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1 Innledning 
 

1.1 Sammendrag 
 
I samfunnsdelen av kommuneplanen er det formulert en ny visjon for Meldal: «Sammen skaper vi 
trivsel og aktive lokalsamfunn». Visjonen er formulert på bakgrunn av at vi som kommune skal ha 
ambisjoner om vekst og utvikling. Meldal kommune har en prognose på en svakere befolkningsvekst 
enn landet for øvrig og en økende andel eldre, noe som erfaringsmessig reduserer 
inntektsgrunnlaget og øker utgiftsbehovet. Dette fører til en tilsvarende reduksjon i aktivitetsnivået. 
Samtidig øker den langsiktige gjelden på grunn av store investeringsbehov i den kommunale 
bygningsmassen. Dette gjør kommunen som organisasjon også i stadig større grad utsatt for 
rentesvingninger, noe som legger klare føringer for en forsvarlig drift med fastsatte handlingsregler 
for økonomistyringen. Vi må ved siden av å drive økonomisk forsvarlig også legge til rette for at folk 
kommer tilflyttende, at de trives og blir. Dette forutsetter at vi etterlever kommunens verdier med å 
være åpne, rause og driftige. Dette henger også nøye sammen med at kommunen skal kunne tilby 
attraktive arbeidsplasser, god infrastruktur, et godt tjenestetilbud, muligheter for meningsfulle 
fritidssysler, noe som igjen fremmer en god folkehelse for oss meldalinger. 
 
Tilgang på attraktive arbeidsplasser har betydning for hvor vi velger å jobbe og til dels også bo. En 
tydelig netto utpendling fra kommunen vitner om meldalingene gjerne bor i Meldal. Dette fører også 
til at risikoen for fraflytting øker og dermed en lavere netto befolkningsvekst. Her er det viktig at 
kommunen legger til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i samarbeid med andre aktører.  
 
Meldal kommune som organisasjon har kompetente medarbeidere, som er jevnt over godt fornøyde 
med sin arbeidshverdag og de er i stor grad stolte over sin arbeidsplass 
(ref. medarbeiderundersøkelse i 2015).  Det jobbes godt med å utvikle tjenestene til tross for at det 
er en generell utfordring å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetansemessig kvalitet i forhold til 
oppgavemengde. Blant annet kan det nevnes at det i en rapport utarbeidet av Ressurssenteret for 
omstilling i kommunene (RO) trekkes Meldal kommune fram som en av de kommunene som har 
kommet langt i nødvendig omstillingsarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren. 
  
Det er utfordringer knyttet til å tiltrekke seg fagkompetanse og personer med høyere utdanning 
innenfor flere tjenesteområder. Eksempel på dette ser en innen barnehage, helse, teknisk drift og 
utvikling og spesialiserte tjenester som PPT og psykisk helsearbeid. Det gjøres imidlertid allerede mye 
godt arbeid på dette området både mht lærlinger, men også at det gis mulighet til at ufaglærte med 
realkompetanse får ta fagbrev i voksen alder.  
 
Mange medarbeidere i kommunen har lang erfaring i sine yrker, og har med det ofte opparbeidet seg 
høy realkompetanse. De kommende årene vil en vesentlig andel av disse personene gå av med 
pensjon, og det vil derfor bli en utfordring å dekke det kompetansemessige gapet disse personene 
etterlater seg.  Allerede over en fireårsperiode vil 65 personer gå av for aldersgrensen. Det er derfor 
viktig å ha et aktivt forhold til bemanningsplanlegging og bruke ressurser på systematisk 
kompetanseutvikling, samt stimulere til tverrfaglig samarbeid innen viktige områder for å sikre god 
kvalitet på kommunale tjenester i planperioden.   
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1.2 Visjon og overordnede mål 
 
Dette utfordringsdokumentet inngår i plan og budsjettprosessen i 
Meldal kommune. Hensikten med dokumentet er å peke på de 
vesentligste utfordringene kommunen står framfor i et 
fireårsperspektiv. Dokumentet gir bakgrunn for prioriteringer i senere 
handlingsprogram, økonomiplan og øvrige planer. Dokumentet vil i 
første omgang fungere som et arbeidsverktøy i budsjettprosessens 
tidlige faser.  
 
Helhetlig styring er et system for å sette arbeidet med å sett overordnede mål, faktisk gjennomføring 
av tiltak samt rapportering av resultat og ressursutnyttelse i sammenheng. I dette inngår 
resultatledelse, dialog og kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom åpne og forutsigbare prosesser. 
Sentralt i styringssystemet er en effektiv forvaltning av fellesskapets midler, til brukerne og 
innbyggernes beste. 
 
Utgangspunktet er de mål og strategier som vedtas gjennom Kommuneplanens samfunnsdel. Denne 
er i skrivende stund under arbeid, og vil bli vedtatt i inneværende kommunestyreperiode.  
 
Kommunen har flere ulike roller og funksjoner, og i det helhetlige styringssystemet fokuseres det på 
alle sider av kommunens virksomhet; demokrati og deltakelse, utvikling av lokalsamfunnet, lov- 
forvaltning og tjenesteproduksjon.  
 

1.3 Om styringsdialogen 
 

Et helhetlig styringssystem i Meldal kommune vil bestå av et sammensatt sett av 
styringsdokumenter. Disse dokumentene har ulik tidsinnretning og formål, enkelte angir kommunens 
overordnede mål og strategier, andre er rapporteringer i forhold til måloppnåelse og 
ressursdisponeringer. Noen prosesser foregår på åpne arenaer med stor grad av medvirkning, andre 
prosesser er det et klart politisk ansvar å ivareta, atter andre foregår i spennet mellom politisk og 
administrativt nivå. Etterfølgende skisse illustrerer den ønskede sammenhengen i dette systemet.  
 
Dette dokumentet er første versjon i sitt slag, i 
forbindelse med omlegging av plan og styrings- 
systemet. For at systemet skal bli bra og 
kontinuerlig videreutvikles og forbedres, er det 
viktig at en har en tett og åpen dialog mellom de 
ulike nivåene, både politisk administrativ og 
mellom politikk og administrasjon. Det vil derfor 
legges vekt på å videreutvikle denne dialogen i 
tiden framover.  
  

Visjon:  
«Sammen skaper vi 
trivsel og aktive 
lokalsamfunn» 

«Vårt plan- og styringssystem er ikke bra nok, 
før både innbyggere, brukere, øvrige 
samarbeidspartnere, politikere, 
administrative ledere, medarbeidere og andre 
myndigheter opplever en positiv forskjell» 
   
rådmann Petter Lindseth 
Meldal kommune 
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De ulike prosessene/dokumentene i denne sammenheng er: 
 
Planstrategi: Overordnet dokument som viser kommunens planbehov og angir tid/vilkår 

for rullering/utarbeidelse av planer. Vedtas minimum 1 gang pr 
kommunestyreperiode 

 
Samfunnsdel: 12 års perspektiv, angir overordnede mål og hovedstrategier, rulleres hvert 4. 

år. Ledsaget av prosesser hvor det legges opp til bred involvering.  
 
Utfordringsdokument:  Angir hovedutfordringer i kommende fireårsperiode, og er andre trinn i veien 

mot handlingsprogram/økonomiplan og budsjett.  
 
Handlingsprogram/ Fireårig plan med prioritering av mål og ressurstilgang for hele perioden. 
Økonomiplan: Angir vesentlige politiske prioriteringer så som endring i tjeneste, struktur, 

investeringer o.l. 
 
Budsjett: Årsplan med ressurstildeling på grunnlag av prioriteringer i 

handlingsprogrammets/økonomiplanens første år 
 
Virksomhetsnivå/ Dette må det jobbes videre med å innarbeide i systemet.  
Kommunedelplaner/ 
Fag- og temaplaner: 
 
Rapportering:  Gjennom året rapporteres fra rådmannen til overordnet politisk nivå 

gjennom tertialrapporter samt annen virksomhetsspesifikk rapportering.  Ved 
årets slutt rapporteres mål og ressursutnyttelse samt økonomisk resultat 
gjennom regnskap, årsberetning og årsmelding.  

