant all utla nt e boker pa bibl ioteket / 16000
,--- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ant aII brukere av j unior- og fr it idsklubb Gjennomsnitt st all brukere:

j uniorklubb: 20

ungdomsklubb: 15

I Ant all brukere av kino I Gj ennomsnit t antall brukere: 27

Målene for virksomheten er stort set t t ilsvarende t idligere års mål:

Biblioteket

Vi har ingen nøyakt ige besøkst all, men det er uten tvil barn/ unge som utgjør størst eparten av besøket ,
noe som er helt nat urlig da biblioteket er et kombinasjonsbibliotek. Antall voksne låntakere er forholdsvis
st abilt . Ut lånst allet er ikke med i de forel pige KOSTRA-tallen e da det er Nasjonalbiblioteket som har

ansvar for a innhent e og publisere st at ist ikk for bibliotekene. Frist for bibliot ekene for innrapportering er
i mars. KOSTRA-tallene gjelder for øvrig folkebibliot ek.

2020 har vært et spesielt år. På grunn av covid19-pand emien var biblioteket først stengt i flere måneder.

derett er har det kun vært åpent en dag pr uke for publikum. I t illegg har vi hatt en låneordning der
låntaker kan best ille bøker som blir satt ut for avhent ing. Skole og barnehage har ett er gjenåpningen hat t
vanlig t i lgang t il bibliot eket .

2017 2018 2019 2020

Antall ut lånt e bøker 16322 16635 16502 9187

Bokut lån per innbygger 10,4 10,5 10,7 6,0

U tlan av e-bk e r er inkludert

KOSTRA-rapp ort ering er ikke t at t med her da den gj elder folkebibliotek.

Maloppn@else: Male t pd 16000 utlante boker er ik ke nadd.
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Frit idsklubben

Frit idsklubben har t ilholdssted på Follvang og har følgende akt ivit eter på klubbkveldene:

Bordtennis, bilj ard, airhockey, fot ballspill, Playstat ion og Nint endo Wii, ti lgang t il t rådløst internett med

egen pc eller klubbens peer, diskotek og kiosk.

Frit idsklubben har hatt følgende akt ivit et :

Juniorklubb: 2017 2018 2019 2020
Antall klubbkvelder 15 15 15 7

Antall besøkende t otalt 288 373 508 272

Gjennomsnit t brukere pr kveld 19 25 34 30

Ungdomsklubb: 2017 2018 2019 2020
Antall klubbkvelder 15 15 15 9

Antall besøkende totalt 134 150 227 194

Gjennomsnitt brukere pr kveld 9 10 15 28

Besøkende på arrangementer* 211 240 255 278

* Arrangementer: I t illegg t il vanlige klubbkvelder arrangerer fr it idsklubben rockekonsert , UKM og

sommer- og juleavslut ning.

KOSTRA-rapport ering er ikke tatt med her da den inneholder t all for fr it idsklubben t otalt , og ikke skiller på

junior- og ungdomsklubb.

På grunn av korona har akt ivit eten vært sterkt redusert, dett e gjelder både klubbkvelder og arrangement .

Både j unior- og ungdomsklubben har hatt bra besøk på de kveldene den har vært åpen

Måloppnåelse: Målene om gjennomsnitt 20 brukere pr kveld f or j uniorklubben og 15 brukere for

ungdomsklubben er nådd.

Kino

Folldal kino har hatt følgende akt ivit et (egenrapportert ):

2017 2018 2019 2020

Antall kinoforest illinger 70 73 66 40

Tot alt ant all kinobesøk 1794 1836 1546 847

Gjennomsnit t lig antall besøkende 26 25 23 21

6 6 foresti llinger fordelt på 54 fi lmer.

Egenrapporteringen er lagt inn i st edet for KOSTRA, dette for avise gjennomsnitt lig ant all besøkende.

Kinoene i Norge hadde i 2020 et vanskelig år på grunn av koronapandemien, og antall besøkende ble

halvert t il i underkant av 5 millioner. Hadde det ikke vært for norske fi lmer, hadde besøkstallet vært enda
lavere. Dett e gjelder også for Folldal kino. Kinoen var stengt i en lengre periode, og antall besøkende har
gåt t bet ydelig ned.

Folldal kino har også i 2020 hat t avtale med fylkeskommunen om bruk av Kult urkartet . Kortet gir ungdom
mellom 13-19 arrabatt er på kult urforest illinger, men ordningen er lit e brukt .

Måloppnåelse: Målet om 27 gj ennomsnitt betalende er ikke nådd.

Planer
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• Arkivplan. Den er et levende dokument som det må jobbes med kont inuerlig.

• Kult urminneplan. Det har ikke vært mulig aferdigstille planen i 2020, men den vil bli lagt frem t il
polit isk behandling i løpet av 2021.

Prosjekt er

• Etablering av veiledningst ilbud innen digit al kompetanse. Bibliot eket mott ok et t ilskudd på kr
150.000 t il det te arbeidet . Prosjekt et varte ut 2019, men ble videreført og utvidet med

infoskj ermer plassert på t o dagligvarebut ikker samt på servicekont oret .

Priser og st ipend:

• Folldalsprisen ble i 2020 tild elt Folldal Idret tsforening.

• St ipend for ungdom mellom 15-20 ar; et innen kult ur og et innen idrett . Emil Hage St reit lien ble
t ildelt st ipendet innen idrett . St ipend innen kult ur ble ikke ut delt da det ikke var søkere.

Annet :

• Ut lånsordning for idrett s- og fr iluft sutstyr (BUA) - klargjort for åpning i januar 2021.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

• Kult urminneplanen slutt føres.

• Arkivplanen komplett eres. Planen er et levende dokument som det må arbeides med kont inuerlig.

• Opplæring på saksbehandlersystemet ESA skj er kont inuerlig ..

• Fullpublisering av dokumenter på post list a gjennomføres

• Oppdatere/ videreutvikle kommunen s websider. Dette er et kont inuer lig arbeid.

