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Forord 

Sett ut ifra det økonomiske ble 2021 et meget bra år for Tydal kommune. På tross av koronapandemien legger Tydal 
kommune fram et årsregnskap for 2021 med et positivt budsjettavvik på kr 7 261 120,- som kommunedirektøren 
er godt fornøyd med. I samsvar med ny økonomiforskrift er dette beløpet avsatt til disposisjonsfondet i forbindelse 
med regnskapsavleggelsen.  
 

For alle sektorer så har Korona også dette året ført til noen utfordringer. Med smittehåndtering og i perioder noe 

høyt sykefravær på grunn av Covid, har Tydal kommune likevel klart å levere gode tjenester og gjennomført plan-

lagte oppgaver.  

 

Vi har vært gode i forhold til vaksinering der vaksinsasjonsgraden i Tydal er høy. Etter hvert som vi fikk tilstrekkelig 

med vaksiner ble vaksineringen hurtig gjennomført. Informasjonen om koronasituasjonen fra kommunen ut til inn-

byggerne har vært meget god.  
 

Oppstart av arbeidet med tomten til Tydal Datasenter ble påbegynt i 2021. Dette er den største satsingen siden 

kraftutbyggingen i Tydal. Salget av tomta ble foretatt og arbeidet startet på vårparten. Dette er en spennende sats-

ning som vil gi oss betydelige inntekter i form av økt konsesjonskraft for salg og forhåpentligvis mange nye arbeids-

plasser i årene framover. 

 

Vi har startet en jobb i 2021 der det er fokus på bolyst. Dette for å tiltrekke oss folk som kan tenke seg å bosette 

seg i Tydal. Det vil bli viktig å jobbe for at folketallsutviklingen går oppover. Med mange gode tiltak og aktive kam-

panjer for å vise fram alt det gode som Tydal har å by på, skal det være mulighet for at folketallet vil gå i riktig 

retning i årene som kommer. 

 

Tydal kommune har et solid næringsfond som har kommet mange næringsutøvere til gode i året som har gått. 

Samtidig har kommune selv brukt betydelige midler på fellestiltak som kommer innbyggerne og tilreisende til gode.  

 

Kommunedirektøren vil til slutt takke alle ledere, ansatte og kommunestyret for en meget god innsats i et år som 

har vært krevende for mange.   

 

 

 

Tydal, 31.03.22 
 

Sign. 

Heidi Horndalen 
Kommunedirektør 
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Befolkningsutvikling- og sammensetning 
 

 
 

Figuren viser folketallsutvikling i Tydal fra 1990 til 31.12.21. 

 
Folketallet har på det meste vært litt over tusen innbyggere tilbake i 1990. Perioden fra 2010 til 2016 var relativt 
stabil med mellom 868 og 861 innbyggere. Gjennom både 2018 og 2019 ble folketallet kraftig redusert. Fra 01.01.18 
til 31.12.19 gikk folketallet ned med hele 65 personer. Det utgjør hele 8,2 %. Siste året gikk folketallet ned med 9 
personer til 750 som utgjør 1,2 %. De siste årenes befolkningsnedgang er blant de aller høyeste i landet. Befolk-
ningsnedgangen er alvorlig bekymringsfull.  
  
 

Folkemengde etter alder pr 01.01 
 

 
 

Figuren viser folketallet etter alder for barn.  

 
Folketallet i aldersgruppen 0 – 1 år har økt litt de siste årene for så å falle med 4 ned til 11 personer i 2020, og ved 
siste årsskiftet er det nå 12 barn. Nedgangen fra 2019 til 2020 utgjør nesten 27 %. Det er nå like mange barn i denne 
aldersgruppen som det var i 2017.  
 
I aldersgruppen 2 – 5 år (barnehagealder) har barnetallet gått nedover de siste årene med en nedgang på 4 barn til 
22 barn ved inngangen til 2022. Nedgangen utgjør hele 33 % de siste fem årene sett under ett.  
 
Folketallet i grunnskolealder har vist en markant nedgang fra 2018 til 2019 med 8 elever tilsvarende 11 % mens det 
det siste året ble en økning på 5 barn til 72 tilsvarende 7,5 %. Det er nå nesten like mange barn i grunnskolealder 
som i 2018.  
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Figuren viser folketallet for eldre.  

 
I gruppen 80 – 89 år har folketallet økt med 3 personer fra 2018 – 2021 tilsvarende 5 %. Det siste året ble antallet 
redusert med 3 personer tilsvarende 4,5 %. Siden år 2000 har antallet økt med hele 25 personer tilsvarende 66 %. 
 
For eldre over 90 år er det en økning på 4 i forhold til 2020 og nye 4 fra 2021 som er over en dobling de siste to 
årene. Antallet eldre i denne gruppen er nå på samme nivå som 2016. Små endringer i antallet gir store prosentvise 
utslag. 
 
 

 
 
Figuren viser bl.a. folketallet for gruppen 16 – 66 år. De aller fleste i denne gruppen går i videregående skole eller 
tar høyere utdanning samt er i arbeidslivet. Siden 2018 har folketallet i denne gruppen sunket med 88 ned til 442 
personer tilsvarende 19 %. Det siste året sank antallet med 20 personer tilsvarende 4 %.  
 
For gruppen 67 – 79 år viser utviklingen en økning siste året med 8 personer tilsvarende 7 %. Det er nå like mange 
i denne aldersgruppen som i 2017. 
 
Ser vi mer spesifikt på aldersgruppen 19 – 34 år ser vi at folketallet siden 2018 i denne gruppen har sunket med 
hele 57 til 110 personer. Det tilsvarer en nedgang på hele 34 %. Siste året var nedgangen på hele 9 personer som 
utgjør 8 % 
 
Endringene i folketallet, og befolkningssammensetningen, vil påvirke kommunens inntekter de kommende årene. 
Inntektene vil påvirkes mest av de aldersgruppene hvor kommunen har mesteparten av sitt tjenestetilbud. Det er 
barn i barnehage- og skolealder samt eldre over 80 og 90 år. Det er for disse aldersgruppene kommunen mottar 
mest inntekter gjennom inntektssystemet. For mer informasjon om befolkningsprognoser vises det til økonomipla-
nen for perioden 2022 – 2025.  
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Økonomiske hovedtall og analyser 

 

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.21. For analysebruk 

er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigert for avsetning og bruk av bundne driftsfond. Disse størrelsene 

varierer betydelig fra år til år, og korrigeringene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år. Disse korrige-

ringene fører også til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat.  

 

Utviklingen av driftsinntektene- og utgiftene samt netto driftsresultat i % av driftsinntektene 
 

  
 
Grafen til venstre viser utviklingen av de totale korrigerte driftsinntektene- og utgiftene, mens grafen til venstre 

viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene (netto resultatgrad). Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan 

brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Netto driftsresultat er den beste indikatoren på økonomisk 

balanse i kommunesektoren, som igjen er viktig for å sikre et godt og stabilt tjenestetilbud. Tallet må være positivt 

for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger eller ta på seg nye 

driftstiltak. For 2021 fikk kommunen et korrigert netto driftsresultat på kr 7 613 000,-. 

 
Korrigert netto driftsresultat målt mot kommunens eget mål 
I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden 2019 – 2022, og budsjettet for 2019, ble det vedtatt 
at for å skape en robust økonomi og tilstrekkelig handlingsrom, skal korrigert netto driftsresultat være minimum 
1,7 %. Korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (resultatgrad) ble for 2021 på 5,4 %, en nedgang 
på 2,4 prosentpoeng fra 2020. Det er likevel betydelig over måltallet på 1,7 %, og anses som et meget godt resultat. 
Tilbake i 2014 var korrigert netto resultatgrad også meget høyt med hele 8 % mens den i 2017 var negativ med 1%. 

 

Positivt avvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap 

Driftsregnskapet for Tydal kommune for 2021 er gjort opp med et positivt budsjettavvik før strykninger på kr      
7 138 910,-. Etter forskriftspålagte strykninger på kr 122 210,-, utgjør budsjettavviket kr 7 261 120,-. I samsvar med 
ny økonomiforskrift er dette beløpet avsatt til disposisjonsfondet i forbindelse med regnskapsavleggelsen. 
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Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisp.

Tall i 1 000 kr 2021

Netto driftsresultat -9 375

Avsetninger til bundne driftsfond 10 097

Bruk av bundne dritsfond -8 261

Overføring til investering ihht til årsbudsjett 400

Årets budsjettavvik (mer- eller

mindreforbruk før strykninger)

Strykning av overføring til  investering -122

Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -7 261

Avs. mindreforbr. etter strykninger til  disp.fond 7 261

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0

-7 139

Budsjettavvik i forhold til opprinnelig budsjett

Tall i 1000 kr 2021

Strykning av overføring til  investering 100

Finansutgifter 500

Netto lavere forbruk sektorene 4 900

Lavere pensjonsutgifter 600

Høyere strømutgifter -600

Høyere konsesjonskraftinntekter 300

Høyere eiendomsskatteinntekter 5 700

Lavere vedlikeholdsutgifter (utsatt vedlikehold) 0

"Nedbetalinger" av negativt selvkostfond 500

Netto økning skatt og rammetilskudd 2 900
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Kommentarer til avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskap og opprinnelig budsjett 

Kommunestyret vedtar budsjettet på overordnet nivå gjennom bevilgningsoversikter drift, bevilgningsoversikter 
investering og økonomisk oversikt etter art drift. Det redegjøres her for vesentlige avvik som ikke er kommentert 
eller forklart andre steder i denne delen av dokumentet. 
 
Sektorene har til sammen et netto mindreforbruk på 4,9 mill. kr. I tallet inngår et lite netto merforbruk i sektor 
oppvekst på 0,1 mill. kr. Pensjonskostnadene er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettert og finansutgiftene 0,5 mill. kr 
lavere enn budsjettert. Eiendomsskattene ble langt høyere enn opprinnelig budsjettert med 5,7 mill. kr. Konse-
sjonskraftsinntektene ble også høyere enn forventet med 0,3 mill. kr. Strømkostnadene på kommunens bygg og 
anlegg ble 0,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Videre ble «negative selvkostfond» «nedbetalt» med 0,5 mill. kr. 
 
Samlet viser skatteinntektene, inntektsutjevningen og rammetilskuddet en netto økning på 2,9 mill. kr i forhold til 
opprinnelig budsjett. I beløpet inngår 1,6 mill. kr i skjønnsmidler fra staten til dekning av kommunens merutgifter 
knyttet til koronapandemien og 1 mill. kr lavere trekk i inntektsutjevningen. 
 
Bundne driftsfond har fått avvik hovedsakelig grunnet større bruk og avsetning til øremerkede formål innenfor 
oppvekst og omsorgstjenesten. 
 
 

Driftsinntektene 

  
 

 

 

De totale driftsinntektene økte i 2021 med 1,9 mill. kr til 150,6 mill. kr. Det tilsvarer en økning på 1,3 %. Hovedår-

saken til inntektsøkningen er først og fremst økt eiendomsskatt. I tallene inngår også en stor nedgang i inntektene 

fra salg av konsesjonskraft. 

 

Skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sam-
men utgjorde de i 2021 38 % av brutto driftsinntekter. Fra 2020 til 2021 økte disse inntektene med 1 mill. kr (1,8%) 
til 57,6 mill. kr. Tallene inkluderer kompensasjonen i det løpende inntektsutjevnende tilskuddet i rammetilskuddet. 
Foruten vanlig lønns- og prisvekst er det endringer i kostnadsnøkler og innbyggertilskudd samt statlige kompensa-
sjoner i forbindelse med koronapandemien som ligger til grunn for endringen.  

Rammetilskudd
24 %

Inntekts- og 
formuesskatt

14 %

Eiendomsskatt 
15 %

Andre 
skatteinntekter

13 %

Overføringer og 
tilskudd

13 %

Salgs- og 
leieinntekter og 

brukerbet.
21 %

Fordel ing av dr ifts inntekter  2021 Tall i 1.000 kr 2 021 %

Rammetilskudd 35 909 23,8

Inntekts- og formuesskatt 21 727 14,4

Eiendomsskatt 23 368 15,5

Andre skatteinntekter 19 563 13,0

Overføringer og tilskudd 18 906 12,6

Salgs- og leieinntekter og brukerbet. 31 134 20,7

Sum dr.int. inkl. finansinnt. 150 607 100,0
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Eiendomsskattene og konsesjonskraft 
 

  
 
Eiendomsskattene utgjorde i 2021 23,4 mill. kr. eller 15 % av driftsinntektene. Det er en økning på 4,7 mill. kr fra 
2020. Beløpet inkluderer utskriving av økt eiendomsskatt for tidligere år på 1,2 mill. kr. I forhold til 2017 er det en 
økning i eiendomsskatten fra verk og bruk på 1,6 mill. kr. Eiendomsskattene kan variere mye fra år til år hovedsa-
kelig som følge av store variasjoner i kraftprisene. I 2021 er det budsjettert med 20,2 mill. kr i eiendomsskatt som 
inkluderer ca. 0,3 mill. kr i eiendomsskatt på den nye kraftlinja fra Stokkfjellet vindpark. Når vi ser på gjennomsnitts-
inntektene fra eiendomsskattene som glidende gjennomsnitt over 5 år, ser vi at inntektene er mye mer stabil. I 
perioden 2016 til 2021 varierte de årlig mellom 27 mill. kr og 20,3 mill. kr i 2021. 
 
Nettoinntektene fra salg av konsesjonskraft utgjorde 2,1 mill. kr i 2021 og er det laveste siden 2016 med samme 
beløp. Inntektene i 2020 ble imidlertid historisk høye og det ble derfor en stor nedgang til 2021 på nesten 7 mill. kr 
tilsvarende 77 %. Inntektene fra salg av konsesjonskraft kan variere mye fra år til år. I 2016 ble de på 2,1 mill. kr 
som er hele 6,9 mill. kr lavere enn for 2020. Årsaken til svingningene i inntektene skyldes at prisene varierer mye 
fra år til år. Når vi ser på gjennomsnittsinntektene fra salg av konsesjonskraft som glidende gjennomsnitt over 5 år, 
ser vi at inntektene er mye mer stabil. I perioden 2017 til 2021 varierte de årlig mellom 4,1 og 5 mill. kr med 4,8 
mill. kr i 2020 og 2021. 
 
For 2022 er det budsjettert med hele 19 mill. kr i nettoinntekter fra salg av konsesjonskraft som er det suverent 
høyeste noen gang. Årsaken til den store økningen skyldes etablering av Tydal Data Center som gjør at kommunen 
kan ta ut hele konsesjonskraftmengden på 110 GWH mot tidligere 39,5 GWH (2021). Kommunen oppnådde også 
en god salgspris for 2022. 
 

Driftsutgiftene 
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Lønnsutgifter
45 %

Sosiale 
utgifter

9 %

Kjøp av varer 
og tjenester

28 %

Overføringer og 
tilskudd til andre

12 %

Avskrivninger
6 %

Fordel ing av dr iftsutgifter  2021

Tall i 1.000 kr 2021 %

Lønnsutgifter 66 659 45,6

Sosiale utgifter 12 686 8,7

Kjøp av varer og tjenester 40 400 27,6

Overføringer og tilskudd til  andre 17 572 12,0

Avskrivninger 8 852 6,1

Sum dr.utgifter 146 169 100,0
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I 2021 økte driftsutgiftene med 8,5 mill. kr til 146 mill. kr som tilsvarer en økning på 5,2 %. Personalet er den viktigste 
ressursen til kommunen. I 2021 gikk 79,3 mill. kr eller 54,3 % av de totale driftsutgiftene med til lønn og sosiale 
utgifter. Det er en økning på 2 mill. kr eller 2,6 % fra 2021. I tillegg kommer kjøp av tjenester fra vikarbyrå på 1,5 
mill. kr og bemanningssamarbeid i Værnesregionen. Medregnet dette er den totale andelen lønn og sosiale om-
kostninger en del høyere. Kommunens pensjonsutgifter ble på 8,2 mill. kr og arbeidsgiveravgiften på 4,7 mill. kr i 
2021. 
 
Den store lønnsandelen viser at kommunen er en arbeidsintensiv serviceorganisasjon. Grunnen er at hovedformålet 
er å yte service til innbyggerne i form av undervisning, pleie, omsorg, fritidstilbud og for å legge forholdene til rette 
for husbygging og næringsutvikling.  
 
 

Utgifter fordelt etter sektorer 
 

 
 
Annet omfatter politiske styringsorganer, sentraladministrasjonen, tilsyn og 
kontroll, VR IKT, lønn og regnskap, innkjøp servicekontor og fellesutgifter 
m.m. 

Sektor helse og omsorg er den største sektoren med en 
netto ressursinnsats på 30,1 mill. kr i 2021, ned 0,7 mill. 
kr fra 2020. Nedgangen skyldes bl.a. lavere koronautgif-
ter og lavere bemanning i 2021. 
 
Sektor teknikk og miljø hadde en netto ressursinnsats på 
14,6 mill. kr i 2021 som er en økning 1 mill. kr. Økningen 
skyldes bl.a. høyere strømutgifter. I tallene inngår også 
«nedbetalinger» av negative selvkostfond. 
 
Sektor oppvekst hadde en netto ressursinnsats på 19,6 
mill. kr som er en nedgang på 0,2 mill. kr.  
 
På området annet er det en stor nedgang på 1,7 mill. kr 
som skyldes mange forhold, bl.a. lavere bemanning og 
opphør av interkommunalt samarbeid i Værnesregio-
nen. 
 
For mer informasjon om ressursinnsats og budsjettavvik 
i sektorene vises det til de enkelte kapitlene om sektor-
ene. 

 
 
Investeringene 
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Nettoutgifter fordelt etter sektorer

2020 2021

Tall i 1.000 kr 2021 2021 (budsj)

Invest. i  varige driftsmidler 9 097 6 680

Tilsk. ti l  andres  investeringer 0 0

Invest. i  aksjer og andeler 400 500

Utlån av egne midler 0 0

Avdrag på lån 0 0

Årets finansieringsbehov 9 497 7 180

Kompensasjon mva. 686 930

Tilskudd fra andre 11 0

Salg av varige driftsmidler 4 822 0

Mott. avdr. på utl. egne midl. 0 0

Overføring fra driftsregnsk. 278 500

Bruk av lån 3 700 5 750

Sum finansiering 9 497 7 180

0% 0%

61%

39%

2021

Finansiering av investeringene

Mottatte avdrag

Tilskudd fra andre

Egenkapital

Bruk av lån
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Investeringsregnskapet gjort opp i balanse 

Investeringsregnskapet for 2021 er gjort opp i balanse. 
 
I 2021 ble det et finansieringsbehov i investeringsregnskapet på 9,5 mill. kr hvorav investeringer i varige driftsmidler 
utgjorde 9,1 mill. kr. De største investeringene gjelder Moen bru og Sølliåsen boligområde. Investeringsregnskapet 
er i 2021 belastet med kr 185 000,- i bruk av eget driftsmannskap på prosjekter i investeringsregnskapet. Investe-
ringene for 2021 ble finansiert med 39 % i bruk av lån (3,7 mill. kr) og 61 % (5,8 mill. kr) i egenkapital som er en stor 
egenkapitalandel. 
 
Regnskapsreglene for investeringsregnskapet medfører at budsjettmessige overskridelser eller manglende finan-
siering av prosjekter, skal dekkes med frie midler og ubrukte lånemidler opp til samlet budsjettert beløp for inves-
teringsregnskapet. Dette medfører at investeringsregnskapet må ses på som en helhet og ikke prosjektbasert som 
tidligere. 
 