 
  

 

 

Strategisk 

12 år 

Samfunnsdelen 
 

Taktisk 

1-4 år 

Organisering 

Øk./ handl.del 

Arealdel 
 

Operativ 

1 år 
Virksomhetsplaner 

Enhetsplaner 

Tertialrapport/ årsmelding/evaluering/læring 

2 t’ er: Tall og fortelling! 

 

Planstrategi 



Meldal kommune | Utfordringsdokument juni 2015  Side 6 av 36 

1.4 Overordnede/gjennomgående mål fra kommuneplanens samfunnsdel 
 
Samfunnsdelen av Meldal kommunes kommuneplan er under redigering. I denne framkommer 
overordnede målsetninger og strategier for samfunnsutviklingen de neste 12 årene. Planen er bygget 
omkring satsningsområder gruppert i 4 hovedbolker –« Samfunn», «Kommunale tjenester», 
«Organisasjon og Personal» samt «Økonomi».  Disse vil bli gjennomgående fra overordnet del til 
rapportering.  

  
Samfunn 

 Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal 

 Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i hele Meldal 
 
Kommunale tjenester 

 Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der barn og unge opplever mestring og utvikling som 
et fundament for voksenlivet 

 Meldal kommune skal ha helse- og velferdstjenester som stimulerer til sunne levevaner, 
tilhørighet, trygghet, mestring og deltakelse 

 Meldal kommune skal leverer effektive tekniske tjenester og framtidsrettet infrastruktur 
 
Organisasjon og personal 

 I Meldal kommune er vi «best i lag», og skal ha kompetente medarbeidere og ledere som 
bidrar til utvikling, trygghet og trivsel for våre innbyggere og egen arbeidsplass 

 
Økonomi 

 Meldal kommune skal ha en solid økonomi med handlingsrom til de omstillinger 
samfunnsutviklingen krever 

 
 

1.5 Årshjul 
 
Det jobbes nå med å implementere årshjul i virksomheten. Disse vil integreres i kvalitetssystemet 
elektronisk og bygges opp for hver 
enhet.  
 
Dagens årshjul deler året i tre, og 
beskriver både politiske og 
administrative prosesser, samt tidfester 
disse. I 1. tertial er det hovedfokus på 
fremleggelse av resultat og 
rapportering. I 2. tertial er det 
hovedfokus på dialog og strategi, mens 
siste tertial er rettet mot vedtak av 
økonomiplan og budsjett.  
 
Det vil framover bli jobbet mot at 
kommunen i 2.tertial «strategiperioden» 
vedtar mål og prioriteringer i 
handlingsprogram/økonomiplan mens 3. 
tertial brukes til mer tallmessig 
budsjettarbeid.  
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2 Befolkningutvikling  
 

2.1 Folketall, statistikk og framskrivinger 
 
For å møte framtidens utfordringer, må en både kjenne befolkningsutviklingen historisk, samt ha 
formeninger om hvordan utviklingen kan forventes å bli framover.  Historisk har Meldal vært et 
samfunn preget av gruvedrift/industri og landbruk. Endringer i disse næringene har historisk påvirket 
kommunens folketall og sosiale kår.   
 
Kommunens inntektsgrunnlag og utgiftsbehov er i det alt vesentlige bestemt av antall innbyggere og 
alderssammensetningen blant innbyggerne.  
 

 
 
Folketallet har ligget rett under 4000 i perioden I tabellen under er faktisk folketall pr 01.01 inntatt 
på hvit bunn, mens prognoser fra SSB for årene framover er inntatt på grå bunn. År 2015 er både 
basert på faktiske tall og prognose. Prognosen er basert på midlere økonomisk vekst, migrasjon, 
dødelighet og innenlands mobilitet, basert på framskriving fra 2014 (kilde: SSB 10213 pr 04.03.15) 
 

Faktisk folketall pr 01.01 Prognose  

År 2000 2005 2010 2014 2015 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Total folkemengde 3991 3934 3920 3962 3967 3994 4164 4358 4566 4751 4895 

 
Tabellen under viser forventet folketallsutvikling i Meldal kontra landet som helhet. Som tabellen 
viser, vil folketallsveksten i Meldal være noe svakere enn i resten av landet. Prognosen for år 2015 er 
basis i framskrivningen  
 

År 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Landet 100,00 % 105,47 % 110,51 % 115,11 % 119,03 % 122,37 % 

Meldal 100,00 % 104,26 % 109,11 % 114,32 % 118,95 % 120,43 % 

Differanse 0,00 % 1,21 % 1,40 % 0,79 % 0,07 % 1,94 % 
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Basert på SSB’s framskrivinger, forventes følgende prosentvise endringer i kommende 4-årsperiode 
for Meldal kommune: 
 

 
 
Totalbefolkningen i Meldal forventes å utvikle seg som vist i grafen under, basert på SSB’s 
middelalternativ for nasjonal vekst, aldring, migrasjon og innenlands flytting. Grafen viser en 
forventet, entydig vekst i perioden, og et folketall på 4 125 personer i 2019: 
 

 
 
SSB’s prognoseverktøy omhandler ulike 
alternativer i forhold til variabler som 
nasjonal vekst, migrasjon, aldring og intern 
flytting. Det gir store utslag i framskrivingen 
hvilket utvalg en legger til grunn Grafen til 
høyre viser at dersom en forutsetter 
liten/ingen innenlands mobilitet, synker 
folketallet i perioden  
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I de ulike aldersgruppene forventes følgende utvikling målt i antall individer:  
 
Barn og unge 
 

 

Eldre  
 

 

 

2.2 Pendling 
 
Meldal kommune kjennetegnes av omfattende pendling. Grafen under viser nettopendling inn/ut av 
kommunen til utvalgte kommuner, målt i antall individer. Grafen viser at betydelig flere Meldalinger 
pendler ut fra kommunen, enn det er innpendling.  
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2.3 Inn og utflytting / Fødte og døde 
 
Grafene under viser netto innflytting siste 4 år, mens det fødselsunderskudd i samme periode. Netto 
økning i folketallet har derfor sammenheng med innflytting. 
 
Flytting 

 

Fødselsoverskudd 

 
 

2.4 Næringsfordeling/sysselsetting 
 
Grafen under viser i hvilke næringer voksne i alderen 15 til 74 år bosatt i Meldal er sysselsatt. 
Tabellen angir antall sysselsatte, og næringer med høy grad av deltidsstillinger vil i snitt ha flere 
sysselsatte pr årsverk: 
 

  

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

Ut Inn Netto

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

Fødte Døde Netto

0

50

100

150

200

250

300

350

400



Meldal kommune | Utfordringsdokument juni 2015  Side 11 av 36 

3. Handlingsrom 
 

3.1 Økonomisk utvikling - status 
 

Finansielle nøkkeltall KOSTRA Meldal 2012 Meldal 2013 Meldal 2014 Landet 2014 

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,5 2,1 2,8 0,5 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 6,1 3,7 4,3 1,3 

Frie inntekter i kroner per innbygger 51 396 54 801 54 393 49 371 

Langsiktig gjeld i av brutto driftsinntekter 202,5 218,7 234,1 213,6 

 
Telemarksforsking avga sin rapport om Meldal kommunes økonomi i februar 2014. Av denne 
bekreftes at kommunens økonomi er stram, og det er pekt på tiltak som kan øke kommunens 
handlingsrom.  
 
De siste årene har kommunen økt sin gjeld knyttet til investeringer i barnehager, skole, helsetun og 
omsorgsboliger, samtidig som fondene har blitt redusert. Begge disse forholdene indikerer 
strammere økonomi i årene framover.  
 