• Videreføre/ utvikle t iltak i prosjektet Veiledning innen digit al kompet anse - inf oskj ermer.

• Kommune-Kari. Robot tj enesten er tatt i bruk, det arbeides videre for akomplett ere tj enesten.

• Gjennomgang av arbeidsoppgaver og rut iner. Dett e er et kont inuerlig arbeid.

• Åpning av BUA {ut lånsordning for idrett s- og fr iluft sutstyr).

Investeringsprosj ekt er, med komment arer for vesent lige avvik
Pr o sj ekt Regnskap Budsjet t Avvik

0904 STARTLÅN 176 461 176 000 461

0905 EKSTRAORD. NEDEBET. STARTLÅN 146 608 147 000 -392

1259 FOLLDAL KIRKE, ENK-20 -339 302 -339 000 -302

1514 EGENKAP. INNSKUDD KLP 983 995 984 000 -5

3824 PERSONLQFTERE FBSS -20 239 915 312 000 -72 085
Kommentarer: anskaffet mindre enn budsjettert

3843 NETTBRETT/TELEFONER FBSS 0 30 000 -30 000
Kommentarer: ikke anskaffet i 2020

5023 REN HO LDSTEKNOLOG I 53 431 54 000 -569

5309 AKTIVITETSAN LEGG 303 090 363 000 -59 910
Kommentarer: prosjektet har gått over f lere år,
hadde også kostnader i 2019

5310 BELYSNING BARNEHAGE 0 182 000 -182 000
Kommentarer: denne er tatt på drift da det ble
relativt beskjedne kostnader

5350 SVØM MEHALL/ IDRETTSHALL 1 283 100 870 000 413 100
Kommentarer: gjelder prosjekteringskostnader.
Mer omf attende enn anslaget tilsa. Se ellers egen
kommunestyresak, f ortsetter i 2021.

5401 SALG EIENDOM 99 986 100 000 -14
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5415 KJ KKEN 153 514 154 000 -486

S416 OM BYGGING FBSS -20 1 637 280 862 000 77 5 280

Komm entarer: gjelder prosjekteringskostnader,
f ortsetter i 2021. Se også egenkomm unestyresak i

2020
5524 OLJETANK BIOOU E DALEN SKULE 24 741 60 000 -35 259

Kommentarer: prosj ektet rimeligere enn antatt
5525 OPPVAKSMASKINER OMSORGSBOLIGER 394 670 225 000 169 670

Kommentarer: overskridelse skyldes interne
lønnskostnader grunnet f orhold ved
anskaff elseskonkurransen og tilpasninger mht
covid-situasjonen

6217 OVERTAGELSE PRIVATE VANNVERK 18 450 100 000 -81 550

Kommentarer: prosjektet er noe f orsinket og
f ortsetter i 2021

6222 LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18 1 120 447 550 000 570 447

Kommentarer: overskridelse grunnet uf orutsette
hendelse, bl.a. pga. mangler i ledningskart. Videre
måtte ett prosjekt som var planlagt  i  2022
f ramskyndes grunnet utenf orstående f orhold

6225 NY BIL 2020 179 000 143 000 36 000

Kommentarer: gjenkj op av leasin gbil vann/ avl4p.
Gir reduserte driftsutg ift er

6317 SANERING KUMM ER KLOAKK -20 843 715 550 000 293 715

Komm entarer: overskridelse grunnet uf orutsette
hendelse, bl.a. pga. mangler i ledningskart. Videre
måtte ett prosj ekt som var planlagt  i 2022
f ramskyndes grunne t utenf orstående f orhold

6536 BRU HOVDEGRENDA 67 000 100 000 -33 000

Kommentarer: prosjektet er noe f orsinket og
f ortsetter  i  2021

Demografi
Befolkningsutviklingen i Folldal kommune fra år 2015 pr. 01.01, oppdelt i aldersgrupper, SSB 07459:

2016 2017 2018 2019 2020 I 2021

0 år 12 10 9 12 10 7
r---------

1-5 ar 74 72 68 61 52 46
- -

6-12 ar 116 111 113 12 5 120 108
I------

13-15 år 60 55 45 43 44 49

16-19 ar 89 85 85 68 72 65
- - -

20-44  ar 393 388 369 379 357 349
- - -
45-66 ar 478 469 485 490 498 492

- -

67-79 ar 258 27 6 283 281 282 288
- -

80-89 ar 91 91 84 88 87 95

90  år  e ller e ldre 21 20 28 30 23 19

1569
- - - -

1592 1577 1577 1S45 1518- - - -

Folldal har i 2020 hatt en nedgang i folket allet på 27 personer i 2020.
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Styr ing og kontro ll - eti sk standard

Kommuneloven st iller krav om rapport ering på int ernkont roll. Det skal redegjøres for iverksatt e og

planlagte t iltak for a sikre bet ryggende kont ro ll og et isk standard i virksomhet en. Internkont rollen skal

være systemat isk og t ilpasses virksomhet ens størrelse, egenart , akt ivit et og risikoforhold. Både

kont ro llut valget s virksomhet , revisj oner og t ilsyn inngår som en del av kont rollarbeidet i kommunen.

Fo lldal kommunes int ernkont roll bygger pa COSO-rammeverke t . Rammeverke t er sammensatt av t re

målsett inger og fem komponenter. De t re målset t ingene er målrett et og kost nadseffekt iv drift , pålitelig

regnskapsføring og overholdelse av lover og regler.

Kommunens system er ett er dett e inndelt i følgende hovedområder:

Overordnet ledelseskontroll
STIKKORD: HOS OSS ER DET:

Organisering/ roller, ansvar Organisasjonskart , delegeringsreglement m.m.

Et ikk Et iske ret ningslinjer

Styr ing og kont roll Risiko - og malstyring

Støtt eprosesser
Økonomi og fi nans Styringsdokument er som økonomireglement,

finansreglement m.m.

Person al Personalpo lit iske ret ningslinjer m.m.