Det innbyrdes forholdet mellom finansieringskildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med 
valg av finansieringskilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å fo-
retrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å foretrekke. Når det investeres i prosjekter som er tilskuddsbe-
rettiget vil denne andelen øke. Investeringer som har kort levetid bør en som hovedregel være tilbakeholdne med 
å finansiere med eksterne lån.  
 

  
Langsiktig lånegjeld og netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene pr. 31.12 
 

  
 
Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 85 mill. kr (toppen av stolpene) inkl. 15 mill. kr i formid-
lingslån (startlån) og 34 mill. kr til lån i vann- og avløpssektoren. Siste året ble den langsiktige lånegjelda redusert 
med netto 4,8 mill. kr. Budsjettert låneopptak på 3 mill. kr til startlån, og 3,65 mill. i kr i øvrige låneopptak, er ikke 
gjennomført. Bakgrunnen for det er at behovet for lån ble dekket med tidligere års udisponerte lånemidler. 
  
Lånegjelda har de siste årene vært relativt stabil. Ikke alle lånene tynger like mye. Startlån og lån i avgiftssektorene 
utgjør til sammen ca.  49 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat. Restgjelda som påvir-
ker drifta er pr. 31.12.2 på omlag 36 mill. kr (blå stolpe i diagrammet til venstre) og utgjør ca.  42 % av den totale 
lånegjelda. 
 
Netto total lånegjeld i prosent av driftsinntektene gikk fra 31.12.20 til 31.12.21 ned med ned med 4,4 prosentpoeng 
til 60,5 %. Den driftsbelastende andelen av lånegjelda i prosent av driftsinntektene gikk ned med 2,5 prosentpoeng 
til 25,6 % fra 2020 til 2021. Årsaken til denne utviklingen er først og fremst at det ikke ble opptatt nye lån i 2021.  
 
Ved sammenligning av den totale gjeldsbelastningen med andre kommuner viser tallene at Tydal har vesentlig la-
vere lånegjeld i prosent av driftsinntektene enn kommunene i Trøndelag, og landsgjennomsnittet. For driftsbelas-
tende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk. 

  

46 45 42 39 36

15 14 14 16 15

31 32 33 35
34

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020 2021

M
ill

. k
r

Dr. belast. lån Startlån Lån VA

69,5
65,7 66,5 64,9

60,5

35,0 32,2 31,4 28,1 25,6

2017 2018 2019 2020 2021

%

Netto lånegjeld i % av dr. innt.

Dr. bel. nto. lånegjeld i % av dr. innt.



Side 11 

Brutto finansutgifter- og inntekter 
 

  
 
De totale renteutgiftene ble redusert med 0,3 mill. kr til 1,3 mill. kr i 2021. Nedgangen følger av et lavere rentenivå. 
Gjennomsnittlig rente på våre innlån var i 2021 på 1,45 %.  
 
Renteinntekter og utbytte utgjorde siste året 1,3 mill. kr hvorav 0,2 mill. kr gjelder renteinntekter på startlån og 0,7 
mill. kr i ordinære renteinntekter og 0,4 mill. kr i utbytte. Samlet er disse inntektene er 0,2 mill. kr høyere enn i 
2020.  Gjennomsnittlig rente på våre innskudd ble på 1,21 % i 2021. 
 
I 2021 ble det betalt 3,9 mill. kr i gjeldsavdrag som utgjør litt over minimumsavdraget etter økonomibestemmel-
sene. Gjeldsavdragene er 0,1 mill. kr lavere enn i 2020.  
 
  

Driftsbelastende finansutgifter 
 

  
 

Av samlede avdragsutgifter på 3,9 mill. kr i 2021 utgjorde de driftsbelastende avdragsutgiftene 1,7 mill. kr som er 
uforandret fra 2020. 
 
De totale renteutgiftene utgjorde i 2021 1,3 mill. kr hvorav de driftsbelastende renteutgiftene utgjorde 0,6 mill. kr. 
Det er en nedgang på 0,1 mill. kr fra 2020. 
 
Av de samlede finansutgiftene på 5,2 mill. kr i 2021 utgjorde driftsbelastende utgifter om lag 2,3 mill. kr. Det er en 
nedgang på 0,1 mill. kr fra 2020. 
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Fond pr 31.12 

Kommunen har en del fondsmidler. Kommunene kan ha fire typer fond: 
 

 Disposisjonsfond er midler som kommer fra positivt netto driftsresultat («driftsoverskudd»). Midlene kan fritt 
disponeres både til driftstiltak og investeringer. 

 Bundne driftsfond er øremerkede midler til spesielle formål. Bundne driftsfond oppstår når øremerkede midler 
ikke blir brukt det året kommunen mottar midlene. Eksempel på det er næringsfondet som får sine midler fra 
konsesjonsavgiftene. 

 Ubundne investeringsfond er midler som kommer fra inntekter i investeringsregnskapet eller som er avsatt fra 
positivt netto driftsresultat i driftsregnskapet. Midlene kan kun brukes til finansiering av investeringer. 

 Bundne investeringsfond er øremerkede midler til spesielle investeringsformål. Bundne investeringsfond opp-
står når øremerkede midler ikke blir brukt det året kommunen mottar midlene. 
 

 
 
Kommunens totale beholdning av fondsmidler utgjorde ved siste årsskifte 64,1 mill. kr. Summen av alle fondsmidler 
viser en netto økning på 9,2 mill. kr fra 2020. 
 
 

Disposisjonsfond og bundne driftsfond 

  
 
En kommunes beholdning av fondsmidler sier noe om den økonomiske handlefriheten kommunen har. Først og 
fremst gjelder det beholdningen av disposisjonsfond og delvis ubundne investeringsfond. Disposisjonsfondene 
(som er de mest anvendelige) utgjorde ved utgangen av året 30 % av driftsinntektene eller 42,1 mill. kr. Det er en 
netto økning på 7,3 mill. kr tilsvarende 4,8 prosentpoeng.  
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Det er viktig å ha fondsreserver for å møte svingninger i økonomien og uforutsette merkostnader/mindre-inntekter. 
Det er også viktig at kommunen har egne midler som kan brukes til finansiering av investeringer slik at man unngår 
for store låneopptak. Generelt kan man si at felles for mange av fondene (bundne driftsfond som for eksempel 
næringsfondet) er at de er øremerket til spesielle formål og ikke kan nyttes til andre formål enn de øremerkede. 
 
 
Disposisjonsfond målt mot kommunens eget mål 

I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden 2019 – 202,2 og budsjettet for 2019, ble det vedtatt 
at for å skape en robust økonomi og tilstrekkelig handlingsrom skal disposisjonsfondet være på minimum 9 % av 
korrigerte driftsinntekter. 
 
Målet innebærer at kommunen skal ha minst 13 mill. kr i disposisjonsfond med brutto driftsinntekter på ca. 141 
mill. kr (2021). Avsetninger til disposisjonsfond kan kun skje hvis det er positivt netto driftsresultat.  
 
Ved utgangen av 2021 utgjorde disposisjonsfondet 42,1 mill. kr som utgjør 30 % av driftsinntektene. Det er godt 
over måltallet på 9 % og anses som meget bra. Det er viktig å opprettholde en høy beholdning på fondet som buffer 
ved et eventuelt driftsunderskudd, svingninger i økonomien og som egenkapital i investeringer. 
 
 
Avsetning og bruk av disposisjonsfond 2021 

  
 
 
Oppsettet viser bevegelsene på disposisjonsfondet i 2021. Det er totalt avsatt kr 7 261 000,- hvorav hele beløpet 
kommer som mindreforbruk i 2021. Saldo på disposisjonsfondet utgjorde pr. 31.12.20 kr 42 113 000,-. 
 
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2022, og økonomiplanen for perioden 2022 – 2025, ble det vedtatt 
å bruke til sammen 1,6 mill. kr til finansiering av tiltak i driftsbudsjettet. Videre ble det vedtatt å sette av til sammen 
17,5 mill. kr fra netto driftsresultat, og bruk av til sammen 30 mill. kr som egenkapital i investeringer. Det vil føre til 
en betydelig reduksjon i beholdningen av disposisjonsfond framover, men også lavere finansutgifter flere tiår fram-
over. 
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Bundne fond 
 

 
 

 

Bundne driftsfond er øremerkede midler til spesielle formål. Bundne driftsfond oppstår når øremerkede midler ikke 
blir brukt det året kommunen mottar midlene. Eksempel på det er næringsfondet som får sine midler fra konse-
sjonsavgiftene. Saldoen på næringsfondet økte med netto 3 mill. kr siste året opp til 8,4 mill. kr pr. 31.12.21. I 
saldoen inngår tilbakeførte midler fra salget av datasentertomta og vedtatte foreløpig ikke gjennomførte vedtak/til-
tak. Øvrige bundne driftsfond utgjorde 5,6 mill. kr ved utgangen av året. Fondene tilhører de enkelte sektorene 
samt noe for kommunene i Værnesregionen. 
 
Ubundne investeringsfond er midler som kommer fra inntekter i investeringsregnskapet eller som er avsatt fra po-
sitivt netto driftsresultat i driftsregnskapet. Ved utgangen av året utgjorde beholdningen 7,7 mill. kr. som er ufor-
andret i forhold til 2020. Midlene skal benyttes som egenkapital i fremtidige investeringer. 
 
Bundne investeringsfond er øremerkede midler til spesielle investeringsformål. Bundne investeringsfond oppstår 
når øremerkede midler ikke blir brukt det året kommunen mottar midlene. Ved utgangen av året utgjorde behold-
ningen 0,3 mill. kr. 

 

Likviditet 

 

  
 
Arbeidskapitalens driftsdel fremkommer som sum omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige for-
dringer) fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler og bundne fond. Arbeidskapitalens driftsdel er de likvidene 
som skal dekke de daglige behovene for utbetalinger. Arbeidskapitalens driftsdel var på 33,5 % av korrigerte drifts-
inntekter pr 31.12.21. Det er en økning på 4,8 prosentpoeng fra 2020, og skyldes hovedsakelig netto økning i dis-
posisjonsfondene. Omløpsmidler korrigert for ubrukte lånemidler og bundne fond sett i forhold til kortsiktig gjeld, 
benevnes likviditetsgrad 1. Den bør være høyere enn tallet 2. I 2021 økte den med 0,6 til 4,5. 
 
Tydal kommune har ikke behov for kassekreditt slik som mange andre kommuner har, og det skal man være veldig 
fornøyd med. Arbeidskapitalens driftsdel og likviditetsgrad 1 har gjennom lang tid vist at kommunen har hatt god 
likviditet og kunne gjort opp for seg rettidig. Endring av arbeidskapitalen fører også til endringer i finansinntektene 
som påvirker kommuneøkonomien. Oppstår behovet for kassekreditt for at vi skal være i stand til å oppfylle våre 
forpliktelser vil tilhørende renteutgifter forverre situasjonen ytterligere. 
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Sammendrag økonomi 

Driftsinntektene har de senere årene gått kraftig ned og kommunen har måttet tilpasse seg et merkbart lavere 
driftsnivå. Inntektsreduksjonen kommer først og fremst som en følge av stor nedgang i eiendomsskattene fra kraft-
anleggene, stor nedgang i antall grunnskolebarn og barnehagebarn. Året 2021 fikk vi imidlertid et godt netto drifts-
resultat forårsaket av flere heldige omstendigheter. Korrigert netto driftsresultat ble på 5,4 % som er godt over 
kommunens mål på 1,7 %, og anses som meget godt. Driftsregnskapet ble gjort opp med et positivt budsjettavvik 
på kr 7 261 120,-. I samsvar med ny økonomiforskrift er dette beløpet avsatt til disposisjonsfondet i forbindelse ved 
regnskapsavleggelsen. Kommunen må i årene fremover likevel fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering 
av tjenestene. Det vises til økonomiplanen for nærmere informasjon. 
 
Tydal kommune har forholdsvis lav langsiktig gjeld og Ikke alle lånene tynger heller like mye. Startlån og lån i av-
giftssektorene belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat. Kommunens driftsbelastende lånegjeld var 
ved utgangen av 2021 på 36 mill. kr. Det er gledelig at det i løpet av årene 2017 – 2021 har den driftsbelastende 
lånegjelda, både i mill. kr og den prosentvise andelen av gjelda som belaster drifta, vist en markant nedgang sett i 
forhold til driftsinntektene. Ved utgangen av 2021 utgjorde den driftsbelastende lånegjelda i prosent av driftsinn-
tektene 25,6 %. Lav driftsbelastende lånegjeld fører også til relativt sett lave finanskostnader som påvirker kommu-
neøkonomien positivt. 
 
Kommunen har en god del fondsmidler hvor disposisjonsfondet utgjorde 42,1 mill. kr ved utgangen av 2021. Det er 
en netto økning fra foregående årsskifte på 7,3 mill. kr. I prosent av driftsinntektene utgjør disposisjonsfondet til 
sammen 30 %. Det er godt over måltallet på 9 % og anses som meget bra. Kommunen har med det fortsatt igjen 
brukbar økonomiske handlefrihet. Brukbar beholdning av disposisjonsfond gjør at kommunen også har god likvidi-
tet. Det er viktig å opprettholde en høy beholdning på fondet som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd, sving-
ninger i økonomien og som egenkapital i investeringer. 
 
Etter at folketallet har vært noenlunde stabilt i perioden 2010 – 2016, ble det redusert kraftig gjennom både 2018 
og 2019. Fra 01.01.18 til 01.01.20 gikk folketallet ned med 65 personer. Det utgjør hele 8,2 %. Siste året gikk folke-
tallet ned med 9 personer til 750 som utgjør 1,2 %. De siste årenes befolkningsnedgang er blant de aller høyeste i 
landet. Befolkningsnedgangen er alvorlig bekymringsfull. Nye befolkningsprognoser viser at folketallsreduksjonen 
skjer raskere enn det som er lagt til grunn i økonomiplanen. Det er utfordrende med reduksjon i folketallet, men 
alderssammensetningen på befolkningen innvirker vel så mye inn på innbyggertilskuddet. Kommunen har vært 
gjennom en periode med stor nedgang i barnetallet og det har ført til en stor reduksjon i rammetilskuddet. Over 
tid har det vært en stor økning i eldre i gruppen 80 – 89 år og de over 90 år. Samlet utgjør disse aldersgruppene 78 
personer ved utgangen av 2021. 
 Man mottar størst innbyggertilskudd for de eldste og barn i barnehage/grunnskole og i disse gruppene har vi netto 
fått en markant nedgang. Det er for disse aldersgruppene at kostnadene er størst med å gi kommunalt tjenestetil-
bud, og følgelig gir størst uttelling i rammeoverføringene fra staten.  
Kommunen står framfor betydelige investeringer i nytt helse-, administrasjonsbygg og omsorgsboliger. Låneopptak 
gjør at en større andel av driftsinntektene vil gå med til å dekke renter og avdrag. Det gjør at det blir mindre igjen 
til driftstiltak.  
Inntekter som følge av kompensasjoner og erstatninger fra kraftutbygging, og kraftproduksjon (eiendomsskatt, 
konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt) er svært viktig for oss. Dette er en økonomisk kompensa-
sjon for at kommunen har avgitt store naturressurser hvor mange av naturinngrepene er irreversible. Eiendoms-
skatteinntektene fra kraftverkene var 5 mill. kr høyere i 2016 enn i 2021, og hele 10 mill. kr høyere enn i 2020. Det 
er urimelig og uheldig at verdien av kraftverkene skal endres mye fra år til år. I 2022 vil eiendomsskattene bli på ca. 
20,2 mill. kr som er en stor nedgang fra 2021.  
Nettoinntektene fra konsesjonskraft varierer også svært mye fra år til år. I 2021 utgjorde de 2,1 mill. kr og er de 
laveste siden 2016. For 2022 er det budsjettert med inntekter på hele 19 mill. kr i nettoinntekter fra salg av konse-
sjonskraft som er det suverent høyeste noen gang. Årsaken til den store økningen skyldes etablering av Tydal Data 
Center. 
 
Det arbeides kontinuerlig med å verne om den lokale beskatningsretten, både administrativt og politisk.  Dersom 
disse kompensasjonsendringene skulle falle bort, eller forverres ytterligere, vil det få store konsekvenser for kom-
munen som tjenesteyter og arbeidsgiver. Det er særdeles viktig å følge opp disse rettighetene og inntektene i årene 
som kommer. Egenkontroll og oppfølging på dette området er meget viktig og må gjennomføres på en betryggende 
måte.  
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Lønn og personale 
 
Årsverk og ansatte 
 

 
 
For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige 
stillingsgrupper med ulik fagbakgrunn. Ved utgangen av 2021 var i alt 120 personer tilsatt i 96 årsverk. Arbeidsta-
kerne må derfor helt klart sies å være den største, dyreste og viktigste ressursen i den kommunale forvaltningen. 
 
Siste året ble bemanningen redusert med 5 årsverk. 2,5 årsverk gjelder overføring til det interkommunale samar-
beidet om brann og redning med Røros kommune som vertskommune, og er som sådan ikke en reell reduksjon av 
bemanningen. Bemanningen ellers er redusert med til sammen 2,5 årsverk i sektorene. Se nærmere om dette i 
kapitlene om sektorene. 
 
Kjønnsfordelingen i kommunen viser at av total ansatte i kommunen er ca. 20 % menn og ca. 80 % kvinner. Kom-
munen har en del deltidsstillinger, spesielt innenfor de kvinnedominerte yrkene. Det er et mål at stillingsandelene 
skal økes, men det er ikke registrert noe stort omfang av ufrivillig deltid i Tydal kommune. Det gjennomføres likevel 
fortløpende arbeid for å følge opp dette arbeidet. 
 
Tydal kommune har ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling i 2021. Ledersjiktet har en overvekt 
av kvinner, og det er ikke igangsatt spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn som for tiden er 
menn. Kommunedirektørens ledergruppe består av to menn og fire kvinner. 
 

Lønnskostnader og årslønnsvekst 
 

  
 
Netto lønnsutgifter beregnes som sum lønn med alle sosiale omkostninger for alle ansatte i Tydal kommune fratrukket syke- og fødselspenger samt tillagt kjøp 
av tjenester fra bemanningsbyrå. 

 
Årslønnsveksten på kommunalt tariffområde har variert mellom 3,2 % og 1,7 % de senere årene og ble på 2,8 % i 
2021. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen over 75 mill. kr i 2021 fører selv små tillegg til store 
merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med helårsvirkning utgjør nesten 0,75 mill. kr pr år.  
 
Men lønnskostnader har også en annen side. Kommunen som arbeidsgiver må være konkurransedyktig på lønns- 
og arbeidsbetingelser for å tiltrekke seg dyktige ansatte. Kampen om arbeidskraften har hardnet til de senere årene. 
Det konkurreres delvis om den samme arbeidskraften med både private virksomheter og andre kommuner.  
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Diskriminering og likestilling 

Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres 
gjennom Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) gjeldende fra 
01.01.18. Loven erstatter fire tidligere lover som gjaldt diskriminering knyttet til ulke diskrimineringsgrunnlag. End-
ringene var hovedsakelig av redaksjonell art, og knyttet til arbeidet med å sikre et mer enhetlig vern mot diskrimi-
nering i norsk rett. Loven gjelder for alle samfunnsområder, altså også for arbeidslivet, bortsett fra diskriminering 
på grunn av alder i forhold som reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 13 og skipsarbeidsloven kapittel 10. 
 
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel 
eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsiden-
titet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like mulighe-
ter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre 
kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og 
hindre at nye skapes. 
 
Arbeidsmiljøloven forbyr, i tillegg til bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven, diskriminering på grunn 
av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder. Trakassering og instruks om å diskriminere perso-
ner av slike grunner anses også som diskriminering. Bestemmelsene gjelder også diskriminering av midlertidig an-
satte og arbeidstakere som jobber deltid. 
 
Kjønnsbalanse m.m. 

Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessene. Tydal kommune har få menn i kvinnedomi-
nerte yrker. I 2020 var det ingen menn i kvinnedominerte yrker mens det i 2021 kun var 1 i helse og omsorg. Samt-
lige politiske lederverv i inneværende valgperiode er besatt av menn. 

 

  
 
I bevisstgjøring med tanke på likestilling er det viktig med oppgradering av status for kvinnedominerte yrker, og at 
menn går inn i kvinnedominerte yrker. Det er også viktig at de politiske partiene hensyntar kjønnsbalansen i nomi-
nasjonsprosessen og ved valg til styrer, råd og utvalg. 
 
Det er også viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn. 4 personer med etnisk bakgrunn er vikar 
eller fast ansatt i Tydal kommune. Diskriminering på etnisk grunnlag er noe Tydal kommune ser alvorlig på. Det er 
likevel ikke vurdert til å være et problemområde. 
 
Universell utforming 

Tydal kommune arbeider aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten gjennom å 
bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes. 

 
I Tydal kommune er det planlagt tiltak eller gjennomført følgende tiltak: 

 Ved rådhuset er det tydelig skilting og markering av parkeringsplass for bevegelseshemmede.  

 Det er inngangsdører med dørautomatikk både på rådhuset herunder NAV-kontoret, helsesenteret, sykehjem-
met, Tydalshallen og biblioteket/skolen. 

 Det er heis på rådhuset, helsesenteret, sykehjemmet, servicebygget og biblioteket/skolen. 

 Kommunen sørger for individuell tilrettelegging av arbeidsplasser slik at alle så langt som mulig skal kunne ut-
føre jobben ut fra sine forutsetninger. 

 Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter. Det betyr likevel ikke at alle våre lokaler 
er oppdatert til dette nivået. 

  

Menn i kvinne-
dominerte yrker

2021 2020 2019 2018 2017

2

Barnehage 0 2 1 0

Helse og omsorg 1 0 2 2

0

Politiske
lederverv 2019 2015 2019 2015

Ordfører 0 0 1 1
Varaordfører 0 0 1 1
Leder UMS 0 0 1 -
Kontrollutvalg 0 0 1 1

MennKvinner
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Fokusområder for likestillingsarbeid 

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved: 
 

 
 
Ansettelser 
 
 

 
 
Rekruttering til lederstillinger. 
 

 
 
Oppgradering av status for kvinnedominerte 
yrker. 

 
 
Lederopplæring 
 
 

 
 
Menn i kvinnedominerte yrker. 
 

 
 
Integrering av fremmedkulturelle menn og 
kvinner. 

 
 
Møtekultur og nettverk 
 
 

 
 
Kvinner i mannsdominerte yr-
ker. 
 

 
 
Få godkjent utdanning fra utenlandske insti-
tusjoner. 

 
 
Rekruttering til fagstillinger 
 
 

 
 
Arbeids- og oppgavefordeling. 
 

 
 
Ordninger med mer fleksibel arbeidstid inkl. 
hjemmekontor. 

 
 
Uønsket deltidsproblema-
tikk 
 
 

 
 
Lønn som virkemiddel i likestil-
ling. 
 

 
 
Sammensetting av prosjektgrupper og utpe-
king av prosjektledere 

 
 
Diskriminerende holdninger 
 
 

 
 
Kvinnerepresentasjon i viktige 
forum. 

 
 
Tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike 
faser av den yrkesaktive perioden. 

 
 

Etikk 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Tydal kommune ble vedtatt i 2016. Etisk kvalitet på tjenesteyting 
og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske 
retningslinjene er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være 
generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte. 
 
Kommunen som arbeidsgiver har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene, og for at disse blir fulgt. 
Sektorledere og tjenesteledere har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, hand-
linger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi le-
derne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi 
det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, 
og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg 
en uheldig sedvane og kultur. Gjennom felles forståelse av grunnleggende prinsipper knyttet til etiske handlinger 
tilstreber Tydal kommune gode, etiske handlinger i alle deler av kommunens virksomhet og blant folkevalgte. Gjen-
nom gode rutiner og fagsystem skal kommunen ivareta betryggende kontroll. Kommunen har fagsystem for avviks-
håndtering. 
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Sykefravær 
 

  
 
Figuren til venstre viser sykefraværet spesifisert på korttidsfravær og langtidsfravær samt glidende gjennomsnitt 
over 5 år. Totalt sykefravær sees på toppen av søylene. Figuren til høyre viser totalt sykefravær fordelt på kjønn. 
 
Sykefraværet koster kommunen store summer hvert år i vikarutgifter og tapt tjenesteproduksjon samt administra-
tivt merarbeid. De første 16 dagene arbeidstakerne har sykefravær må kommunen som andre bedrifter dekke selv. 
NAV trygd refunderer deretter sykepenger. Også i sykefraværsperioder med refusjon fra NAV ligger det igjen en 
betydelig kostnad hos kommunen som arbeidsgiver. 
 
Det totale sykefraværet var i 2021 på 2 543 dager som utgjør 10,2 %. Det er økning på 1,6 prosentpoeng fra 2020. 
Det gjennomsnittlige sykefraværet de siste fem årene har vært på 8,1 %. Korttidsfraværet har variert lite de 5 siste 
årene. Sykefraværet er høyere blant kvinner enn menn noe man ser i de aller fleste kommunene. 
 
Det er ikke vedtatt noe spesielt måltall for sykefravær i Tydal for 2021, men i kommunestyrets møte den 27.08.18 
ble det vedtatt at målet var 5 % for økonomiplanperioden 2019 – 2022. Tydal ligger i 2021 en god del over med      
10,2 %. 
 
Kommunens kostnader med sykefraværet er vanskelig å beregne eksakt. Den største kostnaden har kommunen de 
16 første dagene arbeidstakerne har sykefravær. I  2021 var det til sammen 377 fraværsdager de første 16 dagene 
som utgjør 1,6 %. Dette korttidsfraværet kan anslås til en kostnad i vikarinnleie, tapt tjenesteyting og administrering 
på opp mot 1,5 mill. kr, tilsvarende 2 – 3 årsverk. Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 2 160 dager som utgjør 
8,6 %. Hva som er kostnaden på fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) er vanskelig å fastslå, men som ek-
sempel kan det vises til at 100 % sykmelding i 4 mnd. av en arbeidstaker med årslønn på kr 390.000,-, koster kom-
munen ca. kr 50.000,-, hvorav bare halvparten gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 
600.000,- er tilsvarende kostnad ca. kr 100.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare knapt 40 %. 
 
Det har ikke vært registrert alvorlige arbeidsulykker blant kommunens ansatte i 2021. 
 

 
Lærlinger og studenter 

Tydal kommune jobber aktivt for å bidra til at flere får seg en utdanning. Det gjøres bl.a. ved at kommunen mottar 
både studenter, elever og tar inn lærlinger/lærekandidater. Dette er et viktig samfunnsansvar. I tillegg til at man 
bidrar til at den enkelte får seg en utdanning bidrar man også til egen rekruttering. Tydal kommune hadde i 2021 til 
sammen 6 forskjellige lærlinger (3 helsefagarbeider og 3 innenfor barne- og omsorgsarbeiderfaget) hvor noen var i 
det første læreåret, mens andre var i det andre læreåret. 

  

1,9 1,9 1,9 1,7 1,6

5,2 4,7 6,1 6,9

8,6

7,3 7,2
7,5 7,6

8,1

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

2017 2018 2019 2020 2021

%

Sykefravær

Korttidsfravær Langtidsfravær

Snitt 5 år Måltall

4,2 3,9

7,0
6,0

4,6

8,1 7,7
8,4

9,5

11,9

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0
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%

Totalt sykefravær fordelt på kjønn

Menn Kvinner
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Sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner 

Kommunedirektør: Heidi Horndalen 

Politisk virksomhet omfatter kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, utvalg/annen politisk virksomhet, råd 

for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, partistøtte, valg og revisjon. Kommunen har ordfører på heltid 

og varaordfører i en liten andel. 

 

Overordnet ledelse samt stabs- og støttefunksjoner; kommunedirektøren og sektorledere, økonomi, personal, IKT, 

opplæring, tillitsvalgte/verneombud, diverse fellesfunksjoner og servicekontor. Servicekontoret ivaretar oppgaver 

som resepsjon, stabs-/støttefunksjoner, hjemmesidene: Tydal kommune og sylan.no, samt sosiale medier. 

 

Under sentraladministrasjonen deltar Tydal kommune i det interkommunale samarbeidet Værnesregionen innen-

for områdene tjenestesenter for IT (VARIT), tjenestesenter for lønn og regnskap samt samarbeid innenfor innkjøp. 

 

Sentraladministrasjonen skal føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, legge til rette, lede, utvikle og 

samordne den kommunale virksomheten inkl. interne tiltak som gjelder personalet. Sentraladministrasjonen ledes 

av kommunens kommunedirektør som også er den øverste administrative leder for hele den samlede kommunale 

forvaltningen. Kommunedirektøren skal bl.a. påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine under-

ordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren blir av og til 

invitert til kontrollutvalget. 

 

Måloppnåelse 

Kommuneplanens hovedmål 

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt følgende hovedmål for Tydal kommune: 

«Lokalsamfunnet Tydal skal bestå og utvikles på en bærekraftig måte til det beste for bygdas innbyggere, 

hyttefolk og tilreisende.» 

 

Kommuneplanens delmål 

Videre er det vedtatt 4 delmål i kommuneplanen: 

Delmål 1 – Tydal som lokalsamfunn 

Uavhengig av framtidig kommunestruktur skal Tydal ha: 

 Lokalt tilpassede kommunale tjenester til innbyggerne. 

 Samfunnsutvikling på lokalt nivå. 

 Et levende lokaldemokrati med lokal beslutningsmyndighet. 

 

Delmål 2 – Ei god bygd å bo i 

 «Trivsel og bolyst skal prege lokalsamfunnet og bidra til en positiv befolkningsutvikling i Tydal.» 

 

Delmål 3 – Aktiv samfunnsutvikling 

«Tydals fortrinn skal utnyttes til å utvikle et moderne og nyskapende lokalsamfunn med arbeid til alle.» 

 

Delmål 4 – Ansvarlig naturforvaltning 

«Lokale naturressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte, med hensyn til areal, miljø og klima.» 
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For å kunne nå disse målene er kommunen, foruten nødvendige økonomiske ressurser, avhengig av en kompetent 

og effektiv stab. Tydal har mange kompetente medarbeidere som sørger for gode tjenester. For å effektivisere 

organisasjonen er det jobbet mer på tvers av tjenestene for å utnytte kompetanse og de ressurser vi har. Dette har 

vært besparende og inspirerende for de ansatte. Det er sannsynligvis mer å hente på dette og arbeidet. 

  

Tydal har over mange år opplevd befolkningsnedgang og reduserte driftsinntekter. Den aller viktigste jobben er å 

stabilisere innbyggertallet og helst øke det. Det er en meget krevende jobb. Tydal har innenfor de fleste områdene 

god kapasitet på sine tjenester. Tydal har også en godt utbygd infrastruktur med en bygningsmasse innenfor opp-

vekstområdet som kan ta imot vesentlig flere barn enn det som er tilfellet i dag. For en del år siden var det betydelig 

flere barn både i barnehagen og grunnskolen. Flere barn gir kommunen økte inntekter. I grunnskolen kan vi ta imot 

en god del flere barn uten at det behøver å føre til noen særlig økt bemanning. 

 

Tydal har lav arbeidsledighet og flere virksomheter sliter med å skaffe medarbeidere med riktig kompetanse. En av 

utfordringene er at det gjerne må være arbeidsplasser til to voksne for at de skal flytte til Tydal. Det arbeides mye 

med å legge til rette for nye arbeidsplasser.  

 

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 18.03.21 å selge datasentertomtene til Tydal Data Center. Av kjøpekontrak-

tens framgår det at kjøper har til hensikt å utvikle eiendommen i henhold til reguleringsplanen, herunder opparbei-

delse av nødvendig infrastruktur, etablering av eget datalagringssenter på eiendommene, samt tilrettelegging for 

andre aktører som vil etablere datalagringssenter på eiendommene. Med datalagringssenter menes i denne avtalen 

nødvendig infrastruktur som bygninger, strømforsyning, kjøling, datanettverk, overvåking av datasenter og infra-

struktur, adgangskontroll, sikkerhet og andre relevante driftstjenester med kvalitet tilpasset kunder som ønsker å 

plassere datamaskiner eller leie datatjenester som utføres på eiendommene. 

 

Bakgrunnen for ønske om etablering av datasenter er etablering av arbeidsplasser samt økt grunnlag for uttak av 

konsesjonskraft. Se mere om dette på side 8. Tydal har mange gode forutsetninger for hva som er viktig for en 

voksende datasenterindustri. Det er bl.a. god strømtilgang, godt utbygd fibertilgang, kaldt og stabilt klima og rela-

tivt kort avstand til Værnes og Trondheim. Det globale markedet for datasentre er i sterk vekst på grunn av et 

økende behov for datalagring. En etablering av et stort datasenter vil føre med seg positive lokale og regionale 

ringvirkninger. 

 

 

Økonomisk ressursinnsats og årsverk 

  
 
Total ressursbruk innenfor sentraladministrasjonen var på netto 20,8 mill. kr som er 1,3 mill. kr (5,9 %) lavere enn 
opprinnelig budsjett. Nettoavviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til Værnesenhetene lønn og regnskap samt 
IKT, men også høyere utgifter til juridisk bistand. 
 
Bemanningen i sentraladministrasjonen omfatter kommunedirektør, økonomisjef, sektorleder helse og omsorg, 
sektorleder næring og kultur, sektorleder teknikk og miljø, personalrådgiver og servicekontoret. Sektorleder opp-
vekst hører inn under hovedansvar 2 oppvekst. Bemanningen i sentraladministrasjonen ble det siste året redusert 
med 0,4 årsverk til 11 årsverk og gjelder andel på regnskap på kommunekassen. Bemanningsreduksjonen har ikke 
ført til større negative følger.  

Regnskap Budsj (oppr) Avvik Avvik 

2021 2021 i kr i %

Driftsutgifter 21,5 22,6 -1,1 -4,9

Driftsinntekter -0,7 -0,5 -0,2 40,0

Netto 20,8 22,1 -1,3 -5,9

Tall i mill. kr
Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte

2021 2020 2021 2020

11 11,4 13 14
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Værnesregionen 

Tydal kommune deltar i det interkommunale tjenestesamarbeidet Værnesregionen innenfor områdene IKT, inn-

kjøp, legevakt, lønn og regnskap, NAV, PPT, responssenter, samfunnsmedisin og barnevern. Det er en intensjon at 

også flere nye samarbeider kan inkluderes. Samarbeidsavtalene om tjenesteproduksjon- og utvikling i Værnesre-

gionen ble vedtatt med virkning fra 01.01.19. 

 

Som en del av evalueringsarbeidet i Værnesregionen ble det også vedtatt nye kostnadsnøkler som dessverre førte 

til betydelige merkostnader for Tydal kommune. Det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen er viktig for 

å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Tydal. Tydal er en liten kommune som er svært sårbar med små 

fagmiljøer innenfor de fleste områder. Uten det interkommunale samarbeidet ville Tydal hatt betydelige utford-

ringer med å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud til kommunens innbyggere. 

 

Kostnadene med deltakelse i enkelte av samarbeidene har blitt så store at Tydal kommune sa opp samarbeidsavta-

lene om forvaltningskontor og DMS i desember 2020. Tydal har heller ikke vært fornøyd med samarbeidet om for-

valtningskontor. Uttreden fra samarbeidet skjedde 31.12.21. Fra 01.01.22 er det inngått vertskommuneavtale med 

Selbu om tildelings- og koordineringskontor (forvaltningskontor) og kommunalt akutt døgntilbud (KAD). Det for-

ventes en redusert kostnad på disse to områdene på årlig ca. 1 mill. kr i forhold til kostnadene i Værnesregionen. 

 

Ressursbruk Værnesregionen 

 

 
 

 
 
Tydal kommunes andel av driftsutgiftene innenfor de samarbeidene kommunen deltar i utgjorde i 2021 13,1 mill. 

kr som utgjør 9,5 % av de totale korrigerte driftsutgiftene. I forhold til 2020 er det en nedgang på 0,1 mill. kr. I tillegg 

kommer kommunens andel i VARIT investering som i 2021 utgjorde nesten 0,5 mill. kr. Andelen av driftsutgiftene 

til Værnesregionen sett i forhold til kommunens korrigerte driftsutgifter ble redusert med 0,5 prosentpoeng til 9,5% 

i 2021. Det skyldes både at kommunens netto utgifter til tjenestesamarbeidene i Værnesregionen ble litt redusert 

Type tjeneste i Værnesregionen 2021 2020

VARIT drift 3 758 000 3 789 000

VR innkjøp 159 000 213 000

VR lønn og regnskap 1 537 000 1 598 000

VR sekretariat 31 000 78 000

VR skatteoppkrever og kontroll 0 223 000

VR PPT 683 000 667 000

VR barnevern adm. (f. 244) 1 523 000 1 122 000

VR barnevern tiltak (f. 251) 575 000 716 000

VR barnevern tiltak (f. 252) 94 000 125 000

VR NAV adm. (f. 242) 885 000 990 000

VR NAV kvp. (f. 276) 9 000 135 000

VR NAV øk. sosialhjelp (f. 281) 520 000 880 000

VR samfunnsmedisin 500 000 416 000

VR legevakt 879 000 727 000

VR forvaltning 781 000 662 000

VR DMS intermediære senger 417 000 296 000

VR DMS Ø.hjelpssenger 527 000 403 000

VR samhandling 33 000 20 000

VR responssenter 169 000 163 000

Sum driftsutg. Værnesregionen 13 080 000 13 223 000

VARIT investering 486 000 420 000

Sum totale utg. Værnesregionen 13 566 000 13 643 000

137,9

13,1

Tall 2021 i mill. kr

Korr. dr. utg. Andel VR

9,5

10,0

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0

2021

2020

Andel VR i % av korr. driftsutgifter
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(0,1 mill. kr) og at korrigerte driftsutgifter økte. Det er økning innenfor barnevern, forvaltningskontor og DMS, mens 

det er stor nedgang i økonomisk sosialhjelp. 

 

 

Tydal kommunes driftsutgifter til tjenestesamarbei-
dene ble 0,9 mill. kr lavere enn Tydal kommunes opp-
rinnelige budsjett tilsvarende 6,4 %. Det er mindrefor-
bruk innenfor IKT, lønn og regnskap og NAV, mens det 
er merforbruk innenfor barnevern.  

 

Tabellen viser avviket mellom opprinnelig budsjett og regnskapet for tjenestesamarbeidene i Værnesregionen. 

 
For nærmere informasjon vises det til egne årsmeldinger for enhetene i Værnesregionen. 
 
 

Kort om året som har gått 

Servicekontoret 

Koordinering med informasjonsflyt til innbyggere i forbindelse under koronapandemien har ligget til servicekonto-

ret hvor de har gjort en utmerket jobb. Det har vært et godt samarbeid i Værnesregionen om dette. 

 

Den fysiske turistinformasjonen og salgsavdelingen ble nedlagt 31.12.20. Digital turistinformasjon vil fortsatt være 

tilgjengelig og man fortsetter også med brosjyrer. Dette er en del av et omstillingsarbeid med å fokusere på kom-

munens kjernevirksomhet og bli mer effektiv og derigjennom frigjøre tid. Servicekontoret har fått overført arbeids-

oppgaver fra andre enheter.  