3.2 Økonomiske utfordringer 
 

Inntekter  
Rammeinntekter:   Meldal kommune er som de fleste andre kommunene prisgitt de rammene 

en får fra staten. Erfaringsmessig har ikke befolkningsveksten i Meldal vært 
like stor som i resten av landet, noe som over tid har redusert kommunens 
inntekter. Dette medfører behov for korresponderende reduksjon i 
aktivitetsnivå. Dette vil sannsynligvis også være en utfordring framover 

 
Skatteinntekter: Kommunen har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dette 

kompenseres i noen grad gjennom inntektsgarantiordningen. Dersom 
skatteinntektene går ned på landsbasis, blir det mindre utjevning, og Meldal 
kommune taper inntekter på dette. Usikkert hvordan en eventuell omlegging 
i skattesystemet fra formuebasert til eiendomsbasert personbeskatning vil slå 
ut. Tilsvarende noe usikkert hvordan gjeninnføring av selskapsskatt i det 
kommunale inntektssystemet vil kunne slå ut for Meldal kommune 

 
Eiendomsskatt: Det er besluttet å innføre eiendomsskatt over hele kommunen. Usikkert om 

en eventuell omlegging av personbeskatningen vil få konsekvens for 
kommunens eiendomsskatteinntekter. Viktig med tydelige politiske 
avklaringer omkring bruk av- nivå på- og reguleringsmekanismer for 
eiendomsskatteregimet lokalt.  

 
Vertskommunetilsk: Tilskudd knyttet til vertskommunerollen. Tilskuddet vil reduseres med 

antallet brukere, og medfører behov for tilsvarende endring i tjenestetilbud 
(omfang). Tilskuddet hensyntar ikke økt ressursbehov knyttet til naturlig 
helse og omsorgsendringer som følge av stigende alder (kvalitet) 

Systemomlegging: Det er varslet en gjennomgang og revisjon av det kommunale inntekts- 
systemet i 2017. Hvilke konsekvenser dette vil få for Meldal kommune er ikke 
kjent. 
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Utgifter   
Lønn og personal: Meldal kommune har mange engasjerte og motiverte medarbeidere, som 

utgjør kjernen i vår tjenesteproduksjon. Endringer i lønnsbetingelser vil de 
fleste år utgjøre en av de største enkeltendringene i våre kostnadsbudsjetter. 
Ansattegruppa har relativt høy alder, og kostnader til rekruttering og 
kompetanseheving må påregnes i økende grad framover.   

 
Pensjon: Meldal kommune vil de kommende år møte betydelige utfordringer i forhold 

til pensjon. Dette både som følge av premieavvik og amortisering av disse, 
samt at endrede forutsetninger hva angår levealder og uføregrader øker 
kostnadene.  

 
Renteutgifter: Meldal kommune har en betydelig gjeld, og denne er fortatt økende. 

Samtidig er rentenivået lavt, og ut fra prognosene forventes det å forbli lavt 
framover. Dersom/når renta går opp, må kommunen påregne betydelig 
økning i årlige renteutgifter. En renteoppgang på 1 prosent vil medføre en 
forventet økning i årlige renteutgifter på 2,8-3,0 millioner.  

 
Fondsbruk/lærlinger:  Lærlingene i Meldal finansieres ved bruk av tidligere overskudd/fond. 

Hensikten med dette var økonomisk forutsigbarhet og at ikke enhetene 
skulle oppleve en økonomisk merbelastning ved å ta inn lærlinger.  

 
I tillegg bør kommunen komme over i en planfase hvor økonomiplanleggingen styres  av 
handlingsregler:  
 

 1,75 % netto driftsresultat over tid 

 Minimum 20 % egenkapital i framtidige investeringer 

 Minimum avsetning til disponible fond som tilsvarer kapitalkostnad på investert egenkapital 

 

3.3 Kompetanse 
 
Generelt: Meldal kommune har utfordringer knyttet til å tiltrekke seg fagkompetanse og 

personer med høyere utdanning innenfor flere tjenesteområder. Mange 
medarbeidere er i dag generalister med lang realkompetanse, men med mindre 
grad av formalkompetanse. Ikke minst blir disse utfordringene særlig gjeldende når 
en skal dekke mer spesialiserte tjenestebehov som f.eks. PPT og psykisk helsearbeid. 
Utfordringen forsterker seg i de situasjoner der det er aktuelt å finne vikarer med 
relevant kompetanse. 
 

Ledelse: 
 

Meldal kommune har mange engasjerte ledere som rapporterer på 
medarbeiderundersøkelsen om høy grad av trivsel i lederrollen. Hverdagen for 
mange er preget av administrative oppgaver og de tar også del i det operative 
arbeidet på enhetene. Utfordringen i mange tilfeller er å finne rom til å arbeide med 
utviklingsarbeid i forhold til tjenestene og medarbeiderne. 
 

 
Administrasjon: 

 
Mange ansatte innen de administrative tjenestene har opparbeidet solid 
realkompetanse gjennom mange år som ansatt i kommunen. De ansatte har bred 
kompetanse innenfor sine fagfelt. Dette er en konsekvens av at i en liten 
administrasjon blir det nødvendig å kunne noe om mange felt. Samtidig ser en at en 
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på viktige funksjoner innen regnskap, lønn og arkiv er avhengige av enkeltpersoner, 
og som med det framstår som sårbare funksjoner. 
 

Oppvekst og kultur: Sektor Oppvekst og kultur må ha som mål å utnytte breddekompetansen innen 
sektoren på en bedre måte. Rutiner for samhandling på tvers er ikke godt nok 
innarbeidet i hele sektoren. Gjennom arbeid med bedre samhandling opparbeides 
respekt og forståelse for hverandres fagområde. Nasjonale krav, og forventninger 
fra brukere, krever mer enn de ressursene som er til rådighet. 
 

Helse og omsorg: Rekruttering av helse- og omsorgspersonell generelt blir en stor utfordring i årene 
frem mot 2030 som følge av den demografiske utviklingen i kommunen. 
Alderssammensetningen i sektoren er en utfordring som det må tas hensyn til. 
Behovet for helsepersonell med høyere utdanning er økt som følge av 
Samhandlingsreformen. Sektoren har en høy andel deltidsstillinger og et relativt 
høyt sykefravær. Det er faktorer som påvirker kompetanseutvikling negativt. 
 

Utvikling og drift: Innen Utvikling og drift er det allerede i dag utfordringen knyttet til nyrekruttering 
og kompetanseoverføring. Gjennomsnittsalderen i sektoren er høy, noe som vil 
utløse behov for nye medarbeidere. Det forventes at det blir krevende å rekruttere 
godt kvalifiserte medarbeidere. Flere av tjenesteområdene har få medarbeidere, og 
er dermed sårbare. 
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4 Utfordringer på tjenestenivå 
 

4.1 Programområde 11-15 Sentraladministrasjonen  
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,5 2,1 2,8 0,5 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 6,1 3,7 4,3 1,3 

Frie inntekter i kroner per innbygger 51 396 54 801 54 393 49 371 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 202,5 218,7 234,1 213,6 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring,  
i kr. pr. innb. 729 779 623 338 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og 
revisjon 231 241 225 96 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i 
kr. pr. innb. 5 394 5 254 4 916 3 300 

 
 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Bred kompetanse i ledergruppa 

 Kompetanse til all løpende drift og noe 
utvikling 

 Motiverte og stabile medarbeidere med 
god realkompetanse 

 Etablerte prosesser og systemer på de 
fleste områder 

  

Mulighet 

 Kompetanseutvikling 

 Digitalisering og automatisering av 
prosesser 

 Kvalitets- og prosessforbedringer 

 Mer målrettet kompetanseutvikling og 
myndiggjøring av medarbeidere 

 Bygge endringsberedskap 
 

Forbedringsbehov 

 Økonomisk handlingsrom 

 Lite kompetansemessig overlapp og 
sårbarhet ved lengre fravær 

 Digitalisering og automatisering av 
prosesser, bl.a. ny nettportal og 
digitalisering av arkivmateriale 

 

Spesielle utfordringer 

 Økonomisk handlingsrom – gjeldsvekst 

 Nøkkelmedarbeidere og ledere 
pensjonerer seg 

 Mangel på personell med høyere 
utdanning og kompetanse innen 
relevant utviklingsarbeid 
 