Innkjp Innkj psregleme nt

IKT St rat egisk plan for IKT

Kjerneprosesser
Saksbehandling og myndighetsutøvelse Styringsdokumenter med roller og ansvar og krav

Tjeneste produksjon t il akt ivit eter, prosesser og kont roll .

Rutiner / system som sikrer et terlevelse av krav,

herunder int ernkont rollkrav i lovgivningen

Prosesser for å sikre ett erlevelse
Opplæring

Oppfølging og overvåkning

Håndheving

Et vikt ig f undament for god int ernkont roll, og for a fore bygge korrupsjon og mislighet er, er et isk standard

hos medarbeidere og folkevalgte. Et iske ret ningslinjer er en del av kommunens dokument er med leseplikt

i kvalitet ssystemet . Gjennomgang av de et iske ret ningslinjene er også en av akt ivitetene som skal gjøres

ved nyansett elser i henhold t il kommunens rut iner. For folkevalgte er det en del av folkevalgt opplæringen

ved oppstart av ny kommunestyreperiode.

I 2020 er følgende t ilt ak gjennomført for asikre god praksis:

Regelmessig gjennomgang i avvikssyst eme t , og lukking av meldt e avv ik.

Gjennomgang og oppdat ering i ledergruppa av administ rat ivt de legeringsreglement .

Løpende oppdat ering av rut iner, prosedyrer og reglement .

Løpende oppdat eringer i forhold t il myndighet t il at t estasjoner og anvisning.

Månedlig oppfølging av enhet sledere med fokus på bemanning, økonomi, kvalit et st ilt ak og avv ik.

Møt er i ledergruppa omt rent hver 14 dag.

De større enhet ene har sine faste administ rat ive møt er, samt møt er med t illit svalgte og vernetj enesten.

Regelmessig gj ennomgang og oppdat ering av ansatt e som er t ildelt att est asjons og anvisningsmyndighet .

Årlig gjennomgang i forhold t il IKT sikkerhet .
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Tilsyn i 2020

Iner smm@enet a [em n....Tormentor Ieroe Tse.
St atsfo rvaIte ren Sent raladminist rasjonen Gj res sammen Oktober Pagaend e

Krisesent erloven. med FARTT 2019-
kommunene

Statsforvalt eren HRO Ikke avdekket Hele 2020 Avslutt et

Tilsyn av kommunens lovbrudd.

sikring av helse og

omsorgst jenester med

psykisk utviklingshemming.

Statsforvalteren Tilsyn med TLU 2020 Pågående

slambehandling ved

Brat bakken slamanlegg.

Arbeidst ilsynet TLU Lukket Krav oppfylt

postalt t ilsyn - asbest

Avvik og fo rbedringsforslag

taco«icon»Igel Akazos ave [ AniazosRU oat2oz,
Organisasjon 18 20 30

Tjeneste/ brukere inkl. 62 53 31
medisin og fall

HMS 16 30 38

Avv ik meldes ent en på skjema, i j ournal eller gjennom elekt ronisk int ernkont ro llsystem Compile. HMS
avvik, evt . manglende renhold og vedlikeho ld meldes også inn gj ennom vernerundene. Dett e ligger igj en

t il grunn for handlingsplan arbeidsmiljø. Det ble gjennomført vernerunder i j anuar/ februar 2020.

Etiske retningslinjer

Kommunens et iske ret ningslinjer gjelder for både ansatt e og folkevalgte i Fo lldal kommune. De et iske

ret ningslinjene er forankret i kommunens verdier og skal sikre god et isk praksis i ut førelse av t jenest en og

forvalt ningen av felleska pets ressurser.

Tilt ak som planlegges iverksatt :
Videre kompetanseheving av hele organisasj onen i bruk av kvalit et styring ssystem/forbedring/ avvik

Gjennomgang administ rat ivt delegasjonsreglement

Revidere anskaffelsesreglementet i samarbeid med eierkommunene i Abakus AS

Oppf lging av innkj psansvarige i kommune n i forh old til kompet anse i rollen

Videref re manedlig e oppf olgingsmot er med alle enhet ene
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Oppfølging av polit iske vedtak
Ant all saker 2019 2020
Kommunestyret 75 55
Formannskap 100 78

Kommunestyret har bl.a. behandlet
De legeringsreglement
Finansreglement
Økonomireglement
Reglement for medvirkningsråd
Valgsaker
H@ring er
Årsberet ninger og rapporter
Tilstandsrapport
Mandater t il utvalg
S knader om st@tt e
Planst rategi og planer
Budsj ett og økonomiplan

Kommunedirekt øren legger fram egen rapport om oppfølging av kommunestyret s vedtak før sommeren

2021om hvordan administ rasj onen har f ulgt opp vedt akene.

Organisasjon og medarbeidere

LIKESTILLING

Det skal redegj øres for den fa kt iske t ilst anden når det gjelder likest illing i fylkeskommunen eller

kommunen. Det skal også redegjøres for t ilt ak som er iverksat t , og t ilt ak som planlegges

iverksat t for afremme likest ill ing og for ahindre forskj ellsbehandling i st rid med likest il lings- og

diskrimineringsloven, samt for afremme formålene i likest il lings- og diskrimineringsloven når det

gj elder et nisitet , religion, livssyn, f unksj onsnedset telse, seksuell or ientering, kjønnsident itet og

kj nns ut trykk.

Politisk likest illing:

Pr. 31.12.20 Kvinner Menn

Kommunestyret 6 11

Formannskap 2 5

Utvalg 1 2 3

Utvalg 2 2 3

Eldrerådet 3 2

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 2

Barne- og ungdomsrådet 3 2

Folldal kommune har kvinnelig ordfører og mannlig varaordfører.