 

Servicekontoret har arbeidet med digitalisering av eiendomsarkivet. Arbeidet har bl.a. bestått av sortering og klar-

gjøring til skanning av historisk eiendomsarkiv. Målet med arbeidet er å forenkle og forbedre måten å levere of-

fentlige tjenester på. Som et ledd i det å tilby innbyggere og næringsliv gode brukervennlige og helhetlige digitale 

tjenester skal eiendomsarkivet digitaliseres. Digitaliseringen vil sikre arkivmaterialet og lette saksbehandlingen på 

byggesak. 

 

Servicekontoret opplever fornøyde brukere og har gjennomført brukertest av hjemmesiden. De generelle målene 

nås i arbeidet. 

 

40 % stillingsressurs på kommunekassen ble innspart i april 2021 og alle oppgaver med fakturering er tillagt ser-

vicekontoret, bortsett fra foreldrebetaling barnehage og SFO som oppvekst utfører. Stilling som kontor- og admini-

strasjonsarbeider ved Tydal barne- og ungdomsskole ble ledig i 2021 og 20 % av dette dekkes av servicekontoret 

med en prøveperiode ut juni 2022. 

 

Finansreglement 

Kommunestyret vedtok i sak 15/21 den 18.03.21 nytt finansreglement for Tydal kommune. Finansreglementet gir 

en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder for kommunens finans- og gjeldsforvaltning slik 

at kommunens ressurser forvaltes på en trygg og god måte, og innenfor de krav som lov og forskrift bestemmer. 

Reglementet viderefører en forsiktig praksis i Tydal kommune gjennom lang tid, og er basert på kommunens egen 

kunnskap om finans og vurderinger av risiko og forsvarlighet. 

 

Økonomireglement 

Kommunestyret vedtok i sak 31/21 den 29.04.21 nytt økonomireglement for Tydal kommune. Økonomireglemen-

tet utfyller økonomiregler i kommuneloven med forskrifter, og er tilpasset behovene i Tydal kommune. Sentrale 

tema i økonomireglementet er interne regler som bidrar til god økonomistyring og måloppnåelse, forsvarlig og 

effektiv økonomistyring, god kontroll, etterleving av regler og et godt grunnlag for administrative og politiske ved-

tak.  

Regnskap Budsj (oppr) Avvik Avvik 

2021 2021 i kr i %

Driftsutgifter 13,1 14,0 -0,9 -6,4

Tall i mill. kr
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Delegeringsreglement 

Nytt delegeringsreglement ble vedtatt av kommunestyret i sak 60/21 den 21.10.21. Kommuneloven angir at kom-

munestyret selv fastsetter et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres (delege-

ringsreglement). Formålet med å delegere myndighet er klar ansvarfordeling, rettssikkerhet og effektiv saksbe-

handling. Reglementet skal legge grunnlaget for god virksomhetsstyring og internkontroll i Tydal kommune. Regle-

mentet gir en samlet oversikt over hvordan kommunestyret har delegert sin myndighet til å treffe vedtak til for-

mannskap, andre folkevalgte organer, ordfører, kommunedirektør eller andre rettssubjekter. Reglementet bygger 

på de nye reglementene for kommunestyret, formannskapet og UMS § 3 i reglementene som omtaler organenes 

hovedarbeidsområde og ansvar. 

 

Kommunens delegeringsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens totale organisasjon og be-

slutningsprosess så effektiv som mulig. Det skal sikre hensiktsmessig bemyndigelse og ansvarsavklaring mellom 

politiske organer og administrasjonen, og mellom forskjellige politiske organer.  

 

Gjennom delegasjonsreglementet legges det til rette for at mest mulig av de politiske og administrative ressur-

sene skal kunne fokusere på utvikling og planlegging, mens løpende drift og beslutninger i enkeltsaker skal kunne 

skje med minst mulig bruk av tid og ressurser.  

 

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Ny forskrift om vann og avløpsgebyrer ble vedtatt av kommunestyret i sak 61/21 den 21.10.21 med ikrafttredelse 

01.07.22.  Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Gebyrene skal 

gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. Forskriften skal være lett å lese og håndheve 

med klart og forståelig språk uten uklare, eller vanskelige, formuleringer. Forskriften henviser til årlige kommunestyre-

vedtak for gebyrenes størrelse. Gjennom ny VA-forskrift og gebyrregulativ legges det til rette for at den enkelte i 

større grad betaler for sitt eget forbruk (likhetsprinsippet) og derigjennom får større bevissthet omkring eget 

forbruk. 

 

Værnesregionen interkommunale politiske råd 

Kommunen har tidligere vært medlem i Værnesregionen Regionråd og Midt-Trøndelag interkommunale politiske 

råd (MTR) som ble vedtatt nedlagt på slutten av 2020. Kommunestyret vedtok i sak 37/21 den 27.05.21 å tilslutte 

seg Værnesregionen interkommunale politiske råd. Ordføreren ble valgt som kommunen faste representant og 

ordføreren som vararepresentant. Rådet skal bidra til å forsterke det regionale samarbeidet om samfunns-, næ-

rings- og interessepolitikken. Dette vil styrke regiontankegangen og gi samarbeidskommunene større gjennom-

slagskraft og synlighet, blant annet gjennom eksempelvis felles høringsuttalelser og utredninger i regi av det poli-

tiske partnerskapet. I dette ligger også at rådet vil bidra til ivaretakelse av regionens og kommunenes interesser 

overfor andre forvaltningsorganer.  
 

Et interkommunalt politisk råd er ikke et forvaltningsorgan og kan ikke treffe enkeltvedtak. Rådet kan initiere og 

eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres. Representantskapet vil være det øverste 

organet i et interkommunalt politisk råd. 
 

Folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune 

Kommunestyret behandlet i desember sak om oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune. 

Etter Folkehelseloven skal alle kommuner ha oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer, og bruke denne 

oversikten i all kommunal planlegging. Kommunen skal også iverksette tiltak for å møte kommunens folkehelseut-

fordringer. En skriftlig oversikt skal rulleres hvert 4. år. Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal 

kommune ble sist rullert i 2016. Denne ble brukt som grunnlagsdokument i arbeidet med planstrategi og kommu-

neplanens samfunnsdel, der folkehelse var et sentralt tema. Det ble også brukt som kunnskapsgrunnlag for tiltak. 

Som satsningsområder vedtok kommunestyret 1 «Styrke psykisk helse i befolkningen», 2 «Inkluderende lokalsam-

funn» og 3 «Legge til rette for en aldrende befolkning». 
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Fremtidige utfordringer 
Vi må i årene fremover sikre at ordningene som gir kommunen kompensasjoner og erstatninger fra kraftutbygging 

og kraftproduksjon opprettholdes og helst tilpasses dagens nivå.  Dette er økonomiske kompensasjoner for at kom-

munen har avgitt store naturressurser. Det er fremdeles meget viktig å følge opp disse ordningene, både fra admi-

nistrativt og politisk nivå. 

 

Sentraladministrasjonen opplever at ressurstilgangen er stram og det fører til en streng prioritering av hvilke ar-

beidsoppgaver som kan vies oppmerksomhet. Innenfor overordnet styring og ledelse samt saksbehandling har kom-

munen et minimum av ressurser for å kunne drive kommunen. Man er ytterst sårbar ved fravær eller ledighet i 

stillingene. Det opplevde vi i deler av 2021 hvor bemanningen i sentraladministrasjonen var lavere enn normalt 

over lengre tid. 

 

Vi ser at den lave bemanningen i administrasjonen får følger som lengre saksbehandlingstid. Spesielt gjelder det 

tyngre saker som krever mye tid. Det skjer til tross for at det dessverre har blitt normalt for mange ledere å arbeide 

utover normal arbeidstid for å holde tjenesteproduksjonen og utvikling i gang. Noen yter en innsats langt utover 

det som kan forventes. Kommunedirektøren anser det ikke som usannsynlig at nøkkelpersonale kan slutte den 

nærmeste tiden. Kommunen står i fare for å miste mye god kompetanse og kapasitet. Det vil være meget uheldig.  

  

Kommunen må ha faglig og administrativ kraft til å utrede og framstille saker slik at det klargjør mulige valg og gjøre 

rede for konsekvensene. Videre må det være en kompetent organisasjon som har kraft til å sette de politiske val-

gene ut i konkrete tiltak. Dette er en forutsetning for å kunne ha et sterkt lokaldemokrati slik at det er gode ram-

mevilkår for det politiske arbeidet. Slike rammebetingelser må være på plass som grunnlag for en sterk lokalpolitisk 

arena. Begge disse forutsetningene må, sammen med økonomiske ressurser, være til stede for å kunne holde fram 

som egen kommune. Kommunen må være styringsdyktig og ha utviklings- og omstillingskraft. Kommunen har et 

lavt nivå når det gjelder slike ressurser.  
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Sektor oppvekst 
 

Sektorleder: Mona Moan Lien 

Sektoren omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, voksenopplæring for innvandrere/grunnskole for 

voksne, kulturskole, skole-/folkebibliotek og frivilligsentralen. Det vises til egen årsmelding for frivilligsentralen. I 

tillegg er de interkommunale tjenestene PPT og barnevern lagt under sektoren, se egen årsmelding fra Værnesre-

gionen. 

 

 

Måloppnåelse 

Barn og unge i Tydal skal oppleve en god oppvekst. Vi jobber i fellesskap for å gi barn og unge god faglig og sosial 

utvikling i trygge rammer. Tidlig innsats, helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid er bidrag for å oppnå dette. Vi 

har hatt noe kompetanseheving felles og har fokus på språk og lesing i hele sektoren.  

 

Samarbeid og samordning av ressurser innenfor hele oppvekstsektoren fungerer godt. For vårhalvåret 2021 ble det 

nødvendig å øke bemanning i barnehagen for å fylle bemanningsnormen og ressurser fra vakant stilling (sekretær) 

ved skolen ble overført til barnehagen. Sekretærressursen ble fra sommeren bestemt fjernet og arbeidsoppgaver 

ble tillagt servicekontoret. Reduksjon i bemanning i.h.t. budsjettvedtak ved at diverse permisjoner ikke ble dekt 

opp ble fulgt opp. 

 

Vi har en utvidet årsmelding i form av en tilstandsrapport for skole og barnehage og det vises til denne for mer 

utfyllende informasjon. Tilstandsrapport ble skrevet i henhold til krav i opplæringsloven § 13-10 og er behandlet 

politisk. Rapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og 

har kvalitetsutvikling som siktemål. I forbindelse med kvalitetsutviklingen deltar Tydal kommune i oppfølgingsord-

ningen med spesielt fokus på helhetlig lesestrategi.  

 

I ABSOLUTT-programmet har arbeidsgruppa hatt samarbeid med ungdomsrådet i å lage en digital spørreundersø-

kelse og en informasjonsvideo som skal distribueres for å innhente et grunnlag i utarbeidelse av fremtidens opp-

vekst i Tydal. Vi har hatt veiledning og arbeidsmøter med KS i ABSOLUTT-programmet, og sektorleder og styrer har 

deltatt på koordinatorsamlinger og erfaringsdeling arrangert av KS. 

 

Skolen fikk også i 2021 et lite tilskudd til innkjøp av digitale læremidler fra Utdanningsdirektoratet som gikk til inn-

kjøp av lisenser og digitale fagressurser tilpasset fagfornyelsen. Det digitale er del i utviklingsarbeid som bidrag til 

økt motivasjon og læringsutbytte.  

 

Det ble i 2021 gjennomført Aktiv sommer i Neadalen for første gang, der SLT-koordinator hadde ansvaret for plan-

legging, koordinering og gjennomføring (både i Selbu og Tydal). Dette var et samarbeid mellom Tydal kommune, 

Selbu kommune og BUA Selbu. Et populært ferietilbud, som krevde mye arbeid. En uke med aktiviteter i sommer-

ferien og to dager i høstferien. 97 deltakere fordelt på 18 aktiviteter. Det var stor variasjon i aktivitetstilbudene, 

som bl.a. riding, hinderløype, Newton-camp, fjelltur, Mesternes mester, fotballdag, kajakkurs, bading, klubb, svøm-

mekurs m.m. Alt ble finansiert av midler til Sommerskole fra Udir. Tydal kommune fikk kr 60 000,- til dette formål. 

Sektoren har kontakt med SLT-koordinator og politikontakt i arbeidet med forebyggende tiltak i forhold til rus og 

kriminalitet. Det jobbes for å finne/lage kartleggingsverktøy for å innhente data til analyse av utfordringsbildet. 

Dette med bakgrunn i at Tydal har for få elever til å kunne få rapporter fra ungdataundersøkelsen.  Det ble litt færre 

møtepunkt med barn og unge enn ønsket i 2021 på grunn av smitteforebyggende tiltak.  
 

Barnehagen innfrir både pedagog- og bemanningsnormer, og kommunens målsetting om full barnehagedekning 

nåes også i 2021. Som et innsparingstiltak var barnehagen feriestengt i tre uker.  
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Biblioteket samarbeider godt med skolen om skolebibliotekbruk og leselyst hos barna. Dette arbeidet er knyttet 

tett opp til utviklingsarbeidet i skolen og oppfølgingsordningen. Arbeidet med samlingsutvikling er fortsatt høyt 

prioritert. 

Kulturskolen har videreutviklet tilbudene til elevene, og det digitale har vært et av områdene vi har hatt ekstra 

fokus på i og med at muligheter for fysiske konserter og arrangementer har hatt sine begrensninger. Opplærings-

tilbud i kunst og video- og lydproduksjon var nytt av året og vi ser på mulige andre opplæringstilbud som kan være 

aktuelle.  

Frivilligsentralen i Tydal er kommunalt drevet og ligger i tilknytning til Tydal bibliotek ved Tydal barne- og ungdoms-

skole. Sentralen mottar 50 % statlig driftsstilskudd.  

 

Økonomisk ressursbruk og årsverk 

  
 

Total ressursbruk innenfor sektoren var på netto 19,6 mill. kr som er 0,1 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. 

Det største avviket i forhold til budsjettet er større utgifter enn antatt til VR- tjenesten barnevern. Vedtatte tiltak 

ble gjennomført i sin helhet og det er stor lojalitet til gjennomføring av de målsettinger og tiltak som er satt.  

 

Den totale bemanningen var i 2021 på 24,8 årsverk som er en nedgang på 0,4 årsverk i forhold til 2020. I tillegg 

kommer permisjoner og sykmeldinger som ikke ble fylt opp gjennom året. 

 

De største enhetene er grunnskolen med 14,2 årsverk og barnehagen med 8,3 årsverk. I tillegg kommer to lærlinger 

i oppvekstsektoren. 

 
Pandemien med tilhørende smitteverntiltak i 2021 medførte til tider høyt fravær blant ansatte i oppvekst. Dette 

skapte store vikarbehov som til tider har vært svært utfordrende å løse. Dette medførte til tider stort arbeidspress 

på ansatte og i tillegg økte utgifter som ikke var budsjettert.   

 

Kort om året som har gått  

Sektorleder oppvekst deltar i kompetansenettverkene, ReKom (barnehage) og DeKom (skole), i Værnesregionen. 

Kompetansehevingstiltakene gjennomføres i samarbeid med NTNU, Dronning Maud Minne Høgskole (DMMH) og 

andre kompetansesenter og finansieres av statlige midler. 

 

Sektorleder er medlem av fagråd oppvekst i Værnesregionen der oppfølging/status av felles interkommunale tje-

nester er på sakskartet, og en del av møtene er felles med fagråd helse. Ny oppvekstreform (barnevernsreform) har 

vært et gjennomgående tema der man har startet arbeidet med å kartlegge lokale forebyggende tiltak i arbeidet 

med barn og unge. Dette er en viktig arena for å diskutere og utvikle våre tjenester til det beste for våre brukere. 

Møtene har etter mars i 2021 vært avholdt på teams noe som har fungert godt og vært ressursbesparende både på 

tidsbruk og i fht. kjøregodtgjørelser. 

 

Tydal kommune deltar i oppfølgingsordningen. Skolen har i samarbeid med veilederne i Oppfølgingsordningen valgt 

å ha fokus på lese- og skriveopplæringen. Vi fikk høsten 2021 gjennomført ekstern vurdering på temaet ved hjelp 

av vurdere fra Fosenregionen. På grunnlag av resultatene fra denne vurderingen har vi knyttet til oss ressursperso-

ner fra Skrivesenteret på NTNU som har veiledet oss i arbeidet med å bedre praksis. Dette arbeidet fortsetter gjen-

nom 2022. 

 

Regnskap Budsj (oppr) Avvik Avvik 

2021 2021 i kr i %

Driftsutgifter 26,4 25,3 1,1 4,3

Driftsinntekter -6,8 -5,8 -1,0 17,2

Netto 19,6 19,5 0,1 0,5

Tall i mill. kr
Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte

2021 2020 2021 2020

24,8 25,2 33 37
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Høsten 2021 tok skolen i bruk nye læreplaner på 10. trinn, og dermed har alle trinn tatt i bruk de nye læreplanene 

i kunnskapsløftet 2020. Dette er i tråd med innføringsplanen fra Utdanningsdirektoratet. Det vil være naturlig å 

evaluere innføringen kommende høst.  

 

Tre lærere fullførte videreutdanning våren 2021 i fagene norsk, mat og helse og programmering. Høsten 2021 star-

tet tre nye lærere på videreutdanning i fagene norsk, matematikk og engelsk. Undervisningsinspektøren fullførte 

våren 2021 videreutdanning innen digitalisering og ledelse i skolen, og rektor startet høsten 2021 på studiet Ledelse 

av læreplanarbeid. Det er bred kompetanse ved skolen og kompetansekravet i de ulike fagene fylles nesten i sin 

helhet. Skolen har en prioritert liste over fag det er ønskelig kollegiet tar videreutdanning i fram mot skjerpede 

kompetansekrav fra og med høsten 2025.  

 

Gjennom Desentralisert kompetansenettverk i Værnesregionen har lærere på småtrinnet deltatt på en kursrekke i 

begynneropplæring, og rektor har deltatt i rektornettverk der fokus har vært møtestrukturer og aksjonsplaner.  

 

Pandemien har ført til større fravær både blant elever og ansatte, pga pålagt lav terskel for å komme på skole/jobb. 

Skolen var i noen uker på slutten av året på gult nivå i trafikklysmodellen, og dette gjorde at SFO måtte deles i to 

ulike kohorter.  

 

Elevtall i grunnskolen: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Totalt 

2018-19 6 4 9 9 6 9 3 3 6 11 66 

2019-20  14 6 4 8 9 6 8 3 3 6 67 
2020-21 6 14 6 4 8 9 6 8 3 3 67 
2021-22 6 6 14 6 4 8 10 6 9 3 72 

 

Elevtallet er per desember 2021 på 72 elever, og ser ut til å holde seg stabilt de neste fem årene. 

 

Barnehagen og skolen har gjennomført kompetanseheving i bruk av pedagogisk analyseverktøy i kvalitetsutvik-

lingen av vår pedagogiske praksis. 

 

Kulturskolen har også i 2021 arbeidet med digitale produksjoner, noe som bidrar til at flere får et innblikk i kultur-

skolens arbeid og elevenes kompetanse. UKM ble gjennomført med digitale produksjoner på grunn av smittevern-

tiltak. Det er elever som deltar i gruppetilbud lek og rytme.  

 

Tydal bibliotek har 12 timers åpningstid i uka, fordelt på tre dager, formiddag og ettermiddag/kveld. I tillegg er 

biblioteket tilgjengelig og blir flittig brukt av skolens elever og ansatte. Fortsatt merkes lavere utlånstall etter pan-

demi og nedstenging i folkebibliotekdelen. Det er mange ønsker om flere arrangement i biblioteket, til dette vil det 

kreves endring i budsjett og personalressursene. Biblioteket har fått midler fra UDIR og Nasjonalbiblioteket til økt 

satsing på lesestimulering og skolebibliotek. Det er ansatt prosjektleder i 30 % stilling i ett år til dette arbeidet. Det 

er gjennomført kartlegginger, lesestunder med barnehage og alle skoletrinn og egne aktiviteter i forbindelse med 

høytidene. 