 
Grafen til høyre viser total folkemengde i 
Meldal, basert på SSB’s middel-
alternativer. Grafen viser at SSB forventer 
en betydelig vekst i folketallet i Meldal.  
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Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 
 

 Kommunestruktur 

 Kommuneøkonomi 

 Ha tilstrekkelig kapasitet og kompetansemessig kvalitet i forhold til oppgavemengde  
 
 
Nøkkeltall pr. enhet 

Enheter Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Politisk styring x X X 3 146 000 

Rådmannens ledergruppe x 7 5,8 5 203 000 

Økonomiavdeling x 4 3,2 2 942 000 

IT-avdeling * x 1 1,0 2 885 000 

Personalavdeling** x 4 2,7 2 956 000 

Servicekontor x 4 3,0 2 998 000 

Totalt x 20 15,7 20 130 000 
*) budsjettall er inkl. ressurser overført til interkommunalt samarbeid på IT drift 
**) inkl personalsjef 
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4.2 Programområde 16 NAV 
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Utbetalinger, samlet 1 369 640 1 262 134 1 483 882  

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere 

 
2,0 

 
1,9 

 
2,0 

 
2,6 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder 
eller mer (inkl. supplerende) 

 
12 

 
12 

 
18 

 

Sosialhjelpsmottakere 79 77 81  

Gjennomsnittlig stønadslengde 18-24 år 4,4 2,7 3,7  

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 

 
943 

 
897 

 
871 

 
2 160 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 
mottaker 

 
17 013 

 
17 805 

 
17 444 

 
42 342 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Bred kompetanse i tjenesten 

 Nærhet til innbyggerne 

 Godt samarbeid med næringslivet 

 Sikkerheten bedre ivaretatt ved 
ombygging av mottaket 

Mulighet 

 Interkommunalt samarbeid innenfor 
fagfeltene 

 Videreutdanning til ansatte 

 Effektivisering ved hjelp av nye 
elektroniske løsninger 

Forbedringsbehov 

 Sårbarhet ved lengre fravær 

 Faglig samarbeid med andre NAV kontor 

 Kontinuerlig forbedring 

 Tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene 
for å styrke overgangene 
 

Spesielle utfordringer 

 Mangler lavterskeltilbud ved innføring 
av arbeid for sosialhjelp 

 Mangler helhetlig tilbud til ungdom  

 Mange brukere med omfattende 
hjelpebehov 

 Flyktningene skal gjennom 
Introduksjonsprogrammet være klar for 
jobb 

 Bygge kompetanse i en mindre enhet 

 Fokus på sikkerhet for ansatte og 
brukere  

 
 
Nøkkeltall pr. enhet 

Enhet Brukere Medarbeidere  Budsjett 2015  

NAV, kommunal 
ressurs 

Se oversikt neste side 4,0 
  

 4 496 000 
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NAV har sitt eget styringssystem med månedlige rapporteringer på indikatorer både for kommunal 
og statlig del. Nedenfor vises de kommunale indikatorene: 
 
Brukere  Antall deltagere i Kvalifiseringsprogrammet 

 Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 

 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år 

 Antall flyktninger med sosialstønad som hovedinntektskilde 
 
Medarbeidere 

 

 Andel ansatte med gjennomført medarbeidersamtale dokumentert i 
kompetanse@NAV (akkumulert pr. kalenderår) 

 Resultat på HKI-undersøkelse 

 Sykefravær for kommunalt ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt 
fravær) 

 
Produksjon 

 

 Antall utbetalinger av nødhjelp pr. måned 

 Antall personer med gjeldsrådgiving 
 
Økonomi 

 

 Utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal være i henhold til budsjett 
(kommuneøkonomi) 

 Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett for kommunale driftsmidler 
(kommuneøkonomi) 

 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 
 

 Ha tilstrekkelig kapasitet og kompetansemessig kvalitet i forhold til oppgavene vi er stilt 
overfor 
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4.3 Programområde 21 – Barnehage 
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1 – 5 år i kroner 105 157 102 516 113 696 129 751 

Antall barn 1- 5 år med barnehageplass   84,1 90,2 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket 
tilbud til førskolebarn i forhold til alle barn i 
barnehagen, kommunale barnehager 

  8,2 21,5 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 32,7 32,8 25,8 34,6 

Leke- og oppholdsareal pr. barn i kommunale 
barnehager 

7,8 7,8 7,1 5,6 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 
timer eller mer pr. uke 

85,3 100,0 100,0 96,6 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Nye og framtidsretta bygg og gode 
uteområder 

 Stabil personalgruppe, svært høy andel 
fagarbeidere 

 Godt samarbeid med grunnskolene 

 Godt samarbeid på ledersida 

 Godt samarbeid med foreldregruppene 

 Ivaretar retten til plass etter dagens 
lovkrav 

 Barnehager i alle tettsteder 

Mulighet 

 Mer samarbeid om barnehagebasert 
kompetanseutvikling 

 Videreutvikle kompetansen i personalet 

 Økt myndiggjøring i rollen som 
pedagogisk leder 

 Økt og bedre systemarbeid 

 Løpende barnehageopptak i tillegg til 
hovedopptak 

 Spesialpedagogisk kompetanse i alle 
barnehagene gjennom 
kompetanseheving av egne ansatte 

 Større fokus på foreldreprogram (ICDP) 
 

Forbedringsbehov 

 Bygge spesialpedagogisk kompetanse 
blant egne ansatte 

 Øke samarbeidet barnehage-småskole på 
fagområder/satsingsområder 

 Styrke kompetansen i PPT på 
barnehageområdet 

 Bedre tilrettelegging overfor barn med 
spesielle behov 

 Større kunnskap om fremmedspråklige 
barn 

 Øke andelen ansatte med 
barnehagelærerkompetanse 

 

Spesielle utfordringer 

 Økende barnehagegruppe med 
spesielle behov 

 Endringer i familie- og 
samfunnsstrukturer 

 Arbeidstidsordningene legger 
begrensninger på utviklingsarbeid 

 Små enheter – lite fagmiljø 

 Ledige plasser til enhver tid 
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Nøkkeltall pr. enhet (Status pr. oppstart barnehageåret 2015 – 2016) 

Enheter Antall 
avdelinger 

Åpningstider Antall barn 
33 – 40 timer 

Antall barn 
>41 timer 

Løkken barnehage 5 avdelinger 06.45 – 16.30 13 55 

Grefstad barnehage 2 utvida 
avdelinger + 1 
midlertidig 

06.45 – 16.30 26 21 

Storås barnehage 3 avdelinger 06.45 – 16.30 17 31 

Å barnehage 2 avdelinger 06.30 – 16.30 17  12 

  
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Endringer i foreldrebetalingsordningene og inndekning av kostnader 

 Ha nok barnehageplasser ut over retten til barnehageplass 

 Bemanning og kompetanse til å opprettholde kvaliteten i barnehagene med økende antall 
minoritetsspråklige barn, barn som krever ekstra oppfølging pga. av medisinske forhold og 
enkeltvedtak spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-7 

 Opprettholde kvaliteten i barnehagene for å gi barna en best mulig overgang til skolen og 
som fundament for voksenlivet 

 Styrke PPT sin rolle i systemarbeid i barnehagen 
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Tabell til høyre: Barnetallene i 
førskolealder synes å være stabile 
på dagens nivå ved utgangen av 
perioden.  
 