Ansatt e:

Tekst 2018 2019 2020

Antall årsverk 146 141 140

Antall ansatt e 186 176 173
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Ant all kvinner 161 145 139

% and el kvinner 86% 82% 80%

Ant all menn 25 31 34

% andel menn 14% 18 % 20%

Ant all kvinner ledende st illinger 8 10 10

% and el kvinner i ledende st il linger 67% 71% 71%

Ant all menn i ledende st illinger 4 4 4

% and el menn i ledende st i ll inger 33% 29% 29%

Ford eling heltid/ deltid

Ant all delt idsst illinger 134 134 129

Ant all ansat te i delt idsst illinger 99 104 88
Antall kv inner i delt idsst illinger 90 95 80

% andel kvinner i delt idsst illinger 91% 91% 91%

Ant all menn i delt idsst illinger 9 9 8
% andel menn i delt idsst il linger 9% 9% 9%

M idlert idig ansatt e

Ant all m idlert id ig ansatt e - - 13

Andel mid lert id ig ansatte menn - - 23%

Andel mid lert id ig ansat te kvinner - - 77 %

Foreldrepermisjon

Antall uker foreld repermisj on menn - - 15

Antall uker foreld repermisj on kvinner - - 115

Folldal kommune har egne ret ningslinj er for a redusere bruken av uønsket delt id. Disse brukes sammen

med ansett elsesreglementet . Kommunen bruker intern ut lysning når delt idsansatte kan ha krav på
utvidelse av sitt t ilsett ingsforhold. I 2020 har vi hatt et ekst ra fokus pa a skape en heit idskult ur. De aller
fleste fast e st illinger som er ut lyst er 100% st illinger. Alle delt idsansat te ble invitert ti l a delta i en

undersøkelse som omhandlet blant annet om de ns ket a ke st illingen sin, hva som skulle t il for at de
ønsket en helt idsst illing og hvilke endringer de var villige t il for akunne få en helt idsst illing. Svarprosenten

i undersøkelsen var kun på 35%, og det var kun 14% av alle delt idsansatt e i kommunen som oppga at de

ønsket seg økt st illing.

Ledere og t illitsvalgte i HRO har delt at t i utviklingsnet tverk gjennom KS, for ledelse og bemanning i helse
og omsorg. Her har heit idskult ur og hvordan ident ifisere handlingsrommet vært t ema. Det er utarbeidet

ny t urnus, som er ment a fremme heit idskult ur.

Kommunen har ingen akt iv st rat egi for a rekrut t ere flere menn inn i oppvekst- og pleiesektoren. Både i

oppvekstenheten og i HRO oppfordres menn til a soke. Kommunens øverste administ rat ive leder er
kvinne.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Det fysiske og psykososiale arbeidsmilj øet blir systemat isk kart lagt ved gj ennomføring av

medarbeidersamt aler
vernerunder

sykefraværsstat ist ikk
kont inuerlig håndtering av uønskede hendelser (avvik)

Arbeidsmiljøutvalget legger hvert år fram en egen årsmelding for arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet

(HMS). Det utarbeides også årlig risikoanalyse og handlingsplan HMS.
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Folldal kommune bruker Bedrift shelsetjenest e AS som er lokalisert på Tynset og Røros. Representant for
BHT deltar også i AMU sine møt er.

Sykefravær

Ledere i kommunen har j obbet målrett et gjennom hele året for å følge opp sykemeldte og for å forebygge

at ansatte blir syke. Det er behov for en samordning av praksis, og rut iner for elekt ronisk oppfølging, knyttet
til sykefravaersoppf l ging. Dett e arbeidet ble startet opp i 2020.

Det samlede sykefraværet for 2020 var 9,0 %, en økning fra 2019 hvor sykefraværet var på 8,5%. Det er
over kommunens mål om fravær und er 6,3 %. I 2021 vil AMU foreta en analyse og vurdere om måltallet

for sykefravær bør j usteres.

Sykefravær
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] 3] 2 O2O 2 019 2018 - 20 17

Sykefravær pr enhet

Enhet Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
f ravær 2016 fravær 2017 fravær 2018 fraver 2019 fravær 2020

Skole 4,8 8,3 6,1 4,6 -
Barnehage 9,1 11,3 12,3 11,1 -

Oppvekst - - - - 6,5
Helse, 8,1 12 10,2 11,1 13,3
rehabilit ering og

omsorg

TLU 5,7 8,8 5,1 10,8 5,3
Service og kultur 0,4 3,6 4,4 5,8 6,3
Stab inkl. 1,8 10,4 1,5 1,8 0,5
enhetsledere

Det regist rerte koronarelaterte fraværet i 2020 var 0,1%. Dette omhandler i hovedsak fravær innenfor

arbeidsgiverperioden. Det te fraværet har gitt kommunen ref usj on fra NAV fra fravaersdag 4, i stedet for

fra dag 17 som gjelder ved annet sykefravær.

Medarbeiderundersøkelse
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Folldal kommune har fra 2016 t att i bruk Kommuneforlagets medarbeiderunders kelse «10-faktor». 10-

FAKTOR er et anerkjent digitalt ut viklingsverkt øy som brukes av både kommunale og privat e
virksomheter. 10-FAKTOR bygger på forskning om hva som er vikt ige innsatsfakt orer for aoppna gode

resultater. Ny undersøkelse ble gj ennomført i desember 2020. Kommunen har valgt a bruke10-faktor
som et verkt øy for autvikle og forbedre organisasjonen. Det te bet inginger at det set tes av t id og ressurser

t il arbeid mellom hver undersøkelse. Utvidet ledergruppe har priorit ert en kompetanseheving på felt et og
det er utarbeidet planer for oppfølging av undersøkelsen i hver avdeling, som bygger på en felles

overordnet plan.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen på kommunenivå. Her er 5 høyest score og 1 er lavest score.
Det er ikke definert noen grense for god eller dårlig score, men ifølge veilederen er en snit tverdi over 4.0

n skelig , ideelt sett hy ere enn 4,5.