 

Tydal frivilligsentral er åpen for alle som ønsker å bidra gjennom frivillig arbeid og er et kontaktpunkt for frivillige, 

lag/organisasjoner og det offentlige. Vi initierer og samordner frivillig aktivitet og er et supplement til offentlige og 

andre frivillige tjenester. Selv om også 2021 har vært preget av koronasituasjonen har vi kontinuerlig tilpasset akti-

viteter og tjenester opp imot gjeldende restriksjoner. Viser ellers til frivilligsentralens årsmelding for 2021.   

 

Barnehagen startet våren 2021 samarbeidet med ReKom (regionalt kompetansenettverk for barnehager) der foku-

set for Værnesregionen er kompetanseheving av pedagogiske ledere i å lede pedagogisk utviklingsarbeid. Barneha-

gen får oppfølging av Dronning Maud Minne Høgskole (DMMH) med fagsamlinger for styrer og pedagogiske ledere, 
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og direkte veiledning på barnehagens utviklingsarbeid med søkelys på ledelse.  Utviklingsarbeidet er knyttet opp 

imot språkmiljø og henger godt sammen med skolens deltakelse i oppfølgingsordningen.  

 

Høsten 2021 starter en barnehagelærer på videreutdanningen: «Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen». 

 

I forbindelse med bibliotekets satsing på lesestimulering inngikk vi i høst et samarbeid der vi nå har et bærenett-

bibliotek til utlån til barnehagen.  

Barnehagen fikk tildelt midler fra Statsforvalteren i Trøndelag til gjennomføring av svømmeopplæring for alle 4 og 

5 åringer. Midlene ble brukt til frikjøp av lærer med kompetanse i begynneropplæring svømming. 

 

Barn i barnehagen: 

                                                        Totalt           100%            90%               80%                 60% 

Vårhalvåret (april)                        33                30                   0                     3                        0 

Høsthalvåret (desember)            30                27                   0                     3                        0 

 

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) har faste møtepunkter med barnehagen og skolen med oppmøte i Tydal ca 

en gang pr måned eller etter behov. Ansatte og barn/elever (foresatte) har muligheter for veiledning, støtte og 

hjelp og PPT er et viktig bidrag i arbeidet med tidlig innsats og forebyggende tiltak. Det vises ellers til årsmelding 

fra VR for utfyllende informasjon. 

 

Barnevern har i 2021 hatt mindre stedlig tilstedeværelse i Tydal på grunn av at vår kontaktperson sluttet i jobben. 

Vi har hatt god dialog med barnevernsleder og hun deltar i fagråd oppvekst der vi har fått løpende informasjon om 

kvalitetsarbeidet og status i barnevernet. Fra 1.1.2021 ble det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året 

skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd). Det vises til tilstandsrapport 

barnevern 2021 og årsmelding fra VR for mer utfyllende informasjon. 

 

Det er gjennomført tilsyn av barnehagemyndigheten på temaet meldeplikten til barnevernet jfr Lov om barnehager 

§ 46. Tilsynsrapport sluttføres i 2022.  

 

 

Fremtidige utfordringer 

 Strengere kompetansekrav til ansettelse og undervisning i skolen fra 2025 vil kunne bli en utfordring i og med 

at vi er en liten enhet med relativt få ansatte som skal undervise i alle fag og alle trinn fra 1. til 10. klasse. 

Foreløpig er vi bra oppdekt med kompetansen vi må ha på de aller fleste fag/områder. Det vil være viktig for 

oss å hele tiden benytte etter- og videreutdanningstilbud framover. 

 

 En økonomisk utfordring kan etter hvert oppstå i og med at lærerutdanningen er utvidet til fem år, og de nyut-

dannede lærerne har en utdanning tilsvarende gammel lektorutdanning. Det vil føre til at lønnsutgiftene i årene 

framover vil bli betydelig høyere. 

 

 Tilgangen på vikarer er svært begrenset, og dette vil muligens vedvare framover? 

 

 Det politiske vedtaket om løpende barnehageopptak og full barnehagedekning gir tidvis utfordringer med å 

innfri bemannings- og pedagognorm. Bemanning for kommende barnehageår settes etter hovedopptak i mars, 

og vi ser en trend i at de fleste søker utenom hovedopptak. Dette gjøre at bemanningen som settes for et nytt 

barnehageår ofte må justeres i løpet av året. Bemanningen må være på plass før barna får startet i barnehagen, 

og søknader som kommer kort opp imot ønsket startdato må, dersom det ikke er ledig kapasitet, kanskje vente 

litt på å få barnehageplass.   
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 Sentral særavtale 2201 - Arbeidstid i barnehagen punkt 3.2 regulerer arbeidstiden for det pedagogiske perso-

nellet. «Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære 

arbeidstiden skal anvendes til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere/barnehagelærere». For 

barnehagen byr dette på utfordringer i form av mindre voksentetthet, og større arbeidspress på assisten-

ter/fagarbeidere. For å sikre et kvalitativt godt pedagogisk tilbud er det viktig med god voksentetthet gjennom 

hele dagen.  Pr. i dag utgjøre dette litt over en 40 % stilling som ikke blir erstattet inn på avdelingene. 

 

 Rapporteringsmengden er økende og like stor for en liten kommune, noe som krever mye administrativ leder-

ressurs. Dette gjelder også oppdatering på nye krav og lovverk. Utfordringen ligger i å få en god balanse mellom 

det administrative og det pedagogiske lederskapet. 

 

 Arbeidsmengden og oppfølgingen på sektoren er økende, og det er krevende å utføre alle arbeidsoppgavene i 

en 50 % sektorlederstilling. 

 

 Det i flere rapporter og vurderinger blitt pekt på utfordringer med tanke på dobbeltrollen sektorleder har i og 

med at samme person også er undervisningsinspektør ved skolen. Dette gjelder for eksempel arbeidet med 

årsmelding og budsjett, oppfølging av resultater på kartlegginger da skoleeier skal stille krav til skolen samtidig 

som man i den andre rollen har ansvar for å følge opp resultatene i skolen. I alt utviklingsarbeid som involverer 

skolen har sektorleder to hatter.  
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Sektor helse og omsorg 
 

Sektorleder: Ingjerd Tuset 

Sektoren består av HSO administrasjon, skole- og helsestasjonstjeneste (inkl. jordmortjeneste kjøpt fra Selbu kom-

mune), legetjenester, frisklivsentral, rehabilitering, psykisk helsetjeneste, hjemmetjenester og institusjon. I tillegg 

er disse interkommunale tjenestene lagt under helse og omsorgs ansvarsområde; NAV og sosialhjelp, distriktsme-

disinsk senter (DMS), forvaltningskontor, legevakt, responssenter, samfunnsmedisinsk enhet, psykologtjeneste og 

krisesenter. Kommunen har medfinansieringsavtale med Selbu Trykk om plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA). 

 

 

Måloppnåelse 

Pandemien har påvirket og lagt føringer for alle helse- og omsorgstjenestene gjennom hele 2021. Situasjonen har 

vært uforutsigbar, og preget av stadig nye krav til oppgaveløsning og endringer i tjenesteyting. Fleksible ansatte og 

omstilling på korttid har vært helt avgjørende for å kunne følge opp Folkehelseinstituttets og nasjonale myndighe-

ters pålegg og anbefalinger til enhver tid. Kontinuitetsplanlegging for sektoren som helhet har vært viktig, og det 

har vært behov for en del omdisponering av ressurser. Helsesykepleier har f.eks. vært sentral i koronavaksine-

ringen, i tillegg til sine ordinære skole- og helsestasjonsoppgaver. Det samme har ansatte ved legekontor og syke-

pleiere fra omsorgstjenesten.  Smittesituasjonen med nødvendig smitteverntiltak, har kontinuerlig vært vurdert 

opp mot forsvarlig tjenesteyting. Tiltak som hjemmekontor og digital oppfølging av brukere har i mindre grad vært 

praktisert i 2021 sammenlignet med 2020.    

 

Første uka i januar 2021, startet koronavaksineringen opp. Helt anslagsvis, har det gått med 50-100 % stiling knyttet 

til vaksinasjon per uke. Tydal ble ikke prioritert med så mange doser før sommeren, men kommunen fikk tildelt og 

satte et antall vaksiner ukentlig. I uke 25 til 33, midt under sektorens ferieavvikling, fikk kommunen plutselig «store» 

vaksineleveranser, som skulle settes fortløpende. Dette skapte naturlig nok ekstra utfordringer med tanke på å 

skaffe nok og kvalifisert personell. Det at informasjonen fra FHI om leveranser gjennom sommeren i tillegg stadig 

ble endret, medførte at det var særs vanskelig å planlegge ressursbehovet. På tross av utfordringer, ble vaksinasjo-

nen organisert og gjennomført gjennom sommerukene.  Helse og omsorg har også organisert tilbud om PCR-testing 

alle hverdager gjennom 2021. Ekstraoppgavene i forbindelse med pandemien har vært ressurskrevende og det har 

vært stort behov for planlegging og koordinering opp mot annen tjenesteyting. En del av «pandemioppgavene» er 

løst innenfor eksisterende ressurser, men det har også vært helt nødvendig med ekstra innleie. Sammen med behov 

for innleie ved div. annet fravær, forklarer dette hvorfor målet om reduksjon i variabellønn for 2021, ikke er nådd.  

 

Den nasjonale innkjøps- og fordelingsordningen for smitteutstyr ble avviklet ved årsskiftet. Pga. fortsatt ustabile og 

usikre forsyningslinjer, sendte Helsedirektoratet ut rundskriv til kommunene på februar, der de ba om at det ble 

bestilt smittevernutstyr tilsvarende mange måneders estimert behov, minimum ut april 2022. Bestillingen skulle ta 

høyde for en mulig forverring i smittesituasjonen, og den skulle dekke både daglig bruk og utstyr til oppfylling av 

beredskapslager. Værnesregionen innkjøp har bistått og koordinert bestillingene opp mot vår leverandør. Tydal 

kommune har hatt tilstrekkelig med smittevernutstyr gjennom hele 2021.  

 

Det er både en nasjonal og en lokal målsetting at alle som ønsker, skal få bo hjemme så lenge som mulig - på tross 

av redusert funksjonsnivå og behov for helsehjelp. De siste fem årene har det vært en gradvis, men markant, økning 

i antall brukere med behov for helsetjenester i hjemmet i Tydal. Fra 2017 til 2020 har antall brukere økt med ca. 

30%. I 2020 lå Tydal langt over landsgjennomsnittet i forhold til andelen brukere med helsetjenester i hjemmet. 

Det er flere årsaker til denne økningen. Antall eldre i Tydal har økt og er økende – noe som potensielt medfører 

flere med hjelpebehov. Liggetiden på sykehus har gått ned de siste årene, og går fortsatt ned – pasienter skrives 

tidligere ut til kommunen og hjemmet. Dette påvirker også behovet for hjemmetjenester. Flere av hjemmetjenes-

tens pasienter er yngre brukere, med komplekse sykdomsbilder.  Gjennom året ytes det dessuten hjemmetjenester 

(av mer eller mindre omfattende art) til flere brukere som ikke er folkeregistrert/bosatt i Tydal kommune (f.eks. 

hyttebeboere og turister). Dette fordi det er forskriftsfestet at kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg 
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i kommunen, skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Av bestemmelsene fremgår det også at oppholds-

kommunen (Tydal) skal dekke kostnadene med tilbudet. Personellressursen i omsorgstjenesten brukes fleksibelt og 

styres dit det er behov i den grad det er mulig og faglig forsvarlig. Men - med bakgrunn i den store økningen vi ser 

i hjemmetjenesten, er det likevel et klart behov for å styrke bemanningen her, særlig med sykepleiekompetanse.      

 

Gjennom året har det vært vakanse i flere stillinger pga. sykefravær eller fordi ledige stillinger ikke er besatt. Re-

kruttering i faste, ledige stillinger kan være utfordrende, særlig for stillinger der det er behov for kompetanse på 

høgskole/universitetsnivå. Det er likevel en større utfordring å dekke vakanser som er midlertidig ledig pga. av sy-

kefravær. Dette fordi sykemeldinger gis for en begrenset periode, og det er derfor lite forutsigbarhet i hvor lenge 

en stilling faktisk blir ledig. Kjøp av bemanningstjenester har vært helt nødvendig også i 2021. Ferieavvikling i som-

mermånedene er stadig mer utfordrende, da tilgangen på vikarer er svært begrenset.  

 

Helsesektoren har hatt to prosjekter gående i 2021. Begge prosjektene har vært fullfinansiert med tilskuddsmidler. 

Det ene prosjektet har hatt som formål å redusere ensomhet blant eldre i Tydal, og har gjennom det understøttet 

noe av intensjonen med eldrereformen Leve hele livet. Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter både for 

hjemmeboende og sykehjemsbeboere i prosjektets regi – ofte i samarbeid med Tydal frivilligsentral, f.eks. tur-

gruppe på sykehjemmet, måltidsvenn til hjemmeboende, «Kor helt hjem», julebukk, allsangkonsert med Kor 

Magnon, stavtrim, eldre ut på middag, turgruppe på sykehjemmet og besøk av barnehage- og skolebarn på syke-

hjemmet. Prosjektet har også sørget for at det er blitt oppført en gapahuk like utenfor sykehjemmet, og i tillegg har 

prosjektet gjort det mulig å investere i flere digitale kommunikasjonshjelpemidler (også til utlån for hjemmebo-

ende), treningssykkel med video og aktivitetsskjerm. Prosjektet videreføres ikke i sin helhet i 2022, men flere av 

tiltakene som er satt i gang skal følges opp og videreutvikles uten at det er avsatt spesifikke ressurser til dette. I 

kjølvannet av prosjektet og kompetansen/erfaringen som har blitt opparbeidet gjennom dette, har en av prosjekt-

medarbeiderne blitt «utlånt» til KS i en stillingsandel for å jobbe med implementering av «Leve hele livet» i Trøn-

delag.  

 

Det andre prosjektet startet opp 1. september, og hovedmålet for dette er å sørge for kvalitetsheving i alle tjenes-

ter, samt å øke den digitale kompetansen blant ansatte. Dette skal gjøres gjennom at internundervising, e-læring 

og kompetanse generelt blir satt i system på alle enheter på sektoren. Prosjektet har kommet godt i gang, blant 

annet med diverse opplæring av ansatte, bygge struktur i nytt kvalitetssystem, samt lage «nytilsattprogram». Vi 

håper på mer tilskuddsmidler, slik at prosjektet kan fortsette i til sammen minimum to år.   

 

I tillegg til de to «lokale» prosjektene, har Tydal og Selbu søkt og fått innvilget tilskudd til videreføring av «Forsterket 

helsestasjon.» Dette prosjektet har blant annet gitt økning i jordmorressursen i dalføret for en periode, samt ført 

til at helsestasjonene nå tilbyr ekstra konsultasjon for spebarn 8-10 uker + ved 3-år. Dette kommer alle familier til 

gode, men spesielt familier som sliter. 

 

21. oktober vedtok kommunestyret i Tydal å løse ut sin opsjon og signere avropsavtalen på kjøp av Helseplattfor-

men AS. Kommunen har likevel ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 13 

måneder før produksjonssetting – som etter planen skal skje høsten 2023. Det var/er fortsatt mange store og ube-

svarte spørsmål knyttet til Helseplattformen, blant annet utforming av tjenesteavtale og konkret kostnad. Når dette 

er avklart skal det legges frem ny sak for kommunestyret, der endelig beslutning tas. Det er mange oppgaver som 

må gjennomføres og leveres i innføringsløpet for Helseplattformen. Tydal og Selbu samarbeider om dette, og har 

«tjuvstartet» med flere av aktivitetene. Dette for å fordele ressursbruken over lenger tid og gjøre et evt. hovedpro-

sjekt mer overkommelig.  

 

Jfr. kommunestyrevedtak ble verstskommuneavtalene med Stjørdal kommune om DMS og Forvaltningskontor sagt 

opp fra 1. januar 2021, med ett års oppsigelsestid. Tilbudet om intermediærplass faller nå bort fra 2022, mens 

verstkommuneavtale om kjøp av kommunalt akutt døgnopphold (KAD) og tildelings- og koordineringskontor er 

inngått med Selbu kommune.  
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Stjørdal kommune har gjennomført en omfattende omorganisering i 2021. Denne innbefattet også de interkom-

munale tjenestene. Det som tidligere var egne interkommunale enheter, er nå blitt splittet og organisert sammen 

med kommunale tjenester. F.eks. eksisterer ikke samfunnsmedisinsk enhet lenger. Psykologtjenesten mangler fort-

satt egen vertskommuneavtale, på tross av flere møter og stort fokus på å få denne utarbeidet. Ansvaret ligger nå 

hos vertskommunen. Det vises ellers til egne årsrapporter for den enkelte enhet i Værnesregionsamarbeidet.   

 

Ny samarbeidsavtale med St. Olavs hospital ble vedtatt av kommunestyret i april. Nytt i denne er blant annet et 

eget kapittel om helsefellsskapet mellom sykehus og kommune. Helsefelleskap er et hovedgrep i Nasjonal helse- 

og sykehusplan 2020-2023, og innebærer at representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og 

brukere skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.  

 
 

Økonomisk ressursinnsats og årsverk 

  
 
Ikke alle økonomiske driftstiltak for budsjett 2021 er nådd. Dette gjelder målet om reduksjon i innleie/variabellønn, 

samt antagelsen om økte refusjoner/inntekter fra HELFO (legekontor) og brukerbetaling (sykehjem). De andre 

driftstiltakene er gjennomført: deler av en fagarbeiderstilling er erstattet med 2. årslæring, og aktivitetstilbud for 

demente er driftet innenfor eksisterende ressurser.  

   

I budsjettet for 2021 var det ikke tatt høyde for koronarelaterte ekstrakostnader, som f.eks. innkjøp av 

smittevernutstyr, ressurser til vaksinering og testing, samt nødvendig innleie ved fravær relatert til karantene og 

isloasjon. Tydal kommue fikk tilført ca. 1,5 mill kr i ekstra i rammetilskudd knyttet til koronapandemien. Dette 

beløpet ble i sin helhet tilført ansvarsområde 3 i en budsjettjusteringsak på desember, med bakgrunn i at de aller 

fleste direkte koronarelaterte utgiftene som kom gjennom året, ble belastet sektor helse- og omsorg.  

 

Endelige regnskaptall (etter budjsettjustering i desember), viser et mindreforbruk på ca. 1,1 mill. Tallene er korrigert 

for div. tilskuddsmidler fra staten (se beskrivelse av prosjekter under avnittet om måloppnåelse). Forklaringen på 

mindreforbruket er grovt sett at det ikke er innleid vikar i diverse vakante stillinger og at utbetaling av sosialhjelp 

for 2021 er mindre enn budsjettert.  

  

I 2021 hadde sektor helse og omsorg ca. 31,5 årsverk, hvorav 6,25 i helsetjenesten, fordelt på 44 ansatte. Tallene 
inkluderer tjenesteledernivået, men ikke sektorleder. 2-3 lærlinger, tilknyttet omsorgstjenesten, med ulik verdi-
skapning (og dermed «tellende» stillingsprosent) gjennom året, kommer i tillegg.  
 