Prognosen antyder en liten økning i 
antall barn 0 år. 
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4.4 Programområde 22 - Grunnskole 
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i % 
av samlede netto driftsutgifter 

23,9 21,7 21,0 23,4 

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr 
innbygger 6-15 år 

127 927 119 345 113 165 103 045 

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr 
innbygger 6-15 år (eks. skolebygg og skyss) 

93 016 85 530 80 904 80 828 

Andel elever med spesialundervisning 10,7 7,6 6,7 8,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 10. 11,7 12,2 13,3 13,8 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Leseopplæring 

 Entreprenørskap 

 Trivselslederprogram 

 Fleksitidsordning 

 Skolelunsj 

 Fysisk godt tilrettelagt læringsmiljø 

 Lærende møter/lærende 
organisasjon/kollektivt grunnsyn på metodikk – 
vurdering – klasseledelse  

 God på utviklingsarbeid, prosessledelse og 
planarbeid 

 Gode strukturer for å ivareta lovkrava i 
Opplæringsloven 

 Økonomisk drift 

 Godt samarbeid bhg. – grunnskole på felles 
satsingsområder 

Muligheter 

 Grunnleggende ferdigheter 

 Praktisk og variert undervisning 

 Ludvigsen-utvalget – framtidas 
skole 

 Lokalt arbeid med læreplaner 

 Videreutvikle skolebasert 
kompetanseutvikling 

 Flere familieprogram 

 Ungdomsleder – skole og fritid 

 Videreutvikle samarbeidet bhg – 
grunnskole på fag og felles 
satsingsområder 

 Bruk av lokalmiljøet, samarbeid 
med næringsliv, lokale lag og 
organisasjoner 

 

Forbedringsbehov 

 Arbeid med sosial kompetanse og nettvett 

 Samfunnsmandatet: Utvikle hele mennesket 

 Større fokus på psykisk helse og forebyggende 
rusarbeid (UNGDATA) 

 Kompetansesammensetting 

 Opprettholde nok ressurser til tidlig innsats og 
tilpassa opplæring 

 PPT sine oppgaver på systemarbeid 

Spesielle utfordringer 

 Flyktninger / fremmedspråklige - 
kompetanse og ressurser 

 Økende behov for tverrfaglig 
samarbeid/lokal innsats 

 Mange elever med store 
hjelpebehov, veiledningsbehov for 
personalet 

 Kompetansekrav - nytt lovforslag 
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Nøkkeltall for enhetene (skoleåret 2015- 2016) 

Enhet Elevtall Årsverk 
pedagoger 

Årsverk 
assistenter/fagarbeider 

Antall 
ansatte 

Meldal barne- og 
ungdomsskole 

319 32,25 
 

9,84 inkl. SFO 59*  
 

*) inkludert sekretær og ledelsen 

 
Hovedutfordringer/-satsinger i økonomiplanperioden  

 Grunnleggende ferdigheter 

 Praktisk og variert undervisning 

 Arbeid med sosial kompetanse 

 Opprettholde nok ressurser til tidlig innsats og tilpasset opplæring 

 Tverrfaglig samarbeid/lokal innsats 

 Kompetanse og ressurser i forhold til undervisning for flyktninger og fremmedspråklige 

 Økte/nye kompetansekrav 

 Styrke PPT sin rolle i systemarbeidet i skolen 
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Totalt elevtall vil ikke endres 
vesentlig i løpet av perioden, men 
det vil skje en økning i barneskolen 
med en tilsvarende nedgang i 
ungdomsskolen.  
 
Økninga på barnetrinnet kan synes 
litt større enn nedgangen på 
ungdomstrinnet. 
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4.5 Programområde25 - Kultur 
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter kultursektoren pr. innb. 1 382 1 373 1 351 2 022 

Netto driftsutgifter folkebibliotek pr. innb. 285 278 291 274 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn/unge 
pr. innb. 6-18 år 

1 037 1 210 1 261 1 248 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler pr. innb. 6-15 år 

2 927 3 021 3 041 2 270 

Driftsutgifter til museer pr. innb. 48 75 81 72 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Helhetlig frivillighetspolitikk, store 
nettverk 

 Vinterlarm – suksess med store 
muligheter 

 Tverrfaglig samhandling 

 Aktivt ungdomsarbeid på flere arenaer – 
MOT/UKM/Skolefri/Ungdomsråd 

 Kvalitativt godt Kulturskoletilbud 

 Biblioteket som integreringsarena 

Muligheter 

 Kulturscene 

 Ungdomssted/-hus 

 Helhetlig frivillighetspolitikk 

 Kulturens rolle som motor i aktiviteter 
for kommunens innbyggere – Kulturens 
bidrag i folkehelsen 

 Nye muligheter med ny teknologi i 
biblioteket 

 

Forbedringsbehov 

 Kompetanseutvikling 

 Samarbeidsavtale med Frivilligsentralen 

 Tilskuddsportalen som verktøy i hele 
organisasjonen 

 Samhandling i tråd med Lederplakaten 

 Nå ut med MOT i LVMS 

 Tilbudsstruktur i kulturskolen 

Spesielle utfordringer 

 Kulturminnevern 

 Museumsdrift  

 Krevende bygningsmasse 

 Plan for idrett og fysisk aktivitet 

 Kulturens plass i kommunereformen 

 Små stillinger – rekruttering 

 Bygge kompetanse i små enheter 

 
Nøkkeltall for enhetene 

Enheter Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Kulturskolen 107 6 2,2 1 325 000 

Bibliotek Besøk: 14 785 
Besøk+Utlån pr. 

innb.: 8,6 

2 1,1 1 285 000 

Allment kulturarb./ungd.arbeid – 
inkl. støtteordninger 

MOT: 136 2 2,0 3 125 000 

Museum X 1 0,5 496 000 

 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Forvalte bygningsmassen ved Meldal Bygdemuseum – Restaurering av Oppgangssaga 

 Ferdigstille prosjekt Frilsjøen 

 Implementering av ny rammeplan i Kulturskolen 

 Kulturens rammebetingelser – forventninger/ambisjoner og muligheter innenfor små 
rammer 

 Løse plassbehovet ved Meldal Folkebibliotek – Biblioteket som en utvidet kulturarena 



Meldal kommune | Utfordringsdokument juni 2015  Side 23 av 36 

 

4.6 Programområde: 31-32-33-34 Helse og omsorg 
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Mottakere av hjemmetjenester pr.1000 innb. 0-66 år 16 16 17 20 

Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb. 67-79 år 101 93 87 69 

Mottakere av hjemmetjenester pr.1000 innb. 80 år + 382 414 401 333 

Gjennomsnittlig antall timer pr uke Praktisk bistand 7,5 8.0 8,1 9,2 

Gjennomsnittlig antall timer pr uke hjemmesykepleie 6,0 7,1 6,8 4,7 

Andel av alle brukere med omfattende bistandsbehov i % 19,6 17,1 18,5 24,2 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 17,6 17,9 17,1 18,4 

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester 

20,5 20,2 19,3 17,9 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 
fra videregående skole  

61 64 63 41 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 
fra høyskoleutdanning/universitet 

22 24 26 34 

Legeårsverk pr.10 000 innb. Kommunehelsetjeneste 10,6 10,6 10,6 10,4 

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb. Kommunehelsetjeneste 4,8 7,8 10,3 9,0 

Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons og skolehelsearb 0,5 3,8 6,6 - 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Mange ansatte med fagutdanning. Flere 
med videreutdanning/spisskompetanse 

 Dreining av tjenestene fra institusjon til 
hjemmebasert – næromsorg 

 Gode institusjonstjenester 

 Fokus på helsefremmende og 
forebyggende arbeid 

 Stabil legebemanning 

 God samhandling 

 Aktivitetssenter for flere brukergrupper 

Mulighet 

 Redusere sykefraværet 

 Ta i bruk velferdsteknologi 

 Interkommunalt samarbeid om flere 
helsetjenester 

 Ytterligere dreining fra institusjon til 
hjemmebaserte tjenester 

 Forsterke den tverrfaglige/tverrsektorielle 
samhandlingen, også med 
frivilligsektor/Frivilligsentralen, 

 Utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø  

Forbedringsbehov 

 Flere ansatte med høgskoleutdanning 

 Økt grunnbemanning 

 Restaurering/ombygging /enerom på 
Helsetunet 

 Økt brukermedvirkning 

 Ny legehjemmel 

 Bestillerkompetanse på velferdsteknologi 

Spesielle utfordringer 

 Beholde, rekruttere og utvikle 
kompetanse 

 Økt belastning psykisk helse og 
helsestasjon 

 For få ressurser ift behov 

 Økt grunnbemanning i omsorgsboliger 
 

 