FAKTOR Folldal 2020 Folldal 2018 Snit t tj eneste Norge

1. Indre mot ivasj on 4.2 4.3 4.2

2. Mest ring stro 4.3 4.3 4.3

3. Autonomi 4.2 4.2 4.2

4. Bruk av kompetanse 4.1 4.2 4. 2

5. Mest ringsor ientert ledelse 3.7 3.7 3.9

6. Rolleklarhet 4.1 4.2 4.2

7. Relevant kompetanseutvikling 3.6 3.5 3.6

8. Fleksibilit etsvilje 4.4 4.5 4.4

9. Mest ringsklima 3.8 3.9 4.0

10. Prososial mot ivasjon 4.7 4.7 4.6

Status for rekrutt ering:
I 2020 har det vært 26 rekrut teringssaker. 5 av disse har vært pa ti lkallingsvika rer, ferievikarer eller åpen

søknad. Utfordringene ved rekrutt ering har i året som har gått vært kommunelege og sykepleiere.
Utenom dette har ut lyste st illinger blitt besatt .
Tre medarbeidere har inngåt t en avtale om rekrut teringst ilskudd for sykepleier, ett er vedtat t
rekrutt eringsplan.

Sommerjobb for ungdom
Prosjekt sommerj obb for ungdom har blitt gjennomført som planlagt. Det er 8 ungdommer som har hatt

sommerj obb i t re uker også i 2020. Flere av de som har hat t sommerjobb for ungdom  i  t idligere år har fått
ordinær vikar/ sommerjobb senere.

Lenn
Folldal kommune følger KS sit t lønnsregulat iv. Det er ingen forskjell på menn og kvinner i samme

st illingskode i kapitel 4. Avlønningen baserer seg på grunnlønn ett er sti lling skode/lnn s ramme og
ansiennitet .

I 2020 ble det ikke gjennomført lokale forhandlinger. Det ble avtalt lik lønnsøkning på alle medarbeidere i
kapitel 3 og 5 med 0,7%.

I st illingskoder som baserer seg på sterkere grad av individuell lønnsfastsett ing er det også større
forskjeller. De st r s te l nnsmessige forskjellene er i kapitel 5. Her er det ikke samme automat iske

sammenheng mellom st illingskode, ut danningsnivå, ansiennit et og lønn som det er for de fleste ansat te i
kapit el 4. De med høyest lønn i kap. 3 og 5 er kvinner.

Lønnskart legging skal foregå hvert annet år. Fo lldal kommune skal gjøre en lønnskart legging for
regnskapsåret 2021.
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LI KESTI LU NG

Etnisitet
Kommunen skal arbeide akt ivt , målrettet og planmessig for afremme diskrimineringslavens formål som
er afremme likest illing, sikre like mulighet er og rett igheter og ahindr e diskriminering på grunn av
et nisitet, nasjonal opprinnelse, avst amning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Nedsatt  funksjonsevne
Kommunen skal også i henhold t il diskriminerings- og t llgjengelighetsloven arbeide akt ivt for afremme
likest illing og likeverd, sikre like muligheter og rett ighet er t il samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av
funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Folldal kommune arbeider systemat isk med t ilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Dett e
arbeidet gjøres i noen grad i samarbeid med NAV. Vi t ilret telegger også for praksisplasser for personer
som t renger arbeidsutprøving, arbeidst rening og praksis.

Tiltak som planlegges iverksatt for afremme likest illing
Kommunen skal j obbe akt ivt , målret tet og planmessig for afre mme likest illing og hindre
diskriminering. Dette anses som kommunens HMS-arbeid, det forebyggende arbeidet før (opplevelser
av) diskriminering oppst år. Gj ennom en slik systemat isk jobbing unngås forhåpent ligvis saker om
diskriminering. Slike saker er svært belast ende for den det gj elder og for virksomheten. I t illegg gir
enkelt saker ofte heller ikke godt grunnlag for aendre diskriminerende syst emer, fordi det kan være
vanske lig ase sakene i sammenheng. Den generelle akt ivit etsplikt en legger opp t il at man skal avdekke
de likest illingsut fordring ene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg t il en konflikt eller
klagesak.

Folldal kommune skal:
a) Undersøke om det finnes r isiko for diskriminering eller andre hindre for likest il ling
b) Analysere årsaker t il ident ifiserte risikoer
c) lverkset t e t ilt ak som er egnet t il amotvirke diskrimineringen og bidra t il økt likest illing og mangfold
i virksomheten
d) Vurdere resultat et av arbeidet ett er bokstav a - C
Nyt t i den forsterkete plikten er at kommunen som en del av bokstav a, også skal gjøre en
lønnskart legging og en kart legging av ufr ivillig delt id. Kart leggingen skal gjøres hvert annet år.

Det er i t illegg gjort en utvidelse knyttet t il hvilke diskrimineringsgrunnlag/ områder kommunen skal jobbe
med. Det er lagt t il kjønnsbasert vold samt sammensatt diskriminering (diskriminering på flere grunnlag
samt idig).

Per i dag omfatt es følgende grunnlag:
K jnn
*Nedsatt funksjonsevne
*Seksuell orientering
K j nnsident itet og kjonns uttry kk
R elig ion og livssyn
*Et nisitet
O msorgsoppgaver
G raviditet , foreldrepermisjon og adopsjon

Kommunen arbeider også for aforhi ndre kjønnsbasert vold, t rakassering og seksuell t rakassering og
sammensatt diskriminering

Vurderingen av risiko og hindre gjøres på følgende områder:
R ekrutteri ng
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L onn s- og arbeidsvilkar
* Forfremmelse

* Utvikling/ opplæring

*Tilrett elegging
* Kombinasjon av arbeid og familieliv

Arbeidet med a fremme likest illing og hindre diskr iminering skal skj e i samarbeid med represent ant er

for medarbeiderne/ t illitsvalgte.

Sosial bærekraft og folkehelse

Kommuneplanen fra 2011 har som et av kommunens mal a ha et folkehelseprespekt iv: «Folldal - en fr isk

og frodig fjellkommune». Kommuneplanen følges opp med t iltak i økonomiplanen og andre planer. Den

sosiale dimensjonen i FNs bærekraft små I har t ett sammenheng med folkehelsemålene. Både sosial

bærekraft og folkehelse handler om a fremm e en samfunnsutvikling som

• Set ter menneskelige behov i sent rum

• Gir sosial rett ferdighet og like livssj anser for alle

• Legger t il rett e for at folk som bor i kommunen kan påvirke og delt a.