 

Kort om året som har gått 

NØKKELTALL:  

Regnskap Budsj (oppr) Avvik Avvik 

2021 2021 i kr i %

Driftsutgifter 41,2 40,3 0,9 2,2

Driftsinntekter -11,1 -9,1 -2,0 22,0

Netto 30,1 31,2 -1,1 -3,5

Tall i mill. kr
Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte

2021 2020 2021 2020

31,5 32,5 44 47

  2019 2020 2021 

SKOLE- OG HELSESTA-
SJONSTJENESTE 

      

Antall fødte barn 5 7 5 

2 og 4-årskontroller 18 11 13 

Skolestartundersøkelser  8 6 6 

Helseundersøkelse (3 og 8 kl. 
skole) 

                                                  11 9 15                                                    

LEGETJENESTEN       

Antall pasienter på fastlege-
liste pr. 31.12. 

732 722 
   703 
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** Prosentsatsen er regnet ut fra 18 plasser (reduksjon på 2 sykehjemsplasser fra 2019 til 2020) 

*Pga. personellbytte i tjenesten i løpet av 2019, ar det ikke vært mulig å finne tall for kommunal fysioterapeut.  

?* Tall ikke tilgjengelig 

 

Generelt 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

Helsesykepleier har i stor grad bidratt inn i koronavaksinering. Jordmortjenesten har vært redusert i året som har 

gått, pga. fravær i stilling. Faktura fra Selbu kommune er derfor halvert.  

 

Legetjeneste 

Legekontoret har hatt en sentral rolle i organiseringen av vaksinering og testing.  

 

En av to fastlegehjemler ved Tydal legekontor har vært ledig siden høsten 2020. Det har vært legevikar i stillingen 

siden da, og gjennom hele 2021.  Stillingen har vært utlyst flere ganger uten at kommunen har lyktes i å rekruttere 

en aktuell lege. I november takket endelig en godt kvalifisert lege ja til stillingen. Ny lege starter ved Tydal legekon-

tor i mars 2022.  

 

Tydal har solgt veiledningstjeneste (for lege i spesialisering) til Selbu kommune fra august.  

 

Tjenesten har hatt 4 stk. medisinstudenter i praksis, mot normalt 2 stk. – og fått økonomisk kompensasjon tilsva-

rende dette.    

 

Psykisk helsetjeneste  

Tjenesten har hatt noe redusert tilgjengelighet pga. langtidsfravær hos ansatte.   

Konsultasjoner hos lege: på 
kontoret/video-, telefon-,e-
konsultasjon 

2444 1864/483 2030/426 

Lab/skiftestuearbeid (forkon-
tor) 

632 1041 1198 

Sykebesøk og akutt utrykning 18 30 42 

Rådgiving/prøvesvar via tele-
fon eller brev 

719 1226 1207 

E-meldinger og e-kontakt 2644 1323 1481 

E-resepter utenom konsulta-
sjon 

709 805 758 

PSYKISK HELSETJENESTE       

Pasientsamtaler på kontoret + 
telefon/videosamtaler 

188 202 172 

Hjemmebesøk 165 95 82 
    

FRISKLIVSENTRAL       

Antall frisklivsresepter 16 8                                                         5                                                         

OMSORGSTJENESTEN       

Gjennomsnittlig belegg, total 
på sykehjemmet 

74 % 77 %   ** 67 %  

Belegg demensavdelingen 95% 106 % 94 % 

Antall liggedøgn, totalt på sy-
kehjemmet 

5689 5099 4384 

Antall utplasserte trygghets-
alarmer (trygghetspakker - vel-
ferdsteknologi) 

31 33 31 

ERGOTERAPI       

Hjemmebesøk/konsultasjoner                                                247 152 ?* 

FYSIOTERAPI Komm. Priv. Komm. Priv. 
              

Komm. 
       Priv. 

Antall konsultasjoner voksne ?* 1737 618 545 825                485 

Antall konsultasjoner barn        96 3 
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Omsorgstjenesten 

Ressurser fra omsorgstjenesten er blitt brukt til vaksinering og testing.  

 

Gjennomsnittlig belegg på sykehjemmet har gått ned de siste årene. Dette gjelder likevel ikke for skjermet enhet 

for demente, der det til tider har vært overbelegg. Antallet beboere har variert gjennom året, og i enkelte perioder 

har også alle sykehjemsplassene vært i bruk. Det er viktig å understreke at antall pasienter ikke nødvendigvis har 

sammenheng med hvor ressurskrevende tjenesten er. Den enkelte pasients behov for oppfølging, behandling og 

pleie påvirker også dette i stor grad. Behovet for hjemmetjenester har økt kraftig (se avsnitt under måloppnåelse).  

 

Rett før jul ble det gjennomført en brukerundersøkelse for langtidsbeboere ved Tydal sykehjem og beboere i om-

sorgsboligene i sokkelen. Resultatet var alt i alt veldig bra, men på enkelte områder kan vi bli bedre. Undersøkelsen 

legges til grunn for videre oppfølging og forbedringsarbeid i 2022.  

 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe jobbet våren 2021 med fagutvikling i sykehjemmet. Alle ansatte på sykehjem-

met, inkludert renhold, vaktmestertjeneste og kjøkken, fikk anledning til å gi innspill og tilbakemeldinger. Resultatet 

ble en rapport med forslag til forbedringsområder og tiltak. Denne har vært brukt aktivt, og flere av tiltakene er 

allerede gjennomført eller i prosess. Rapporten følges opp videre i 2022. 

 

Det har vært utfordrende å rekruttere sykepleiere inn i omsorgstjenesten. Etter en nøye forsvarlighetsvurdering, 

valgte tjenesten derfor å lyse ut etter vernepleier som et alternativ til sykepleiekompetanse. Vi fikk da søkere på 

stillingen og den ble besatt.  

 

Rehabiliteringstjenesten 

Pga. manglende vikartilgang, har ergoterapitjenesten vært lite tilgjengelig i deler av året. Som kompenserende til-

tak, er det leid inn ergoterapeut på timebasis, samt at fysioterapeut og hjemmetjenesten har utført en del «ergo-

terapioppgaver» som ikke kunne vente.  

 

Det har vært vikar i driftsavtalen til privatpraktiserende fysioterapeut fra april og ut året.  

 

I samarbeid med frivilligsentralen, har kommunal fysioterapeut gitt tilbud om ukentlige gruppetilbud på lavterskel-

nivå (basseng og halltrening). Dette har vært populære tilbud, som virker forebyggende og helsefremmende for de 

som deltar.      

 

Fremtidige utfordringer 

 Sikre faglig forsvarlige tjenester med riktig kvalitet og omfang, innenfor tildelte økonomiske rammer.  

 Sikre helhetlig planlegging og samhandling på tvers av enheter, sektorer, kommuner og nivå. 

 Planlegge tjenestene slik at sårbarheten i alle enheter reduseres i størst mulig grad.  

 Sikre at alle ansatte på sektoren tar i bruk og er trygge på nye og eksisterende digitale verktøy.  

 Rekruttere og beholde kvalifisert og dyktig arbeidskraft i faste og midlertidige stillinger. Redusere behovet for 

bemanningstjenester.  

 Jobbe kontinuerlig med ulike løsninger som gjør at sektoren kan tilby hele stillinger, samtidig som det må sikres 

nok og kompetent personell til stedet på helg.  

 Sikre tilstrekkelig administrativ kapasitet til å følge opp vedtak, oppgaver og prosjekter innen fastsatte frister 

og rammer.   

 Frigi nok interne ansattressurser for å klare å ivareta fremdrift og tilstrekkelig involvering i prosjekt helse- og 

administrasjonsbygg, samt andre prosjekter. 

 Sikre at god nok oppfølging og involvering i arbeidet Helseplattformen eller evt. alternative løsninger til EPJ 

(elektronisk pasientjournal).  

 Sikre god internkontroll og oversikt over våre interkommunale tjenester.  
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Sektor næring og landbruk 
 

Sektorleder: Mari Evjen 

Ansvarsområde 4 har i 2021 bestått av sektorleder næring og landbruk, rådgiver landbruk, saksbehandler næring 

og landbruk og veterinær. Dette utgjør 3,5 årsverk. I tillegg hadde sektoren en ekstra ressurs i 50 % som jobbet med 

markedsføring i ca. 7 måneder i 2021. 

 

 

Måloppnåelse 

Næringsavdelingen skal tilrettelegge for næringsutvikling og vekst i Tydal. Avdelingen forvalter nærings- og om-

dømmefondet og er sekretariat for Regionalt næringsfond Neadalen. Kultur- og ungdomsarbeidet har også i 2021 

vært underlagt avdelingen. 

 

Næringslivet i Tydal har også i 2021 vært nødt til å forholde seg til Covid19, med gjeldende regler til enhver tid. 

Dette har vært svært utfordrende for enkelte bedrifter, mens andre har merket det i mindre grad. 

 

Det har vært stor anleggsvirksomhet med blant annet oppgradering/rehabilitering av kraftstasjoner og oppstart 

med grunn- og byggearbeider for Tydal Data Center. Dette har medført mye arbeidskraft fra andre kommuner, og 

disse må ha mat og overnatting når de oppholder seg i kommunen. Dette har vært meget et kjærkomment bidrag 

til en hardt rammet næring. Kommunen har også i 2021 bidratt med markedsføring som forhåpentligvis har gitt 

bedriftene ekstra besøk og omsetning. Det ble også gjort noen fysiske trivselstiltak med blomster, hengekøyer, nye 

benker på Rotodden og vimpler for å nevne noe. 

 

I 2021 ble det innvilget hele 6 millioner fra næringsfondet i Tydal kommune til nærings- og utviklingstiltak rundt om 

i hele kommunen. Se «Årsmelding nærings- og omdømmefondet Tydal kommune 2021» for detaljer. 

 

Tydal kommune er vertskommune for Regionalt næringsfond Neadalen som ble dannet i 2018.  Fondet fikk tildelt 

midler fra Trøndelag fylkeskommune i 2018 og 2019, men i 2020 og 2021 ble det ikke tildelt midler til regionale 

fond. Dette kan gjøre det mer vanskelig for distriktskommunene og små bedrifter å nå opp med søknader om til-

skudd til prosjekter.  

 

Sektorleder næring og landbruk har en observatørrolle i lokalstyret i Næringsforening i Værnesregionen, Tydal 

(NiV). Tydal kommune og NiV inviterte til et kreativt næringstreff, der inviterte gjester orienterte om sine respektive 

bedrifter. Det ble også startet et arbeid med planlegging av oppgradering av Rotodden som er et statlig sikret fri-

luftsområde. Oppgraderingen planlegges gjennomført i 2022 og 2023. Det ble også gjennomført et digitalt lunsj-

møte der alle påmeldte fikk levert lunsj på døra. Her var det i underkant av 90 deltakere. 

 

Sektoren har gjennomført de tiltak som var planlagt i 2021, uten store budsjettavvik på noen områder. 

 

 

Driftstiltak næring 2021 

Løypekjøring: Ordningen ble kunngjort for aktuelle aktører som driver med løypekjøring for langrenn i Tydal.  Alle 

tre lagene søkte og fikk tilskudd som blir beregnet ut fra antall kjørte kilometer og drivstofforbruk. For å få tilskudd 

er det krav at man er tilknyttet ordningen www.skisporet.no der man til enhver tid kan se hvor, og når det er opp-

kjørt spor. 

 

Medlemskap Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV): Tydal kommune inngikk i 2020 en avtale med NiV, der 

målet er å videreutvikle den næringsmessige organiseringen for aktører i Tydal. Her vil de få muligheter til å treffes 

lokalt gjennom møter i Tydal, men samtidig også får muligheten til å delta i aktiviteten i en større næringsorganisa-

sjon i Værnesregionen, som kan bidra til en verdifull samarbeids- og utviklingsarena for de næringsdrivende i Tydal. 

http://www.skisporet.no/
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Det er etablert en lokal avdeling med eget styre i Tydal. Tydal kommune har en observatørrolle i styret. De tradi-

sjonelle frokostmøtene har det ikke vært mulig å gjennomføre i 2021 på grunn av smittevernhensyn.  

 

Datalagring: Tomta som var ervervet og regulert for datalagringssenter ble i mars 2021 solgt fra Tydal kommune til 

Tydal Data Center AS. Kjøper startet umiddelbart etter godkjenninger var på plass, arbeidet med opparbeidelse av 

området og tilrettelegging for et datalagringssenter som skal bygges i flere trinn. Planlagt oppstart av trinn I er i 

løpet av 2022.  

 

Tydalsvukku 2021: Tydalsvukku 2021 ble gjennomført med mange arrangement og tilbud for enhver smak. Flere 

av arrangementene ble noe redusert på grunn av strenge koronatiltak. Positive tilbakemeldinger fra både arrangø-

rer og deltakere. 

 

Kultur 

Kulturplan 2012 – 2026 «kultur til tusen» gir generelle føringer på hva kommunens kultursatsing innebærer. Det er 

ikke ansatt egen personressurs for å jobbe med kultur. Kommunen har flere virkemidler for kulturlivet i Tydal. Her 

nevnes kulturmidler, omdømmefond og kulturhus. Veldig mange kulturarrangement ble avlyst på grunn av Covid-

19 i 2021. Flere valgte å arrangere med gjeldende smittevernregler, her kan nevnes Tydalsfestivalen og KM i orien-

tering. Tydal museums venner (MV) tok over driften av Tydal museum i september 2020. De ferdigstilte i 2021 en 

helt ny utstilling i hovedetasjen ved museet, etter utallige timer med dugnadsinnsats. De har hatt god hjelp fra 

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) med planlegging av utstillingen. Museet var åpent hver onsdag, fredag og lørdag i 

perioden 2. juli til 14. august, 6 uker. I denne tiden var det 300 besøkende i museet. Medlemmer av MV har vært 

vertskap. MV jobber nå med å få til en utstilling i sokkeletasjen for å kunne synliggjøre flere av gjenstandene som i 

dag står på magasin. De jobber også med Storaunstuggu og vedlikehold ved og i Kistafoss kraftverk. 

 

Ungdom 

Det har på grunn av Covid19 ikke vært gjennomført junior- og ungdomsklubb i 2021. Det har blitt avholdt regelmes-

sige møter i ungdomsrådet, der SLT-koordinatoren er kommunens representant. Det er ikke ansatt egen person-

ressurs for å jobbe med ungdom. Lite aktivitet på ansvarsområdene ungdom og junior-/ungdomsklubb har gitt et 

mindreforbruk på kr 160.000, -. 

 

Sommerjobb for skoleungdom  

Det var i 2021 færre bedrifter som søkte på ordningen enn det var tatt høyde for.  Noen bedrifter søkte, men fikk 

ikke rekruttert ungdom. Trøndelag fylkeskommune utlyste før sommeren 2021 en ordning for sommerjobb for sko-

leungdom i kommunene i fylket, der Tydal kommune søkte og fikk kr 42.000, - til ordningen. Dette ga et netto 

mindreforbruk på kr 55.000, - på ordningen.  

 

Landbruk  

Landbruksavdelingen har ansvar for forvaltningsoppgaver, økonomiske støtteordninger og utviklingstiltak i avde-

lingen. Forvaltningsoppgavene innen landbrukslovverket er blitt utført fortløpende og innenfor tidsfristene. Der blir 

jobbet etter nasjonalt rammeverk og regionale føringer sammen med lokale planverk og målsettinger. Det er gle-

delig å se at flere unge tydalinger ønsker å satse på en jobb i landbruket. Det gjøres store investeringer for å imø-

tekomme krav og for å sikre arbeidsplasser for fremtiden. I 2021 ble det godkjent nybygging og utvidelse av ett fjøs 

og det ble godkjent 45 dekar til nydyrking. Kommunen merker stor interesse for å bygge nye og restaurere eldre 

driftsbygninger for å møte nye krav i husdyrproduksjonen fra 2024. Husdyrbruket i Tydal ligger meget godt an til å 

møte disse kravene. Flere gårdbrukere driver med småskalaproduksjon, og opplever stor etterspørsel etter sine 

produkter.  Det er økende interesse for å bruke beiteressursene i utmarka. Det var en god beitesesong i 2021, og 

det var små tap av beitedyr. 

 

Tydal kommune forvalter ca. 14 millioner på tilskuddsordninger kommunen har fått delegert myndighet fra staten. 

Tydal kommune har hatt samarbeid med Selbu kommune om ivaretakelse av skogsektoren. Dette fungerer godt, 

og brukerne får tilgang til god kompetanse innen skogbruk.  
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Økonomisk ressursinnsats og årsverk 

  
 
Totalt fikk sektoren et netto mindreforbruk på 0,3 mill. kr i 2021. Det gjelder mindreforbruk på ungdomstiltak og 

sommerjobb med henholdsvis kr 160 000,- og kr 55 000,-. I tillegg kommer utbetalte spillemidler vedrørende na-

turparken som kommunen forskutterte tidligere år på kr 87 000,-. 

 

Den totale bemanningen i sektoren i 2021 var 3,5 årsverk som er uforandret fra 2020.  

 

 

Kort om året som har gått 

Kommunestyret vedtok i mars 2021 «Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salg- og skjenke-

bevillinger – Tydal kommune 2021 – 2024».  

 

Kommunestyret vedtok i november 2021 «Handlingsplan næring 2022-2023» og «Vedtekter med standardvilkår for 

Tydal kommunes næringsfond». Disse erstatter henholdsvis «Strategisk næringsplan for 2014 – 2024» og «Vedtek-

ter for Tydal kommunes næringsfond fra 19.02.2004» og «Standardvilkår for økonomisk støtte fra kommunens 

næringsfond og primærnæringsfond 2004». 

 

Det ble i 2021 besluttet å gjøre noen endringer i administrasjonen fra 01.01.2022: rådgiver landbruk overføres til 

sektor teknikk og miljø og ansvar for ungdomsarbeidet overføres til sektor oppvekst. Næringsarbeidet blir en næ-

ringsavdeling i kommunedirektørens stab. Tidligere sektorleder næring og landbruk endres til næringssjef som sam-

men med saksbehandler næring vil utgjøre avdelingen pr. 01.01.2022. 

 

Covid19-pandemien har også i 2021 preget mye av næringslivet i Tydal. Det kongelige kommunal- og modernise-

ringsdepartement (KMD) har i 2021 hatt 6 tildelingsrunder til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksom-

heter. Hensikten har vært å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som er blitt rammet av smitteverntil-

tak. Se mer i årsmelding for Tydal kommunes næringsfond 2021. 

 

Mange næringsaktører har gjentatte ganger uttrykt at det er vanskelig å finne tid, og også at de ikke har nok kom-

petanse til å drive aktiv markedsføring for sine bedrifter. Tydal kommune har siden pandemien rammet i 2020, hatt 

stort søkelys på markedsføring for å hjelpe bedriftene å synliggjøre hvilke tilbud som finnes i kommunen. Reiselivs-

bedriftene har naturligvis nok mye fokus, da disse har vært hardt rammet av nedstenging og strenge tiltak i store 

deler av året. Med økt trafikk og flere som velger å bygge/kjøpe hytte i Tydal vil det dryppe på øvrig næringsliv. Økt 

aktivitet fører til økt omsetning for de fleste aktører. Det ble bevilget midler til å jobbe med markedsføring for å 

hjelpe bedriftene til økt omsetning i 2021. Det har gått ut tilbud til alle bedrifter i kommunen om tilbudet, og mange 

har benyttet seg av bistand fra Tydal kommune til markedsføring. Det ble også ansatt en ressurs i en prosjektstilling 

i ca. 7 måneder, som hovedsakelig jobbet med markedsføring gjennom sosiale medier. 

 

Det har vært uttrykt et ønske fra både bedrifter og politisk nivå å ha en nettside som viser en samlet oversikt over 

ledige stillinger i bygda samt boliger for salg og utleie. Det har derfor i 2021 vært jobbet mye med www.leveity-

dal.no. Siden planlegges ferdigstilt i 1. kvartal 2022. Her vil alle bedrifter ha mulighet til å legge ut sine stillingsan-

nonser, og det vil være en oversikt over ledige boliger, boligtomter osv. på siden.  