 
 
 
 
 



Meldal kommune | Utfordringsdokument juni 2015  Side 24 av 36 

Nøkkeltall for enhetene 

Enheter Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Hjemmetjenesten X 154 85,0 64 231 000 

Helsetunet X 86 48,0 31 536 000 

Hjelpetjenesten X 20 11,2 8 552 000 

SUM X 260 144,2 104 319 000 

 
Nøkkeltall for tjenestene 

Hjemmetjenesten 2012 2013 2014 2015 

Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år 52 50 53  

Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 42 40 40  

Mottakere av hjemmetjenester 80 år + 120 127 120  

Mottakere av hjemmetjenester i alt 214 217 213  

Mottakere trygghetsalarm 123 128 136  

Beboere i bolig med heldøgns omsorg 35 31 31 31 

Mottakere støttekontakt 39 44 38  

Mottakere matombringing 82 75 73  

Helsetunet 2012 2013 2014 2015 

Langtidsplasser(35) antall vedtak 24 15 13 12 

Korttidsopphold (10plasser)/annet antall vedtak 107 84 144 57 

Korttidsopphold/rehabilitering antall vedtak 51 81 80 40 

Dagplasser antall vedtak 20 23 19 9 

     

Hjelpetjenesten 2012 2013 2014 2015 

Fysioterapitimer pr. time pr. beboer i sykehjem 0,18 0,20 0,27  

Antall første gangs hjemmebesøk til nyfødte 43 39 45  

     

Legetjenesten 2012 2013 2014 2015 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,28 0,32 0,30  

Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger 30 30 30  

 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 
 

 Gjennomføre tiltak for å beholde, rekruttere og utvikle kompetanse i hele sektor Helse og 
omsorg.  

 Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunetjenesten, krever mer 
kompetanse og økt kapasitet. Likedan ressurser og økt kompetanse til det lovpålagte kravet 
om mer helsefremmende og forbyggende arbeid. 

 Øke grunnbemanningen, spesielt i psykisk helse, helsestasjon og omsorgsboliger 

 Utbygging/rehabilitering av Helsetunet. 

 Ta i bruk/tilegne seg bestillerkompetanse på tilgjengelig velferdsteknologi, for å gi gode 
helse- og omsorgstjenester, der brukeren best mulig kan mestre egen hverdag. 
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4.7 Programområde 41 Brannvern- og redningstjeneste 

 
KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Årsgebyr feiing og tilsyn   468 

Netto driftsutgifter til forebygging brann og andre ulykker pr 
innbygger 

 
67 

 
55 

 
47 

Netto driftsutgifter branner og andre ulykker pr. innbygger 789 856 963 

Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger 190 96 7 187 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Bra fungerende brannvesen 

 Mange erfarne medarbeidere og stor 
stabilitet 

 Tilfredsstillende utstyr 

Mulighet 

 Samarbeid med andre brannvesen 

 Interkommunalt samarbeid om 
feiertjenesten 

 Sammenslåing med andre brannvesen, 
vertskommune/iks 

Forbedringsbehov 

 Vurdere om den interne organiseringen 
er optimal ift. effektivitet og sårbarhet 

 Høyne utdanningsnivået gjennom 
desentralisert utdanningsmodell 

Spesielle utfordringer 

 Lite og sårbart fagmiljø 

 Utdanningsbehov både for 
brannmannskap og utrykningsledere 
samt tilsynspersonell 

 Røykdykkerkompetanse i hele 
brannvesenet 

 Innføring og bruk av nytt nødnett 

 Kostbart utstyr  

 
Nøkkeltall for enhetene 

Enheter Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Brann- og redning- og feiervesen X 2 fulltid  
+17 deltid 

2,0 3 872 000 

 

Nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 

Andel A-objekter som har fått tilsyn     

Antall bygningsbranner pr. 1.000 innbyggere (KOSTRA)    2,3 

Antall utrykninger: Sum utrykninger til branner og andre 
utrykninger pr 1.000 innb. 

   4,3 
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Fokus-
områder 

  
Måleindikator 

Status 
2012 

Status 
2013 

Status 
2014 

Snitt 
land 

Brukere Opplevd Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6) 

 kvalitet Ingen målinger     

       

       

 Målt Faglig kvalitet 

 kvalitet Ingen målinger     

       

Med- Opplevd Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) 

arbeidere kvalitet Ingen målinger deltidsmannskaper,     

  heltidsansatte inngår i andre grupper)     

       

       

 Målt Nærvær 

 kvalitet    92  

  Heltid - Deltid 

       

Økonomi   

Utgift i forhold til budsjett   102,2 %  

Inntekt i forhold til budsjett   100,4 %  

Årsresultat i forhold til budsjett    102,9 %  

 
 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Utføre effektivt tilsyn § 13 bygg i henhold til målsetting 

 Holde god standard på utrykningsmaterialet og helst optimalisere det 

 Utvide det uformelle samarbeidet med regionen og etablere fast samarbeid 

 Holde styrken tilfredsstillende oppdatert med lovpålagt utdanning 

 Rekruttere mannskaper med kjøretillatelse for tyngre kjøretøy 

 Innføre nødnett. Opplæring, øvelser samt tilfredsstillende utstyr for lading og bæring av 
terminaler 

 Vurdere intern organisering 
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4.8 Programområde 42-43-44-45-46-47 Kommunaltekniske tjenester og eiendom 

 
KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Beregnet snittalder ledningsnett m/kjent alder  26 27 

Gjennomsnittlig årlig avbruddstid (timer)  0,01 0,00 

Antall fornyet ledn.nett – gj.snitt siste 3 år (m)  1,012 1,09 

Årsgebyr avfallstjenester  2.450 2.450 

Andel kommunale veier uten fast dekke  51,5 51,5 

Brutto driftsutg. pr km kommunal vei  100 394 102 250 

Kostnad til gatebelysning pr km komm. vei  15 200 19 455 

Netto driftsutgifter til adm.lokaler, per innb.  327 261 

Netto driftsutgifter til førskolelokaler, per innb.  883 931 

Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innb.  2914 2616 

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler, per innb.  1386 1271 

Energikostnader kommunal eiendomsforvaltning i % av 
brutto driftsutgifter   15,5 13,6 

Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere 37 36 36 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Kompetente, rutinerte og faglig 
sterke medarbeidere  

 Bra infrastruktur, spesielt på vann 

 Godt internt og eksternt samarbeid 
 

Mulighet 

 Økt samarbeid internt og eksternt mht 
arbeidsoppgaver og ressurser 

 Bedre utnyttelse av digitale verktøy 

 Oppgradere ansattes kunnskapsnivå for økt 
effektivitet 

Forbedringsbehov 

 Saksflyt og effektivisering av rutiner 

 Samarbeid med nabokommuner 

 Planer for drift og vedlikehold 
 

Spesielle utfordringer 

 Små enheter, blir sårbare 

 Utfordrende å rekruttere og opprettholde godt 
faglig nivå 

 Høy gjennomsnittsalder på personell 

 Tilstrekkelig økonomi for god drift og godt 
vedlikehold 

 Stor bygningsmasse 

 
Nøkkeltall for enhetene 

Enhet Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Vann/ avløp/renovasjon X 6 5,8 -2 159 000 

Gruveforurensning X 1 0,4 0 

Veger/samferdsel/parker X 2 1,6 4 145 000 

Bygg/ eiendom X 24 19,9 20 344 000 

 
Nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 

Total m2 bygningsmasse  34900 35600 38653 33495 

Kommunale utleieboliger, antall 141 141 141 138 

Antall meter asfaltert vei 15108 (47,1 %) 15815 (49,3 %) 15815 (49,3 %) 18112 (56,5 %) 

Antall gatelysarmaturer 751 751 751 751 
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Fokus-
områder 

  
Måleindikator 

Status 
2012 

Status 
2013 

Status 
2014 

Snitt 
land 

Brukere Opplevd Brukertilfredshet vann og avløp (Ikke foretatt måling etter 2012) 

 kvalitet Resultat for brukerne 4,8   4,9 

  Respektfull behandling 5,2   5,2 

  Pålitelighet     

  Tilgjengelighet 4,7   4,1 

  Informasjon 4,7   4,3 

  Generelt 5,1   5,1 

       