Det er gjennomført Ung Data undersøkelse i Folldal kommune i 2020. Analyse og handlingsplan i forhold

t il resultatene utarbeides av barne- og ungdomsteamet .

Folkehelseprof il for Folldal kommune utarbeides årlig av Folkehelseinst it utt et . Stat ist ikkken er hentet ut

fra kommunehelsas stat ist ikkbank pr februar 2021. Ved ut arbeidelsen av året s profil var ennå ikke Ung

Data undersøkelsen publisert .

Folkehelseprofi len viser at vi fort satt har en del a ga på i forhold t il t ilst rekkelig akt ivitet i hele

befolkningen for a forebygge helseskader. Vi har  i  2020 klart agjennomf @re planlagte akt ivit eter som

st olpejakt og Fysak turmål. Det er også gjennom 2020 jobbet med et ablering av BUA som en

ut lånsordning av turut st yr og utstyr for idrett t il fort rinnsvis barn og unge.

Nasjonal kompetansetj eneste for aldr ing og helse utgir også st at ist ikk i forhold t il bl.a. demens. Det er

vikti g aha en god oversikt over både dagens sit uasjon og fremt idige helseutfordringer når tjenesten skal

planlegges. Demenskartet - Aldring og helse

Hukommelsesteamet i Folldal ut arbeider en egen rapport som legges fram i enheten.

Hukommelsesteamet beskriver her både kompetanset iltak de deltar på og t iltak for pårørende. I 2020 har

det vært noe redusert aktivit et p.g.a. koron apandemien .
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Samfunnssikkerhet og beredskap
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Fra et av mange teams møter med statsforvalter Knut Storberget på hjemmekont or.

Korona pandemien
22. januar fikk kommunene den først e meldingen om et virusut brudd i Kina fra Fy lkesmannen.

Kommunelegene ble også varslet . Det var da uklar alvorlighetsgrad.

I februar ble alle kommunene bedt om asende sin plan for smitt evern t il fy lkesmannen, og i løpet av

måneden ble både smitt evernplan og pandemiplan oppdatert av kommunelegen i Folldal. Kommunene

ble også bedt om arapport ere stat us for smit t evernut st yr.

6. mars var det informasjonsmøte på t eams med fylkesmannen. Samme helg var det skiskytt erstevne i

Storm oegga. Ett er anbefaling fra fylkeslegen utarbeidet vi den først e risikoanalysen i forbindelse med

arrangementet .

9. mars satt kommunen første møte i kriseledelsen i forbindelse med varsler om pandemi. Vi ble bedt av

fylkesmannen om aga igjennom beredskapsplanen med tanke på en mulig pandemi. Fra denne dato har

kommunen kont inuerlig j obbet med beredskap, kont inuit etsplaner, rapportering, veiledning av bedrifter

og lag og foreninger, innkjøp av smitt evernut styr, informasjon t il innbyggere og andre og ikke minst

deltatt i møter med stat sforvalt eren og de andre kommunene i Innlandet . TISK (t est ing, isolasjon,

smit tesporing, karant inering)-st rategien ble lansert høsten 2020. I j uni fikk kommunen på plass
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smit tesporing sverkt y og smitt esporingsteam. Det er også gjenno mført opplæring og øvelse av i

forbindelse med smit t esporing.

På regionalt nivå har kommuneleger hat t regelmessige (digit ale) møt er, ledere av helsetj enest ene har hatt

regelmessige møter, beredskapsansvarlige har hatt regelmessige møt er, kommunedirekt ører har t idv is

hat t mer enn et møte ukent lig for samordning i regionen. Kommunene i Nord-Øst erdal har i hovedsak

fulgt de nasj onale anbefa lingene og påbud gjenno m hele 2020. Unnt aket var da kommunelegene gjorde

likelydende vedtak om karant eneplikt et t er innreise t il regionen i en 7 dagers periode fra 20 mars. I

forkant av dett e var det også en klar anbefa ling om ikke areise ut og inn i regionen. Vedtaket medført e

saksbehandling av 19 dispensasjonssøknader.

«Hyttefor budet » til pasken 2020 medf@rte ogsa mange henv end elser til kommu nen.

I henhold t il kommunens beredskapsplan har ordfører hat t et overordnet ansvar for informasj on t il

befolkningen. Dett e har vært gjort i samarbeid med ansatt e i st ab og på service- og kult ur. Ordfører har

også en sent ral rolle i forho ld t il krisest ab, og delt ar på de f lest e møtene t il fylkesmannen.

Kriseledelsen har i hele perioden vært utvidet med kommunelege og leder/ ledere oppvekst . Det har i

2020 vært 36 møt er i krisest ab. I mars var det daglige møt er, og et t er som sit uasjonen ble mere oversikt lig

ble det lengre intervaller mellom møtene.

Det ble i 2020 loggført 585 dokumenter i beredskapsverkt øyet CIM . I t illegg har kommunen mot t att flere

hundre andre meldinger og dokumenter i forbindelse med koronapandemien. I forho ld t il denne

rapport en har enhet ene omtalt noe av arbeidet som er gjort i løpet av året .

Belast ningen på beredskoordinat or (enhet sleder TLU) har i hele perioden vært høy.

Rapporteringsrut inene t il fylkesmannen har gjennom året vært t idkrevende. Små kommuner ut en smitt e

har hat t samme krav t il rapport ering som st ore kommuner.

St at us i forhold t il plan og planst rat egi

Fo lldal kom m unes hovedmålsett ing:

Folldal kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseff ektive tj enester til innbyggerne, slik at den
enkeltes rettigheter ivaretas. Folldal komm une skal væ re en skapende kraft f or nyskaping og allsidig
videre utvikling.