 

  

Regnskap Budsj (oppr) Avvik Avvik 

2021 2021 i kr i %

Driftsutgifter 8,3 8,3 0,0 0,0

Driftsinntekter -7,1 -6,8 -0,3 4,4

Netto 1,2 1,5 -0,3 -20,0

Tall i mill. kr
Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte

2021 200 2021 2020

3,5 3,5 4 4

http://www.leveitydal.no/
http://www.leveitydal.no/
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Skjenkebevillinger: 

Det var i 2021 2 kommunale bevillinger for salg av alkohol og 7 kommunale bevillinger for skjenking av alkohol. Det 

er 2 ambulerende bevillinger der disse kan innvilges etter spesifikk søknad til kommunen i hvert enkelt tilfelle. Det 

ble i 2021 gitt 10 skjenkebevillinger til enkeltanledninger. Det har i 2021 blitt gjennomført 7 skjenkebevillingskon-

troller og 5 salgsbevillingskontroller med tilsyn i henhold til tobakksskadeloven. Securitas gjennomførte kontrollene 

i perioden 01.01.2021 – 14.02.2021. Avarn Security har gjennomført kontroller i perioden 15.02.2021 – 31.12.2021. 

 

Fremtidige utfordringer 

Den største utfordringen for Tydal som så mange andre kommuner, er synkende folketall og tilgang på arbeidskraft. 

Skal vi lykkes i å snu denne utviklingen er vi helt avhengig av at tydalssamfunnet står sammen og jobber mot det 

felles mål å få flere innbyggere i kommunen. Dette kan gjøres blant annet gjennom tilrettelegging som attraktive 

boligtomter og boliger, gode fritidstilbud, riktig ressurs- og virkemiddelbruk, spisset markedsføring osv.  

 

Tydal kommune sitter med virkemidler, nettverk og kompetanse og har en viktig rolle som tilrettelegger for at Tydal 

skal være attraktiv for gründere og jobbsøkere. Kommunen, politikere, bedriftseiere og innbyggere må gjøre dette 

– SAMMEN FOR TYDAL. 

 

For å gjøre en best mulig jobb er det viktig å sikre tilstrekkelig administrativ kapasitet til å følge opp alle vedtak, 

oppgaver og prosjekter innen fastsatte frister og rammer. 

 

 

ÅRSMELDING FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND 2021 
 

Innledning 
Tydal kommune disponerer et næringsfond som får årlige innbetalinger fra konsesjonsavgifter som følge av vann-

kraftutbygging i kommunen. I tråd med gjeldende vedtekter skal fondsmidlene benyttes til næringstiltak i Tydal 

kommune, eller kommunale tiltak som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet, og infrastrukturen i kom-

munen. 

 

Det er mulig å søke Tydal kommune om støtte fra omdømme- og næringsfondet. Slik støtte kan etter søknad gis 

som tilskudd, og vedtektene sammen med Strategisk næringsplan 2014-2024 har blitt lagt til grunn for vurdering 

av innkomne søknader. I 2021 var det sektor næring og landbruk som tok imot og behandlet søknadene. Informa-

sjon om søknadskriterier og søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under fanen næring. Tydal 

kommune har i 2021 hatt et samarbeid med Proneo der de har utført konsulenttjenester for næringsaktører i Tydal 

som har hatt behov for bistand til for eksempel å skrive søknader.  

 

En av de viktigste oppgavene til kommunene er å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet. Det innebærer 

å være utviklingsorientert, og møte næringslivet med ei positiv innstilling. Kommunen har et samfunnsansvar og 

må være lojale til lovverk, retningslinjer og planverk, men arbeidet bør utføres med en offensiv ja-holdning. 

 

Aktivitet i 2021 
I løpet av 2021 har kommunen mottatt 22 søknader til næringsfondet. 16 søknader er behandlet av formannskapet, 

14 er innvilget og 2 søknader er avslått. 6 søknader er behandlet og innvilget som delegert vedtak av kommunedi-

rektøren. 1 klage er behandlet i 2021. Innvilgede tilskudd blir utbetalt mot utbetalingsanmodning og dokumenta-

sjon som kreves i de enkelte vedtak. 

 

Kommunedirektøren har behandlet og innvilget 8 søknader til omdømmefondet i 2021. 
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Søknader og tilskudd fra næringsfondet 2021: 

 Innvilget: Sak ephorte:   
Nebjørgvegen 20 000 18/1036   
Nydyrkingstilskudd ramme 63 800 21/580   
Væktarstua 0 20/994   
Tydal kommune, tiltak markedsføring 350 000 21/17   
Tydal løypepreparering 800 000 20/1028   
Lars Petter Grendstad 340 000 20/1084   
Tydal skytterlag 158 000 08/1227   
Tydal Trappefabrikk 187 500 20/1107   
Aspen sveiseservice 32 000 21/44   
Kulturstiftelsen Sylan & sånn 17 550 21/45   
Maren Gullbrekken 600 000 21/189   
Hilmo Maskin 183 000 21/192   
Tydal Skisenter AS 380 000 20/812   
Tydal Tråkk og Transport 45 000 21/180   
Sylene eiendom 0 21/164   
Moheim Camping 30 000 19/638-10   
Væktarstua Hotell AS 125 000 21/318-13   
Tydal Bil-Elektro AS 1 800 000 21/400    
Trondhjems Turistforening 150 000 21/297   
Fjellguiden Tydal AS 50 000 21/380   
Nesjø Båtutleie SA 30 000 21/345   
Nea Ullspinneri 600 000 21/1064   
Sum innvilget 5 961 850     

     
 

Søknader og tilskudd fra Omdømmefondet 2021:     
 Innv. Beløp: Saks nr.:   
Tydal Skisenter 50 000 2012/627-38   
Gloi islandshestforening 15 000 2021/124   
Nils Roger Duna 5 000 21/322   
Sylan Adventure 10 000 21/484   
Tydal IL o-gruppa 20 000 21/777   
Græsli idrettslag 25 000 21/738   
Kragher 15 000 21/1065   
Studio 705            7 000 20/830   

     
Sum innvilget 147 000    
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Økonomistatus, næringsfond og omdømmefond 

Avkastningen fra fondene består av renter og konsesjonsavgift som bli innbetalt til næringsfondet. 

 

 Næringsfond 2021 Omdømmefond 2021 

Inngående balanse 01.01.2021                                1.336.400                                      329.715 

Konsesjonsavgift til næringsfond                                5.912.000  

Bruk – tiltak i budsjett                                3.100.000  

Disponibelt                                4.148.400  

Tilføring renter/avdrag 2021                                      84.000  

Tilbakeføringer innvilget ikke benyt-

tet tilskudd 

                                  425.000  

Innvilget i 2021                                4.661.850                                      147.000 

Sum (utgående balanse, 31.12.2021)                                        4.450                                      182.715 

 

 

 Disposisjonsfond 2021 

Ekstra tilførte midler til næringsarbeid 2021 (KS27/21) 3.000.000 

Bruk 2021 1.300.000 

Sum (utgående balanse, 31.12.2021) 1.700.000 

 

 

Tilskudd til kommunale næringsfond 2021 

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) har i 2021 hatt 6 tildelingsrunder til kommunal 

kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Hensikten har vært å avhjelpe situasjonen i kommuner med næ-

ringsliv som er blitt rammet av smitteverntiltak. Tildelingene skjedde 25. februar, 15. april, 25. juni, 25. august, 11. 

oktober og 22. desember 2021. Fordeling av midlene til kommunene har vært gjort etter antall ansatte i overnat-

tings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter, detaljhandel, reisebyråer, med litt forskjellige kriterier 

i den enkelte tildelingsrunde. 

 

Tydal kommune har mottatt midler i tre av tildelingsrundene (25.2., 15.4. og 22.12.), og disse er fordelt slik: 

 

Tildeling 25.2.21: Mottaker Tilskuddsbeløp 

 Tydal kommune, markedsføring 250.000 

 

 

Tildeling 15.4.21: Mottaker Tilskuddsbeløp 

 Væktarstua Hotell AS 75.000* 

 Moheim Camping AS 60.000 

 Norwegian Fish Farms Tydal AS 70.000 

 Larsville studio, Lars Lien 15.000 

 Eggen’s Taxi 30.000 

 TOTALT 250.000 

 

* Væktarstua Hotell AS fikk i tillegg kr. 125.000, - fra Næringsfondet ved behandling av denne saken i formannskapet 

(sak 21/318-13). 

 

I tildeling 22. Desember 2021 fikk Tydal kommune kr. 326.000, - til fordeling. Disse midlene ble utlyst på www.re-

gionalforvaltning.no 28.12.21 med søknadsfrist 18.01.22. Det ble samtidig sendt ut nyhetsbrev til alle bedrifter samt 

informasjon om ordningen ble lagt ut på kommunens hjemmeside og sosiale medier.  

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/
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Sektor teknikk og miljø 
 

Sektorleder: Hans Runar Sandnes Kojedal 

Sektor teknikk- og miljø omfatter mange tjenesteområder.  Administrasjon- og forvaltningsavdelingen har kontor-

sted rådhuset og besørger kommunal eiendomsforvaltning, byggesak, plan- og oppmåling, samt miljø- og naturfor-

valtning. Avdelingen forvalter mange lovverk, behandler en rekke ulike søknader og forbereder saker til politisk 

behandling innenfor sine områder. 

 

Teknisk driftsavdeling sørger for renhold, vaktmestertjeneste og vedlikehold av kommunens bygg- og anlegg, tje-

nesteområdet drifter også kommunens kjøkken og vaskeri. I tillegg støtter avdelingen de andre sektorene som for 

eksempel med montering av tekniske hjelpemidler hos hjemmeboende omsorgspasienter, matombringing og post-

kjøring.  

 

Drift av kommunal veg og veglys, vann- og avløpstjenester ivaretas av kommunalteknisk avdeling. Stor del av arbei-

det går med til drift og vedlikehold av kommunens tekniske anlegg som for eksempel vannverk og renseanlegg.  

 

Innsamling av avfall fra husholdninger og fritid, samt slam fra private avløpsanlegg håndteres via vårt medlemskap 

i Innherred Renovasjon IKS. 

 

Brann- og redningstjenesten og herunder feiing- og tilsyn, inngår i interkommunalt samarbeid mellom Røros, Tydal, 

Holtålen og Os kommuner. Ansvar for drift av disse tjenestene er i sin helhet overdratt til Røros kommune.  

 

 

Måloppnåelse 

Mål satt i budsjett for 2021 var følgende: 

 • Redusere utgiftene i sektoren og likevel yte gode tjenester. 

 • Selvkostfond i balanse. 

 • Få på plass en varig samarbeidsmodell brann- og redningstjeneste. 

 • Fokus på kjerneaktivitet i sektoren. 

 • Gjennom inkluderende og effektive planprosesser få på plass gode planverk for kommunen. 

 • Følge opp kommunens overordnede planer. 

                                                                            

Utgiftene på sektoren skal vi videre jobbe for å redusere, men dette må ses i en større sammenheng med reduksjon 

og oppgradering av kommunens bygningsmasse. Dette vil være en vedvarende prosess fremover i økonomiperio-

den. 

 

Arbeidet med å få selvkostfondene i balanse pågår fortløpende, og innen feiing samt vann- og avløpssektoren har 

tiltakene hatt god effekt. For område vann har vi nå en positiv fondsavsetning, og vi forventer det samme for av-

løpssektoren inneværende år. Fondsmidler må i fremtiden benyttes til vedlikehold av vann- og avløpsnettet. Frem-

over vil det også bli satt fokus på selvkost på områder som plan, byggesak og oppmåling. I årets årsberetning er det 

for første gang tatt med selvkostberegninger for disse områdene.  

 

Tydal kommune har valgt samarbeid innenfor Brann- og redningstjenesten. Dette er fra og med 01.07.2021 et tje-

nestekjøp fra Røros kommune. Overgangen er godt i gang, men det er fremdeles noe utstyr som må overføres til 

Røros før inntredenen er fullstendig fullført. Det er noen avklaringer som enda mangler før vi endelig vet hvordan 

feiegebyrene blir organisert i samarbeidet, men dette vil falle på plass i løpet av 2022. Feiing- og tilsyn forventes å 

nå målet om selvkostfond i balanse. Selv om Røros utfører tjenesten med feiing så er det Tydal kommune som må 

fakturere avgiftene for denne tjenesten i 2022. Dette vil forhåpentligvis Røros ta over etter hvert, men det må noen 

avklaringer til med tanke på regelverket rundt hvem som kan fakturere. 
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Teknisk sektor har fokus på kjerneaktivitet. Det betyr at sektoren i hovedsak fokuserer på tjenester ut mot publi-

kum. Kapasiteten er begrenset i forhold til utviklingsoppgaver. Ressursmangel gjør også at teknisk ikke leverer på 

planverket som skulle vært revidert i 2021.  

 

Totalt sett sier sektor teknikk og miljø seg greit fornøyd med 2021 i forhold til de målene som ble satt. Selv om også 

2021 ble et annerledes år med pandemi og restriksjoner, så bidro teknisk på våre områder for å yte gode tjenester 

til brukerne.  

 

Administrasjon og saksbehandling 

Administrasjonen forvalter kommunens bygg- og anlegg, og ivaretar rollen som grunneier i det daglige. Mye av 

tiden går med til daglig oppfølging av leieavtaler av utleieobjekter og bygningsforvaltning. Byggesakskontoret ar-

beider mye med saksbehandling av saker etter plan og bygningslov og matrikkelloven. Størsteparten av tiden går 

med til behandling av søknader fra befolkningen, oppdatering av matrikkelen og oppmåling av grunneiendommer. 

Kontoret har fokus på effektiv behandling av søknader, og at disse skal behandles innenfor saksbehandlingsfrister.  

 

Miljøadministrasjonen har en rekke ulike saksbehandleroppgaver innen motorferdsel, naturmangfold, verneområ-

der, fiske- og vannforvaltning, forurensing, klima- og energiplanlegging. Saker om motorferdsel som for eksempel 

rekreasjonsløyper og enkeltsøknader tar mye tid og legger beslag på store deler av denne ressursen. Enkeltsøkna-

der om motorferdsel skal nå behandles politisk som medfører lengre saksbehandlingstid. Dette medfører lengre tid 

før søkere får svar på sine søknader. Isfiskeløypene ble opphevet fra i sommer, men arbeidet med å reetablere 

isfiskeløypene etter nytt regelverk er gjennomført. Tilsyn av spredt avløp og utslippstillatelser er også saker som 

ligger inn under miljø.  

 

 

Enhet teknisk drift 

En stor del av kjerneaktiviteten til teknisk drift er å drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse. Dette inne-

bærer både vaktmestertjenester og renholdstjenester. Kommunen har en vesentlig bygningsmasse. Tjenestebygg 

utgjør ca. 16.000m² og næringsbygg ca. 4.000m². Kommunen har totalt 37 utleieenheter fordelt på 9 trygdeboliger, 

4 hybler og 24 leiligheter i ulike størrelser. Lett vedlikehold forsøker enheten å gjennomføre med egne ressurser, 

mens tyngre vedlikehold og større oppgraderinger er kommunen avhengig av å sette ut til eksterne. Arbeidet med 

drift og vedlikehold planlegges og gjennomføres i samråd med kommunens eiendomsansvarlig som er organisert 

under «Administrasjon og saksbehandling».  

 

En stor bygningsmasse medfører et behov for mye renhold. Enheten har egne personalressurser som tar seg av 

dette arbeidet. Pandemien har satt ekstra krav til renhold de siste årene, og renholderne har vært i første linje for 

å forhindre smitte. Servicenivået på renhold er høyt, dette skaper trivsel hos våre brukere. Ingen fast ansatte har 

pr. i dag ufrivillig deltid. Dette er noe vi har arbeidet systematisk med over flere år. Bemanningsreduksjon gjennom-

ført som vedtatt. 

 

Vaktmestertjenesten hadde frem til i år en avtale med Innherred renovasjon om drift av gjenbrukstorget og rydde-

patrulje. Denne avtalen er nå avsluttet på grunn av at det ikke var kapasitet til å gjennomføre denne oppgaven på 

en god måte. Innherred renovasjon har derfor inngått avtale med private aktører i kommunen som skal ta seg av 

dette fremover.  

 

Kommunens Kjøkken og vaskeri er også organisert inn under teknisk og enhet teknisk drift. Kjøkkenet har ansvaret 

for alle måltider til beboerne ved sykehjemmet. I tillegg leveres det middag til hjemmeboende brukere. Det tilbys 

møteservering til interne møter. Kjøkkenets lærling tok fagbrevet i mars 2021.  

 

Vaskeriet har ansvaret for alle typer tøy som brukes på sykehjemmet samt alt arbeidstøy fra helse -og omsorgstje-

nesten.  
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Kommunalteknikk 

Omfatter drift av kommunal veg, vann- og avløp samt renovasjon. Enheten har 5 ansatte og ansvar for ca. 20 km 

kommunal veg og 470 veglys, 3 offentlig godkjente vannverk, og 3 offentlig godkjente renseanlegg for avløpsvann, 

90,5 km vannledning, 28,5 km avløpsledning, og ca. 1 500 VA-kummer. Totalt har avdelingen 44 kommunaltekniske 

anlegg av ulik størrelse og kategori rundt om i kommunen. Til sammen er det 930 abonnenter på vann, og 736 

abonnenter på avløp.  Mange kommuner sliter med et enormt etterslep på vedlikehold av VA-anleggene sine. Tydal 

har også noe etterslep, men er av de bedre i klassen når det gjelder vannkvalitet og lekkasjer i ledningsnettet. 

 

Kommunal vaktordning 

Hendelser i kommunale bygg- og anlegg utenfor ordinær arbeidstid, ivaretas av beredskapsvakt for tekniske tjenes-

ter. I 2020 ble det foretatt en gjennomgang av vaktopplegget, og er nå organisert som 5-delt dreiende ukesvakt. 

Mannskaper både fra teknisk drift, og kommunalteknisk avd. deltar i vaktberedskapen. Hovedoppgavene for den 

tekniske vakta er å sikre kritiske samfunnsfunksjon som distribusjon av drikkevann i tider på døgnet som ingen er 

på jobb. Andre oppgaver er også tillagt vakta for å utnytte vaktressursen til det fulle.  

 

Brann- og redningstjeneste, feiervesen 

Brann og redningstjenesten sitt samfunnsoppdrag er å verne om innbyggernes liv- og helse, miljø og materielle 

verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. Etter dimensjoneringsforskriften av brannvesenet i Tydal 

så skal det være 16 mannskaper derav 4 utrykningsledere i Tydal. Dimensjoneringsforskriften er under revidering, 

og dette antallet vil muligens endres. Tydal kommune kjøper denne tjenesten fra Røros kommune.  

 

 

Økonomisk ressursinnsats og årsverk 

  
 

Total ressursbruk innenfor sektoren var i 2020 på netto 14,6 mill. kr som er 2,3 millioner kroner lavere enn opprin-

nelig budsjett. Det er avvik på enkelte områder, men stort sett er resultatet i tråd med budsjett. Mindreforbruket 

skyldes bl.a. lavere utgifter på vann og avløp enn budsjettert og økte inntekter på byggesak.  

 

Antall årsverk er redusert med 3,1 årsverk siste året. Reduksjonen skyldes i stor grad omorganiseringen for brann 

og redning som fra 01.07.2021 ble overført til Røros. Tydal kommune har derfor ikke lenger arbeidsgiveransvaret 

for brannmannskapene i Tydal. Denne endringen medførte en reduksjon på 15 ansatte og 2,4 årsverk. Vaktmester 

er redusert med bakgrunn i avsluttet avtale med Innherred renovasjon om drift av gjenbrukstorg, og driftstiltak på 

renhold vedtatt i budsjett.  