 Målt Faglig kvalitet 

 kvalitet      

       

Med-  Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) 

arbeidere kvalitet Innhold i jobben   4,4  

  Samarbeid og trivsel med kollegene   4,5  

  Faglig og personlig utvikling   4,0  

  Helhetsvurdering   4,3  

 Målt Nærvær 

 kvalitet Nærvær  87,9 90,0  

  Heltid - Deltid 

  Gjennomsnittlig stillingsstørrelse   0,86  

Økonomi Målt 
kvalitet 

Forsvarlig utgiftsnivå 

Utgift ift budsjett     

Inntekt ift budsjett     

Årsresultat ift budsjett   91,0 %  

 
 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Opprettholde et faglig godt nivå på medarbeidere 

 Tilstrekkelig økonomi for å ivareta drift og vedlikehold av bygningsmasse 

 Tilpasse bygningsmassen til behovet  

 Ombygging og oppgradering av Helsetunet 

 Opprettholde koordinerte tjenester i et forebyggende perspektiv 

 Investeringstiltak vann og avløp, jfr. ny fagplan 

 Gruveforurensningen – bidra til gjennomføring av tiltak  

 Oppfølging av bygningsmassen etter nedlagt gruvedrift 
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4.9 Programområde 48 Plan og byggesak 
 

 Meldal Landet 
2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr. 
innbygger, kr 

93 85 106 221 

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaks-
behandling og seksjonering pr. innbygger, kr 

65 -62 -127 28 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr. 
innbygger, kr 

281 219 97 91 

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Stor faglig bredde på få medarbeidere 

 Kompetente medarbeidere 

 God tilgjengelighet for bruker 

 Godt internt samarbeid 

Mulighet 

 Legge til rette for bruk av 
sjølbetjeningsløsninger 

 Videreutvikle samarbeidet med 
nabokommuner 

  

Forbedringsbehov 

 Sårbar, spesielt ved fravær 

 Kompetanseutvikling (tid) 

 Tid til alle oppgaver 
Saksflyt – effektive rutiner/servicegrad 

 Til dels gammelt utstyr 
 

Spesielle utfordringer 

 Spisskompetanse  

 Digitalisering av eiendomsarkiv  

 Dårlig infrastruktur (mobildekning) 

 Ulovlighetsoppfølging, tilsyn 
 

 
 
Nøkkeltall for enhetene 

Enhet Tjenestekvalitet ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Bygge- og delesaker  1 1,0 -63.000 

Plansaksbehandling  1 0,8 550.000 

Kart- og oppmåling  1 1,2 304.000 

 

Nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 

Antall reguleringsplaner vedtatt    6 

Antall byggesaker     166 

Antall delesaker inkl. 
dispensasjoner PBL 

   53 

Oppmåling (mottatte 
rekvisisjoner) 

    

Utstedte målebrev/matrikkelbrev 
pr. 1.000 eiendommer i 
kommunen 

 15 11 15 
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Fokus-
områder 

  
Måleindikator 

Status 
2012 

Status 
2013 

Status 
2014/15 

Snitt 
land 

Brukere Opplevd Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6) 

 kvalitet Resultat for brukerne 5,0    

  Respektfull behandling 5,4    

  Tilgjengelighet 4,7    

  Informasjon 4,8    

  Generelt 5,1    

 Målt Faglig kvalitet 

 kvalitet Saksbehandlingstid områderegulering 
vedtatt av kommunen 

 166 24 221 

  Saksbehandlingstid bygge- og 
delesaker 12 ukers frist 

85 7 44 38 

  Saksbehandlingstid bygge- og 
delesaker 3 ukers frist 

33 8 12 20 

  Andel søknader – overskredet 
saksbehandlingstid, prosent 

19 9 3 8 

  Saksbehandlingstid opprettelse av 
grunneiendom 

78 99 38 57 

  Ant. utstedte målebrev/matrikkelbrev 
pr. 1.000 eiendommer i kommunen 

15 11 15 8 

Med- Opplevd Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) (felles for prog. 48 og 49) 

arbeidere kvalitet Innhold i jobben 4,8  5,0 5,0 

  Samarbeid og trivsel med kollegene 4,7  5,0 5,0 

  Faglig og personlig utvikling 4,5  4,7 4,4 

  Helhetsvurdering 4,5  5,0 4,6 

 Målt Nærvær 

 kvalitet Nærvær   91,8  

  Heltid – Deltid 

  Gjennomsnittlig stillingsstørrelse   1,0  

Økonomi Målt 
kvalitet 

Forsvarlig utgiftsnivå 

Utgift ift budsjett   108,3 %  

Inntekt ift budsjett   110,4 %  

Årsresultat ift budsjett   100,3 %  

 
 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Det er nødvendig å investere i nytt landmålingsutstyr samt jobbe for å bedre nødvendig 
infrastruktur 

 Den planlagte nykartleggingen (spesielt høydegrunnlaget) er kostnadskrevende 

 Kommunen har historisk i stor grad vært involvert i reguleringsplanleggingen i 
hytteområdene, nå sist gjennom fastlagte forutsetninger i kommuneplanens arealdel. Dette 
er noe som spesielt bør tas inn ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

 Kapasitet og kompetanseutvikling innen alle fagfelt vil være en hovedutfordring i hele 
perioden. Det skjer nærmest kontinuerlige lov- og forskriftsendringer, nye forventninger fra 
brukere, regionale og sentrale myndigheter, samt store endringer i teknisk og digital 
infrastruktur. 
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4.10 Programområde 49 Landbruk og naturforvaltning (Orkla Landbruk) 

 
 Meldal Landet 

2014 KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter 
landbruksforvaltning/utvikling 

1 992 1 120 1 207  

Netto driftsutgifter til naturforvaltning og 
friluftsliv pr innbygger, kr 

110 138 150 88 

Antall jordbruksbedrifter 110 111 105  

Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert 
etter jordloven og PBL, daa 

3 31 9  

Innvilget søknad om nydyrking, daa 50 142 23  

Jordbruksareal i drift 31 759 31 908 32 013  

 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 God faglig bredde 

 Kompetente medarbeidere og attraktiv 
arbeidsplass 

 Godt landbruksfaglig miljø og eksternt 
samarbeid ved Landbrukssenteret 

 God medarbeiderundersøkelse 
 

Mulighet 

 Øke samarbeid med andre enheter, 
spesielt i Orkdal 

 Mer effektiv saksbehandling med 
digitalt arkiv 

 Arrangere flere kurs/møter for å dekke 
brukernes økende kompetansebehov 

 

Forbedringsbehov 

 Samhandling med øvrige enheter, særlig 
Orkdal 

 Kortere saksbehandlingstid i enkelte 
saker 

 Saksflyt – rutiner som effektiviserer 
saksbehandling 

 Stimulere til salg/deling av 
landbrukseiendommer for å redusere 
leiejord 

 Bedre oppfølging av bo- og driveplikt 
 

Spesielle utfordringer 

 Sårbart på få personer pr. fagområde 

 Ulike saksbehandlingssystemer /-rutiner 
i Orkdal og Meldal 

 Mulig å bevare Landbrukssenteret ved 
kommunesammenslåing?  