Budsj et tet bygger på de valgt e sat sningsområdene i komm uneplanens samf unnsdel, slik at disse i så

st o r grad som m ulig kan realiseres. Hovedmålene i gj eldene ko mmuneplan (samfunnsde l) er:

• Økt bo lyst og t ilflyt t ing

• Bærekraf t ig næringsliv og landbruk

• God velf erd

• Utvikle st at usen som nasjonalparkko mmune

• Posit iv omdomm ebygging

Folldal komm une sin visj on er " Lys i alle grender, fo lk i alle hus" .

Verdigrunnlaget i Folldal kommune er basert på ordet FJELL:

Faglig, Jordnær, Engasjert , Lojal og med Lat ter
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FNs bærekraft smål.

I planst rategien som ble vedt att i kommunestyret den 10.09.2020 redegjort for nasj onale forventninger t il

kommunal planlegging. FNs bærekraft smål skal legges t il grunn for samfunns- og arealplanlegging
fremover.
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Oppfølging av noen andre sent rale planer i Folldal kommune:

Oppvekst plan 2019  -  2023

Oppvekst planen er fokus for oppvekstenheten. Hovedmålene er:

bedre gjennomst rømming i videregående skole
bedre overganger i oppvekst løpet
utnyt te t eknologiske hj elpemidler slik at barn/ unge bedre kan håndtere en digital fremt id

medarbeidere med rikt ig kompetanse i alle ledd
skape et oppvekstmilj ø som gir t rygge og selvstendige barn med lokal ident it et
bidra t il økt samfunnsengasjement hos barn og unge

Dette er et kont inuerlig arbeid ut ifra ulike delmål og t iltak. Ett er opprett elsen av oppvekst enheten er
det te arbeidet bet raktelig enklere å koordinere mellom barnehage og skole. Fra høsten 2020 har det vært
et fokus på å bedre overgangene i oppvekst løpet .

Kommunedelplan for kult urbygg, idrett og fysisk akt ivitet

Det overordnede målet med planen er at Folldal kommune skal bidra t il økt fysisk akt ivit et for alle i
kommunen.

Handlingsplanen ble rullert i desember 2019, og har lagt grunnlaget for planlegging av bl.a. renovering av
basseng og garderobe og oppfølging av LHL helsest i rundt Stordammen. Begge t ilt akene har det blitt

j obbet med gjennom 2020 og de vil bli gjennomført i 2021.

Boligsosial handlingsplan
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Planen legger grunnlaget for videre ut bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det har gj ennom 2020 blitt
noen endringer i forho ld t il planen som kommunestyret har behandlet . Detaljplanleggingen har pågått for

fullt i 2020 og skal være slutt ført i mai 2021. Planlagt byggestart høst 2021.

Kommunedelplan for avfall og miljø for FIAS kommunene

Planen ble vedtat t i alle kommunestyrene i 2018, og har lagt grunnlaget for en stor omlegging i forhold t il
sortering og hent ing av husholdningsavfall.

For a ha fokus på vårt felles ansvar for a unnga forsøpling, og oppnå en ordning som har god balanse
mellom milj ø, brukervennlighet og økonomi, fastsett es følgende delmål for perioden 2019-2025:

• En region uten forsopling i vassdrag, inn- og utma rk
• Halvere mengden restavfall fra husholdninger og hytter i Fj ellregionen
• 65% materialgjenvinning innen 2025
• Redusere utslipp av CO2 fra egne kjøretøy og maskiner
• Topp 10 i landet på brukert ilfredshet

• Renovasjonsgebyr på linje med landsgjennomsnitt et

I 2020 har alle innbyggere i Folldal mott at t nye avfallsdunker, og gjennom høsten har
materialgjennvinning sgraden kt bet raktelig. Fra 2020 sorteres det også ut matavfa ll. I forhold t il

bærekraft små lene er dette en vikt ig endring.

Handlingsprogram for klima og energi
Handlingsprogram ble revidert i september 2019, og har vært j obbet med gjennom 2020. Pkt 7 .2.7 i

planen om mer klimavennlige møter har i stor grad blitt gjennomført som en følge av pandemien.
Kommunens ansatte og polit ikere opparbeidet seg raskt nødvendig kompetanse i forhold t il digitale

møter, kurs og konferanser. Det t er har medført mindre reising og mindre utslipp.

I forhold t il flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel har både ordfører, t ilflytt ervert, ansatte på
landbrukskontoret og et ter hvert ny næringsutvikler hatt fokus på hovedmålene om t ilflyt t ing, landbruk

og næring, omdømme, utvikle nasjonalparkkommunen m.m. Målet om god velferd er en oppgave for
samt lige i organisasjonen.
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ORGANISERING

POLITISK ORGANISERING

KOMMUNESTYRET

17 REPRESENTANTER

KONTROLLUTVALGET
c----

5 REPRESENTANTER

ADMINISTRASJONSUTVALGET-
9 REPRESENTANTER

I I I

FORMAN NS KAP ET UTVALG 1 HELSE, KULTUR OG UTVALG 2 TEKNISK, LANDBRUK

(KLAGENEMND OG PLANUTVALG) OPPVEKST OG MILJ

7 REPRESENTANTER 5 REPRESENTANTER 5 REPRESENTANTER

KOMMUNESTYRET
Medlemmer: Varamedlemmer:

Arbeiderp artiet
Krist in Langtjernet 1. Gunn Hilde Voll

Bj ørn Kenny Skomakerst uen 2. Håkon Waast ad Gillerhaugen

M art in Gr imsbu 3. Helle Lie Jakobsen

Bj r n ar Brendryen 4. Lars Olsen Krokmoen

Kjell Brennodden 5. Grete Skukkest ad

lda Bardseng 6. Liv Jorunn Bekken

Thomas Sauarlia Hagen 7. Sti an Grn dal Berget

8. Grete Kristoffersen

9. Cato St reit lien

10. Gunn Iren Husem

Senterpartiet
Bente Fossum 1. Marianne Bj r nebakken

Egil Eide 2. Bj rge Plassen

Linda Sæteren 3. Hilde Øst by Brendryen

Bard Kjonsberg 4. Tore Muller

Kolbj r n Kjl lmoen 5. Arne Slåen

Kjetil Streitlie n 6. Torkj el Brendryen

7. Hans Oddvar Solli

8. Charlott e Ryen

9. Susann Brendryen

Samlingslista
Brit Kværness 1. Johan Marvin Haugland

y vind Dien 2. Marte Dalløkken Dundrud

3. Mart in Barkhus
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4. Frode Brendryen

5. Mona Røst en

R dt
Ronny Bekken Larsen 1. Henni ng Bekken Larsen

Marina Pett ersen 2. Synnøve Smedhus

3. Eva Enget

4. Jo Are Brennodden

5. Matt ias Trondsgård

FORMANNSKAP

Arbeiderpartiet
Kr ist in Langtj ernet 1.  Bjorn ar Brend ryen

Bjorn Kenny Skomakerst uen 2. Kjell Brennodden

Mart in Grimsbu 3. Ida Bårdseng

4 . Thomas Sauarlia Hagen

Senterpartiet 1. Linda Sæt eren

Egil Eide 2. Kjetil St reitlien

Bente Fossum

Bard Kjonsberg

R dt
Ronny Bekken Larsen 1. Marina Pet tersen

UTVALG 1, Helse, oppvekst og kultur

Medlem Vara

Kjell Brennodden Helle Lie Jakobsen

Thomas Sauarlia Hagen, nest leder Stian Gron dal Berget

Linda Sæteren, leder Hilde Øst by Brendryen

Marina Pett ersen Henning Bekken Larsen

Bj ørge Plassen Arne Slåen

UTVALG 2, Teknisk, landbruk og miljø

Medlem Vara

y vind Dien,leder Johan Haugland

Kj et il St reit lien Tore M uller

Bjprn ar Brend ryen, nestle der Håkon Waastad Gillerhaugen

Ida Bårdseng Gunn Hilde Voll

Marianne Bjornebakken Charlott e Ryen

KONTROLLUTVALG ET

Medlem Vara

Odd Hallgeir Øien, leder Frode Brendryen
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Kolbj rn Kj llmoen, nest leder Jon Olav Ryen

Grete Skukkestad Rolf Ulslet ten
Brit Kværness Ellen Gret e Kroken

Bard Hi sen Loh n Eva Stuedal

ELDRERÅDET

M edlem Vara

Gunn Hilde Voll, Ap/ Sp Moyfrid Brendryen

y vind Dien, Samling slis t a Marina Pet tersen
Johan Haugland Jan Antonsen

Kari Brun Moen Synnøve Smedhus

Ingrid Sandhaugen Harald Dalen

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

M edlem Personlig vara

Jon Olav Ryen, Sp/ Ap Gunn Iren Husem

Brit Kvaerness, Samlingslista Mona Røsten

Solvår Alst ad, LHL Kari Brun Moen
Johannes Dalen,LHL Egil St rypet

Anne Berit Wang, Mental Helse Anne Karin Flyen Randen

I 2020 ble råd for personer med funksjonsnedsettelse utvidet t il 5 medlemmer. Medvirkningsrådene

utarbeider egen årsmelding som legges fram for kommunestyret .
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ADMINISTRATIV ORGANISERING

sto re barns•

avdelfnser

SFO

Milj s- og
oppfs lgingstj.

Fra 01.08.2020 ble kommunen organisert med  4  enheter.

1Servicekontor I

- Hje mm etjenes te n Kulturskole

Ins t itusjon Bamehaøe

Kjskken og  vasker

Milj-  og
oppføl1ln11stJ.

Side 42 av 43



INTERKOMM UNALT samarbeid
Oversikt over kommunale foret ak og andre samarbeide kommunen er invo lvert i. Selskap som kommunen

har aksjer og andeler i fremgår av egen note t il regnskapet .

Ordning/ enhet Hjemmel Kost nad 2019 Budsjett 2020 Kostnad 2020

Kommunedirekt ør

Regionrådet Kommunelovens § 27 78 850 110 000 108 150

Revisj on M idt -Norge SA Samvirke 265 000 285 000 360 998

Kont rollutvalg Fjell lKS IKS 159 000 169 000 169 000

Barnevern inkl t iltak Vertskommune 2 592 773 2 609 000 2 339 989

Rørosregionen næringshage Aksj eeier 0 0

Tynset opplæringssenter Vertskommune Tilskudd
overføres i sin

helhet
Meskano AS Aksjeeier 20 423 80 000 42 153

Krisesent er Kj p av tjenester 118 584 119 000 123 739

NAV admin Vertskommune 924 000 816 150

HRO

Legevakt sformidling Vert skommune 302 622 323 000 187 013

Legevakt Vert skommune 440 419 573 000 595 159

Jordmortjeneste Kj op av tj enester 69 173 72 000 69 970

Kommunepsykolog Vertskommune so670 297 000 112 597

TLU

FIAS Aksjeeier 2 423 964 2 608 000 2 621 937

Geodat a/ NGI S Vertskommune 370 000 400 000 397 650

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 695 350 1 696 000 1 695 350

Skogbruk og vilt forvaltning Kjp av tjenester 195 000 163 807

Service og kult ur

Abakus AS - innkjp Aksj eeier 259 340 260 000 238 700

IKT Fjellregionen IKS (FARTT) IKS 3 240 812 3 425 000 3 439 506

IKA Opplandene IKS Kommunelovens §27 60 900 60 000 62 000

Teater i Fj ellregionen Vertskommune 11 800 12 000 11 799

Anno museum AS Aksjeeier 39 425 30 000 38 625

Skole

PP tj eneste inkl. logoped Vertskommune 739 127 766 000 693 404

Folldal kommune gikk ut av skolefaglig samarbeid TATO 12020. Det er et ablert et samarbeidsmøte med

kommunedirekt ører og ordførere som følger opp int ernkont roll, avt aler og endringer i

vert skommunesamarbeidene. Avt alene vedtas av kommunestyrene. Årsavregningen oversendes

kommunene medio j anuar . For vert skommunesamarbeidene ut arbeides det egen årsmelding som

oversendes kommunestyrene.
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