 

 

Selvkostområder for vann, avløp, tilsyn spredt avløp og feiing 

Vann- og avløpsområdet har blitt en stor virksomhet med samlede driftsinntekter på 11,4 mill. kr ekskl. mva. i 2021. 
I 2021 kom selvkostområdet «Tilsyn spredt avløp». Tilsyn med innlagt vann gjøres for eiendommer som ikke har 
registrert godkjent renseløsning. Resultatet brukes i videre oppryddingsarbeid. Tilsynet på avløpsanlegg skal sørge 
for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. 
 

Siste året har det vært investert begrensede midler i vann- og avløpstjenesten som ikke fører til noen stør økning i 

selvkostgrunnlaget. Det er vedtatt at vann- og avløpstjenestene, tilsyn spredt avløp samt feiertjenestene skal leve-

res til selvkost, dvs. at inntektene skal dekke utgiftene fullt ut.  

 

Regnskap Budsj (oppr) Avvik Avvik 

2021 2021 i kr i %

Driftsutgifter 34,9 35,6 -0,7 -2,0

Driftsinntekter -20,3 -18,7 -1,6 8,6

Netto 14,6 16,9 -2,3 -13,6

Tall i mill. kr
Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte

2021 2020 2021 2020

25,2 28,3 26 41
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Inntektene har økt de senere årene som en følge av høyere gebyrer og at flere har blitt tilkoblet tjenestene. Kost-

nadene har vært høyere enn inntektene og kommunen har gjennom alle år subsidiert disse tjenestene. Det har ført 

til underdekning og at kommunen har måttet finansiere de manglende inntektene med andre bevilgninger.  

 

Tabellen under viser resultat, dekningsgrad og fremførbart underskudd for henholdsvis vann, avløp og feiing. 

 

 
 

Vann, avløp- og feiertjenesten samt tilsyn spredt avløp gikk med overskudd på til sammen litt over 0,6 mill. kr i 

2021. Alle tjenestene med unntak for tilsyn spredt avløp gikk med overskudd hvor feiertjenesten gikk med størst 

overskudd på 0,35 mill. kr. 

 

Figurene under viser finansiell dekningsgrad og fremførbart underskudd. 

 

  
 

Finansiell dekningsgrad (gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget) for vann var i 2021 på 106 %, avløp 103 %, 

feiing 147 % og tilsyn spredt avløp på 23 %. Vannverkstjenesten nådde selvkost i 2021 og har et selvkostfond på kr 

305 000,- ved utgangen av 2021. For de øvrige tjenestene er det er totalt fremførbart underskudd pr 31.12.21 på 

kr 449 000,- hvorav kr 238 000,- gjelder avløp, kr 25 000,- gjelder feiing og kr 186 000,- gjelder tilsyn spredt avløp. 

Det er en reduksjon på 0,6 mill. kr fra 2020. Resultatforbedringen er svært gledelig og kommer som en følge av lavt 

rentenivå siste år og lavt omfang av vedlikehold samt flere nye abonnenter.  

 

Vi har tro på at det totale fremførbare underskuddet vil synke ytterligere i 2022. Utgiftsnivået må vurderes konti-

nuerlig og arbeidet med å få nye abonnenter i de områdene hvor kommunene allerede har gjennomført grunnlags-

investeringene må fortsette. Gebyrnivået må vurderes fortløpende og det må vurderes om det er spesielle avtaler 

som gir tjenestene lavere inntekter. 

 

 

Selvkostområder for private planforslag, bygge- og delesaker samt oppmåling 

Kommunen har et stort omfang av bygge- og delesaker samt oppmålingsaker. Når det gjelder private planforslag 

har det et lite omfang. Det kan være enkelte år det ikke er slike saker til behandling. Hvor oppdatert kommunepla-

nens arealdel er har stor betydning for omfanget. 

 

2021 Vann Avløp Feiing Tilsyn SA Totalt

Resultat 301 813 146 802 350 807 -183 903 615 519

Finansiell dekningsgrad 106,0 % 103,0 % 147,0 % 23,0 %

Fremførbart underskudd 31.12 0 -237 847 -25 564 -185 702 -449 113

Selvkostfond 31.12 305 091 0 0 0 305 091
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Det er nå utarbeidet selvkostregnskap for disse tjenestene. Kostnadene er i det alt vesentligste driftskostnader. 

Bestemmelsene for selvkost for disse områdene er mye lik de for vann og avløp, men med bl.a. unntak av at under-

skudd ikke kan inndekkes med mindre det er selvkostfond for området. Dette betyr at hvis det ikke er midler på 

selvkostfondet, kan et underskudd ikke framføres til senere år. Underskuddet (midlene) er da tapt og må da finan-

sieres av kommunen selv. 

 

  
 

I 2021 ble det ikke sluttbehandlet private reguleringsplaner og det ble da heller ingen gebyrinntekter på dette om-

rådet. Dekningsgraden ble da på 0 %. På bygge- og delesaker, samt oppmåling, har det vært stor aktivitet, men 

inntektene dekker ikke kostnadene. Bygge- og delesaker gikk med et underskudd på kr 310 000,- i 2021 hvilket gir 

en dekningsgrad på 81 %. Oppmåling gikk også med underskudd, kr 154 000,- som gir en dekningsgrad på 85 %. Til 

sammen ble underskuddet på disse tre selvkostområdene på kr 639 000,- i 2021. Slik som selvkostbestemmelsene 

er på disse saksområdene kan et underskudd ikke framføres til senere år. Kommunen har måttet finansiere de 

manglende inntektene med andre bevilgninger. Slik kan det ikke fortsette. Gebyrsatsene bør økes og det må ses på 

andre muligheter for å øke inntektene på disse selvkostområdene. 

 

 

Kort om året som har gått 

Administrasjon og saksbehandling 

I starten av 2021 var aktiviteten på området byggesak, plan og oppmåling lav. Dette medførte en lav oppdrags-

mengde på saksbehandling av byggesaker. Dette kan nok ses i sammenheng med koronapandemien og en usikker-

het rundt det å iverksette store byggeprosjekter. Aktiviteten tok seg drastisk opp etter sommeren, og tilslutt endte 

året litt over det som var ventet med tanke på byggesak. Det har vært få private planinitiativ de senere årene og 

2021 var kanskje det dårligste året med tanke på planaktivitet. Henvendelser på slutten av året gjør at det ser ut til 

at aktiviteten vil ta seg opp i 2022. På grunn av færre oppmålingssaker så har oppmåling hatt mulighet til å komme 

etter med oppretting i matrikkelen. Noe er gjort, men en god del står igjen.  

 

Det ble i 2021 gitt byggetillatelse for 24 fritidsboliger, 1 enebolig og 1 reindriftsbolig. Til sammenligning ble det i 

2020 gitt byggetillatelse for 19 fritidsboliger og 2 eneboliger, og i 2019; 12 fritidsboliger og 2 eneboliger.  

 

Kirkvollen industriområde ble solgt i 2021. Dette har vært ett av kommunens store satsingsområder over flere år 

og endelig ser det ut til at det blir aktivitet oppe på industritomten. Utbyggingen er godt i gang, og oppstart av 

senteret vil trolig være i 2022.  

 

Kommunen påstartet arbeidet med tilsyn av spredte avløpsanlegg i 2021. Det gjenstår fremdeles mange anlegg 

som skal kontrolleres og arbeidet vil fortsette i flere år fremover. Tilsyn går etter prinsippet om selvkost, og i 2021 

ble det for første gang innført gebyr for spredt avløp som skal gå til å dekke kostnadene med tilsyn.  

 

Revisjon av konsesjonsvilkår har lenge stått i ro i påvente av et folkemøte som ikke har latt seg gjøre under pande-

mien. Folkemøtet ble gjennomført i høst, og frist for innspill til revisjonsarbeidet er satt til nyåret 2022. 
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Teknisk drift 

Nok et år med omfattende smitteverntiltak har preget arbeidshverdagen til de ansatte. Renholderne har gjennom-

gått ulike webinar i løpet av året, blant annet smitterenhold og renholds-kjemi. Kravene til renhold som en viktig 

del av vedlikeholdet, er blitt mer omfattende. Koronapandemien har vist viktigheten av godt renhold for å hindre 

smittespredning. Vikartilgangen har til tider vært utfordrende. 

 

Vaktmesteravdelingen har bistått i arbeidet med ulike tiltak på andre sektorer. Avdelingen har ansvaret for alle 

kommunale bygg, boliger og eiendommer.  I tillegg til bygningsdrift utfører vaktmester en god del tjenester for å 

serve forskjellige tjenester. Mange av kommunens tjenestebygg er gamle, har arealer som er vanskelig å utnytte og 

energikrevende med tanke på oppvarming. Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på mye av bygningsmassen. 

Det pågår en digitalisering for å få en bedre arbeidsstyring på vaktmester og renhold. Programmet IK – bygg brukes 

av vaktmesterne.  Renhold holder på å innføre IK – bygg/renholdsmodul. Dette vil forenkle arbeidet med dokumen-

tasjon samt arbeidsplanlegging. Det arbeides fortsatt med service –og brukeravtaler som vil formalisere ansvar 

mellom driftsavdelingen og de forskjellige tjenestene. Dette vil gi en mer forutsigbar hverdag for driftsmannska-

pene.  

 

Det var ikke lagt inn salg av kommunal eiendom i budsjettet for 2021. Det er gjennomført flere salg herunder data-

sentertomta som utgjør en inntekt på ca. 4,6 mill. kr. 

 

Kommunen har mange utleieboliger og etterspørselen er varierende. Det er viktig at kommunen har utleieboliger 

med tanke på rekruttering og omsorgstjenesten er helt avhengig av møblerte rekrutteringsboliger og møblerte vi-

karboliger. Sommeren 2021 ble noen leiligheter møblert for å dekke behovet med rekrutteringsboliger.  

                                                                                                     

Personalet på kjøkkenet har på grunna av pandemien ikke vært og servert mat oppe på sykehjemmet med bakgrunn 

i smittevern. Matlagingen har gått som normalt. Tradisjonskost er populært ved sykehjemmet i Tydal, men bebo-

erne er også blitt glad i mer «moderne» retter. Det ble solgt 4.063 middagsporsjoner til hjemmeboende, dette er 

en økning på nesten 500 porsjoner fra året før.  Avdelingen strekker seg langt for å imøtekomme ønsker og bestil-

linger. Alle ansatte på kjøkkenet har fagbrev.  Det samarbeides godt med omsorgstjenesten. 

 

Kommunalteknikk 

Ved målrettet arbeid har avdelingen greid å bedre selvkostsituasjonen for områdene. For å nå målet om selvkost-

fond i balanse er vedlikeholdet satt til det nødvendigste, og det er jobbet hardt med å tilknytte nye abonnenter. Så 

snart situasjonen tillater det må positiv fondsavsetning benyttes til nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsnettet. 

Effektivitetsbarometer VA 2021 sammenstiller vannforsynings- og avløpshåndteringstjenester i alle landets kom-

muner, her kom Tydal på en 21. plass for vannforsyning og en 182. plass for avløp, samlet på en 55. plass. En økning 

i antall abonnenter avløp vil bedre situasjonen ytterligere. I 2021 kom det til 11 nye abonnenter på vann og 14 på 

avløp. 

 

Det ble siste år utarbeidet ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Tydal kommune, denne trer i kraft 01.07.22. 

Oppbygging av vanngebyrene er oppdatert, og det er innført krav til vannmåling for næringseiendommer og alle 

nye bygg generelt fra virkningsdato.   

 

Fjorårets brøytesesong på kommunale veger var ikke spesielt krevende, det var svært lite vinter inntil mars og før-

julsvinteren kom et stykke ut i november. Om det var under gjennomsnitt med brøyting var behovet for strøing 

som normalt. Av sommervedlikehold kan nevnes at det ble foretatt utbedringsarbeider og grusing av Bergevegen.  

 

Mange av kommunens veglys er av eldre utdatert type. Det jobbes fortløpende med utskifting til strømbesparende 

og mindre vedlikeholdskrevende led-armaturer. I 2021 fikk vi skiftet ca. halvparten av vegbelysningen på Stugudal, 

samt i boligområdene Åsgrinda og Åsheimsfeltet.  Arbeidet med utskifting må pågå inntil vi har en oppdatert veg-

belysning. Dette vil spare kommunen både gjennom mindre vedlikehold fremover, og ikke minst vesentlig redusert 

strømforbruk.  
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Kommunal vaktordning  

I 2021 var det 60 utrykninger på teknisk vakt, dette er tilnærmet likt med 2020 da det var 57 utrykninger. Henven-

delse er mange og av ulik karakter, og mye løses på telefon. Kostnader til beredskapsvakten fordeles på de ulike 

tjenesteområdene etter bruk, oppdrag som ikke er kommunalt anliggende viderefakturerers rekvirent. 

 

Brannvesen Feiervesen 

Fra 1. juli 2021 ble brann- og redningstjenesten i 4 kommuner organisert som en virksomhet med Røros kommune 

som ny vertskommune. Tidligere hadde kommunene Os, Holtålen, Tydal og Røros gjennom flere år samarbeid om 

felles brannledelse, men med egne brann- og redningsvesen i hver kommune. Dette er nå samlet i Rørosregionen 

brann og redning. I ny vertskommuneavtale er alt, inklusive feiing og tilsyn, organisert i vår nye felles virksomhet. 

Kostnadene fordeles slik at 40 % deles likt mellom kommunene og 60 % ut ifra innbyggertall i den enkelte kommune. 

Kostnaden til driften og sikringen av den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros inngår ikke i den nye vertskom-

muneavtalen. 

 

2021 var et relativt rolig år for brann og redningstjenesten i Tydal med totalt 6 utrykninger, som er omtrent halv-

parten av utrykninger sammenlignet med de to foregående år.  

 

Feiing og tilsyn ble gjennomført i 89 fritidsboliger i 2021, mens det ble feiet i henhold til oppsatt plan i boliger i 

Tydal. Alle boliger blir feiet hvert andre år. 

 

Fremtidige utfordringer  

Byggesak, plan, oppmåling og miljø 

Kontoret har et lite fagmiljø. På de fleste områdene har vi kun en ansatt. Dette gjør området spesielt sårbart med 

tanke på fravær eller oppsigelser. Byggesak og plan er to slike områder. Ved langtidsfravær risikerer vi å bli stående 

i lang tid uten nødvendig kompetanse på noen områder. Rekruttering til slike type stillinger har også vist seg ut-

fordrende. Arbeidsmengden på kontoret er høyt, og det er ikke rom for å utvikle tjenestene i nødvendig grad, eller 

tilstrekkelig veiledning og hjelp til brukerne av kontoret.  

 

Teknisk drift 

Drift- og vedlikeholdsmidler til kommunale bygg- og anlegg rekker ikke til for å opprettholde ønskelig, og forsvarlig 

standard. De største utfordringene for teknisk drift fremover blir å løse driftsoppgavene innenfor vedtatte budsjett-

rammer. Det må større bygningsmessig oppgraderinger til for å kunne levere godt på dette områder.  

 

Innen avdeling for teknisk drift legges det opp til mer rasjonell drift, med enda større fokus på kjernedrift. Gjen-

nomgang og oppsigelse av ulike avtaler kan føre til reduserte utgifter samt frigjøring av noe personalressurs. 

 

Kommunalteknikk 

Tydal kommune har i likhet med de fleste andre kommuner et relativt stort vedlikeholdsetterslep på kommunalt 

vann- og avløpsnett, så snart selvkostfondene tillater det må overskudd avsettes til løpende vedlikehold. Gjennom-

snittsalder ansatte på avdelingen begynner å bli høy og det blir snart nødvendig med rekruttering. Det er veldig 

mange års erfaring og kunnskap som vil forsvinne. Det bør tenkes overlapping for at nye skal kunne tilegne seg 

denne kunnskapen så organisasjonen ikke mister erfaring med egne anlegg.  

 

Det er viktig at alle nye utbyggingsområder i plandokumenter blir underlagt krav om tilkobling offentlig vann- og 

avløpsnett. Mye av utviklingen vil sannsynligvis komme som fortetting av allerede bebygde arealer, da må alle sikres 

et helsemessig trygt drikkevann, og avløpsvannet må miljømessig godt ivaretas. 
 

Varslede klimautfordringer med hyppigere og større nedbørsmengder vil utfordre både kommunalt veg- og avløps-

nett.  
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Generelt for sektoren 

Utfordringene for sektoren er mye de samme som ved siste korsveg. Snittalder hos arbeidstakere på flere avde-

linger er relativt høy, dette vil medføre mye utskifting av mannskap og erfaringskompetanse over ganske kort tid. 

Det er innenfor enkelte fagfelt utfordrende å rekruttere kompetente søkere. Sårbarheten i saksbehandlerressurs 

er som før en utfordring for sektoren. 

 

De varslede klima- og miljøendringer vil utfordre også Tydal kommune sin infrastruktur, det blir viktig å ta med seg 

dette i måten en planlegger fremtiden på. 

 

Investeringsregnskapet 

 

Tilknytning nye abonnenter vann og avløp 

Bevilgning ikke benyttet i 2021, alle abonnenter vann og avløp ble tilknyttet innenfor tilknytningsgebyr eller utbyg-

gingsavtaler. 

 

Moen bru 

Tiltaket er gjennomført etter planen. Kommunen har fått mange positive tilbakemeldinger fra berørte brukere av 

brua på det som angikk informasjon før, under og etter prosjektet. Dette skal vi ta med oss videre inn i nye prosjekt. 

Overforbruket skyldes istandsetting av alternativ vei til beboere og brukere på andre siden av brua. Denne veiopp-

graderingen var ikke med i opprinnelig budsjett.  

 

Ny grunnvannsbrønn Ås-Aune vannverk 

Tiltaket er gjennomført, et lite mindreforbruk. 

 

Påkostning avløpspumpestasjon Solhaugen 

Tiltaket er gjennomført. Et lite merforbruk, føring kostnad eget mannskap. 

 

Forprosjekt omsorgsbolig., helse- og adm. bygg 

Gjennomført prosjekt «tidlighjelpen» gjennom Komposium utvikling. Prosjektrapport sammen med presentasjon 

ble behandlet i kommunestyret. Det er videre arbeidet opp mot styring av prosjektet, og det ble tilslutt vedtatt å 

lyse ut etter prosjektleder. Tilsetting er nå foretatt at vedkommende bil starte opp 02.05.22. 

 

Kommunale bygg driftskontroll 

Forarbeid/utskifting av ventilasjon er gjennomført i barnehagen. Det må i 2022 kjøpes ny programvare som styrer 

ventilasjonen i barnehagen, skolen, sykehjemmet og legekontoret.  

  

Søliåsen boligfelt 

Tiltaket er gjennomført, noe oppryddingsarbeider til sommeren. Merforbruket på kr 915 244,- skyldes at man un-

derveis i prosessen bestemte seg for å ferdigstille hele boligfeltet fremfor deler av det. Dette ble vedtatt gjennom 

en budsjettjustering som ikke kommer frem i overstående tabell.  

Regnskap Budsj (oppr) Avvik

2021 2021 i kr

Nye abonnenter vann 0 200 000 -200 000

Nye abonnenter avløp 0 200 000 -200 000

Moen bru 2 866 085 2 600 000 266 085

Ny grunnvannsbrønn Ås-Aune vannverk 209 085 230 000 -20 915

Påkostning avløpspumpestasjon Solhaugen 627 732 500 000 127 732

Forprosjekt omsorgbol., helse- og adm. bygg 69 375 750 000 -680 625

Kommunale bygg driftskontroll 162 375 150 000 12 375

Sølliåsen boligområde 2 115 244 1 200 000 915 244

Prosjekt