 Oppfølging av krav om 10 års 
jordleieavtaler 

 Bidra til at driftsbygninger på flest mulig 
bruk møter kravet om løsdrift i 2024 
 

 
Nøkkeltall for enhetene 

Enheter Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 
2015 

Landbruksforvaltning interkommunal X 4 3,8 1 319 000 

Naturforvaltning interkommunal X 1 1,0 435 000 

Landbruksvikar utleid X 1 1,0 87 000 

Granmo pelsdyrområde X   19 000 

Veterinærvakt X   35 000 
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Nøkkeltall for Meldal 2011 2012 2013 2014 

Produksjonstilskudd 24 003 156 26 484 086 26 608 129 26 138 633 

Avløserrefusjoner 5 515 495 5 671 778 6 129 527 5 419 367 

Regionalt miljøtilskudd 769 588 746 176 671 477 5 419 367 

Tilsagn BU-midler, mill kr/antall 1 663/5 0,910/2 2,001/3 1,034/3 

SMIL – kr/antall saker 292 900/12 430 550/10 297 800/8 263 050/8 

Melkeleveranse, mill. l 
(hentepunkt) 

11,605 12,665 12,362 (58) 12,241 (55) 

Avvirkning, m3 22 393 19 042 24 700 21 977 

Felte elg 192 171 167 159 

Felte hjort 179 183 182 193 

 

 
Fokus-
områder 

  
Måleindikator 

Status 
2012 

Status 
2013 

Status 
2014/15 

Snitt 
land 

Brukere Opplevd  

 kvalitet Ingen målinger     

       

 Målt Faglig kvalitet 

 kvalitet Manuelle utbetalinger av tilskudd     

       

       

Med- Opplevd Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) (felles for prog.område 48 og 49) 

arbeidere kvalitet Innhold i jobben 4,8  5,0 5,0 

  Samarbeid og trivsel med kollegene 4,7  5,0 5,0 

  Faglig og personlig utvikling 4,5  4,7 4,4 

  Helhetsvurdering 4,5  5,0 4,6 

 Målt Nærvær 

 kvalitet Nærvær 99,3 % 99,2 % 95 %  

  Heltid - Deltid 

  Gjennomsnittlig stillingsstørrelse   96 %  

Økonomi Målt 
kvalitet 

Forsvarlig utgiftsnivå 

Utgift ift budsjett     

Inntekt ift budsjett     

Årsresultat ift budsjett   100,8 %  

 
 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Videreføring av pådriverstilling LENSA vil trolig forutsette budsjettmidler fra 
deltakerkommunene. 

 Revidering av forvaltningsplaner for hjortevilt 

 Ny forvaltningsplan for bever i Orkdalsføret 

 Oppfølgingsprosjekt mat og reiseliv herunder eventuell videreføring av prosjektet 
«Thamsriket» 

 Opprydding-/forskjønnelsesprosjekt i kulturlandskapet (plast, piggtråd, svartelista arter mm.) 

 Bidra til investering og drift også på de litt mindre gårdsbrukene i kommunen. 
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4.11 Programområde: 50 Næringsutvikling 
 

 Meldal 

KOSTRA-tall 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter kommunal næringsforvaltning og 
konsesjonskraft, kr 

  -62 000 

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for 
næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter, 
prosent 

-0,4 -0,3 -0,2 

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for 
næringslovet pr. innbygger, kr 

-237 -180 -111 

 
 
Status og analyse 

Nåtid (1 år) Framtid (4 år) 

Styrke 

 Kjøper tjenester fra næringshage 

 Bra tilgang på næringslokaler og arealer 

 Arbeidsgiveravgift og statlige virkemidler 

Mulighet 

 Videreutvikle samarbeidet med 
næringslivet, næringshagen og andre 
aktører 

 Styrke næringshagen 

 Legge til rette for attraktive 
næringsarealer  

 Bidra til å lette investeringer i lokaler 

 Markedsføre støtteordninger, arealer, 
lokaler  

 

Forbedringsbehov 

 Få nyetableringer 

 Lite etterspørsel etter næringsarealer og 
-lokaler 

Spesielle utfordringer 

 God nok infrastruktur (bredbånd, 
mobiltelefon, veg/transport) 

 Sentralisering  

 Beholde nivået på arbeidsgiveravgift og 
statlige virkemidler inn i en eventuell ny 
kommune 

 
 
Nøkkeltall for enhetene 

 Brukere Ansatte Årsverk Budsjett 2015 

Næringsutvikling   0   0 
Alt næringsutviklingsarbeid finansieres gjennom bruk av næringsfond og kraftfond.  
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Nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015 

Nye foretak totalt (proff.no)   49 39  

Nye foretak eks. off. 
forvaltning og 
primærnæringene (SSB, tabell 
08076) 

 
26 

 
30 

 
23 

 
30 

 

Virksomheter etter antall 
ansatte, SSB tabell 07091, 
sum 

  
421 

 
448 

 
456 

 
465 

- Ingen ansatte  277 308 311 323 

- 1-4 ansatte  79 78 79 75 

- 5-9 ansatte  27 24 34 33 

- 10-19 ansatte  27 25 19 24 

- 20-49 ansatte  8 10 9 5 

- 50-99 ansatte  3 2 4 5 

- 100-249 ansatte  0 1 0 0 

 
Statistikk over sysselsatte, SSB tabell: 07984 * 

Nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 155 149 144  

05-09 Bergverksdrift og utvinning 5 4 4  

10-33 Industri 200 190 211  

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 22 31 35  

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 61 64 69  

45-47 Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 

160 159 154  

49-53 Transport og lagring 47 47 51  

55-56 Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

12 14 13  

58-63 Informasjon og kommunikasjon 2 1 1  

64-66 Finansiering og forsikring 31 33 34  

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 34 32 33  

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 40 44 34  

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68 55 51  

85 Undervisning 157 162 161  

86-88 Helse- og sosialtjenester 380 356 318  

90-99 Personlig tjenesteyting 45 44 49  

00 Uoppgitt 8 10 7  

Sum sysselsatte i Meldal 1427 1395 1369  

*) Sysselsatte personer i Meldal pr. 4. kvartal. 15-74 år.  
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Fokus-
områder 

  
Måleindikator 

Status 
2012 

Status 
2013 

Status 
2014 

Snitt 
land 

Økonomi Målt 
kvalitet 

Forsvarlig utgiftsnivå 

Utgift ift budsjett (regulert)  91,1 % 105,1 %  

Inntekt ift budsjett (regulert)  91,1 % 105,1 %  

Årsresultat ift budsjett (regulert)  100 % 100 %  

 
 
Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: 

 Framstå som støttespiller for næringslivet, bl.a. gjennom jobbing for bedre infrastruktur 

 Ha tilgang til attraktive næringsarealer og bygninger til riktig pris 

 Bruke fondsmidlene til de riktige tiltakene/prosjektene 

 Videreutvikle samarbeidet med næringshagen 
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5 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 
 
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Disse skal legges til grunn for det nye kommunestyrets arbeid med regionale og kommunale 
planstrategier og planer.  Hensikten er at oppfølging fra alle parter vil bidra til bedre sammenheng 
mellom nasjonal, regional og kommunal planlegging, og gjøre planleggingen mer forutsigbar og 
målrettet.  Gjeldende forventninger ble vedtatt av Kongen i statsråd i juni 2015.  

Gode og effektive planprosesser 
Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel.  Kommunen 
har ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og tilrettelegge for forutsigbare 
prosesser.  Her er gode rutiner for oppstartsfasen, en klar fremdriftsplan for planarbeidet, og tidlige 
og tydelige krav til kvalitet, utredningsbehov og dokumentasjon viktig.  
 
Det forventes at kommunen baserer planforslag og beslutninger på et godt og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag, og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser.  Kommunene sikrer 
samtidig tidlig medvirkning og involvering av allmenheten, berørte myndigheter, parter og 
interesseorganisasjoner.   
 
Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for prioriteringer og 
forenklinger.  Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivåer enn nødvendig, 
sørger for hensiktsmessig detaljering og tar i bruk mulighetene for parallell plan- og 
byggesaksbehandling. 
 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må kommunen legge vekt på reduksjon av 
klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av 
næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester.  Kommunene må sikre at det utarbeides 
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold.  
 
Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig 
samfunnsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører.  
Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og 
grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og 
utnyttelse av bioenergi.  Planleggingen sikrer reindriftens arealer, samtidig som hensynet til 
reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser.  
 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, 
lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.   Kommunene 
tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser av høy kvalitet.  
 
Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning. Kommunene tar vare på naturverdiene og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel 
for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær 
tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.  Kommunene legger prinsippene om 
tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse.  


