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Kommunedirektørens kommentarer
Kommunedirektøren legger med dette fram årsrapport for 2019. En årsrapport skal beskrive og gi et
bilde over aktiviteten i den kommunale organisasjonen, samt legge fram årsregnskap og årsmelding.
Heidi Skaug sluttet som rådmann 31.7. Fra 1.8. ble Øyvind Engen konstituert som rådmann ut året.
Resultatmessig ble 2019 et godt år for kommunen. Netto driftsresultat ble et overskudd på 8,7
millioner. Årsresultatet ble et mindreforbruk på kr 671 000.
For administrasjonen og organisasjonen forøvrig har det vært krevende å forholde seg til flere
rådmanns-skifter de siste årene. Enkelte bestillinger fra politisk nivå ble utsatt i påvente av ny
administrativ leder. Den mest ressurskrevende av disse oppgavene var "Struktur- og
organisasjonsutviklingsprosess 2019", som blir sluttført i 2020. Bestillingen fra K-styret til
administrasjonen lød slik: "Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvår 2019 forslag til
strukturendringer for å ha konkrete alternativ til eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Dette
inkluderer også å vurdere og behovsprøve alle vakante stillinger før utlysning og ikke-lovpålagte
stillinger."
Det største investeringsprosjektet gjennom tidene var bygging av nytt helsehus. Prosjektet har i stor
grad fulgt framdriftsplanen, og byggetrinn 1 – ny sykehjemsavdeling – ble sluttført og tatt i bruk den
2.12. Kostnadsmessig innenfor budsjett.
Lesja barnehage fylte 30 år i den 1.12., og dette ble behørig feiret.
Nytt system for vannforsyning og avløpshåndtering på Lesjaskog ble ferdigstilt og i gangkjørt.
Eksterne aktører har gjort store framskritt på fiberutbygging; både framføring gjennom kommunen,
og til flere grupper av sluttbrukere vest i kommunen.
I forbindelse med sin fylkestur besøkte Kronprinsparet Lesja den 17.9. I forkant og under besøket
bidro mange for å gjøre besøket til en minneverdig opplevelse både for de kongelige og for
bygdefolket. Frivillighet var tema, og ungdom bidro i sentrale roller.
Kulturprisen for 2019 ble tildelt Revylaget i UL Verdandi.
For første gang ble Lesja kommunes Næringspris utdelt, og årets vinner var 70-årsjubilanten Lesja
Bulldozerlag as.
For første år (siden 1800) krøp folketallet under 2000 innbyggere i Lesja. Desto mere gledelig er det
at de to barnehagene i kommunen har fullt belegg.
Dagsturhytta Tussheimbue og sti til Tussheim var et prosjekt som ble utført som et spleiselag mellom
kommunen, Levande Lesja, frivillige lag og enkeltpersoner.
Lesja kommune har kjøpt aksjer i Romsdalen as, som er en viktig satsing med tanke på videre
utvikling av turisme og reiseliv i vårt område.
En stor takk og honnør til ansatte i alle avdelinger og på alle nivå i Lesja kommune for det arbeidet
som blir lagt ned for at vi skal yte så gode tjenester som mulig til innbyggerne våre!
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Billedgalleri fra 2019
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Kommunefakta fra SSB
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Årsberetning
Årsberetningen er en redegjørelse fra kommunedirektøren som presenterer og analyserer
kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Fremstillingen
skal hjelpe brukerne til å kunne vurdere kommunens historiske og fremtidige utvikling. Alle kjente
utgifter og inntekter gjennom året, skal gå fram av drifts- eller investeringsregnskapet.
Driftsregnskapet viser utgifter og inntekter for kommunen i den daglige driften.
Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter og inntekter i forbindelse med investeringer og
finansiering av dette. Brutto driftsresultat; gir uttrykk for resultatet av den ordinære driften inklusiv
avskrivninger og skal i prinsipp minimum finansiere utgifter til renter og avdrag.
Netto driftsresultat; viser oss hva kommunen har igjen etter at alle drifts- og finansutgifter er
kostnadsført og avskrivninger er tilbakeført, Engangseffekter er ikke hensyntatt.

Brutto og netto driftsresultat samt mer- mindre-forbruk.
Fig 1. Hovedtall fra driftsregnskapet (alle tall i hele tusen)

Hovedtall fra drift
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans
Netto driftsresultat

Regnskapsmessig meir/mindre forbruk**

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

243 573
243 181
392
(5 906)
8 709

230 032
230 246
(213)
(4 670)
8 216

225 934
232 651
(6 717)
(6 316)
146

671

(1 074)

Vi fikk et brutto driftsresultat på 392 000 kroner. Dette er en forbedring på 7,1 millioner kroner
sammenligna med 2019, hvor vi hadde et negativt brutto driftsresultat på 6,3 millioner kroner.
Netto driftsresultat ble et overskudd på kr 8,7 millioner, dette tilsvarer 3,6 % av driftsinntektene og
er en forbedring på 8,56 millioner fra 2018.
Pga. av det gode driftsresultatet, bruk av fond og avsetninger til fond får vi et regnskapsmessig
mindre-forbruk på 671 000 kr. Mindre-forbruket foreslås avsatt til disposisjonsfondet.
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Fig 2. Netto driftsresultat 2013-2019
Korrigert netto driftsresultat er korrigert for MVA-refusjon før 2013, premieavvik og bundne fond,
dvs viser drift uten engangseffekter.
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Netto driftsresultat korrigert for premieavvik og bundne fond viser et overskudd på 5,5 millioner.

Avvik mellom regnskap og korrigert budsjett 2019.
Avviket i 2019 kom på 0,5 millioner. Dette er en betydelig forbedring sammenligna med 2018. Man
må alltid påregne avvik mellom regnskap og budsjett. Lesja kommune har fortsatt et
forbedringspotensial innenfor budsjettering og økonomistyring og på begge områdene jobbes det
målretta og kontinuerlig. Vi mener at årets avvik viser effekten av dette arbeidet.
Fig 3. Avvik budsjett mot regnskap 2016-2019.
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Avviksanalysen for 2019 viser som nevnt at vi treffer samla sett bra. Men både inntektssiden og
kostnadssiden i regnskapet ligger 6 % over budsjett
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Økonomisk oversikt - drift
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Regnskap 2019 Budsjett 2019
10 596 576
42 295 770
37 374 979
95 568 053
323 532
503 070
48 069 894
1 616 389
7 224 668
243 572 931

9 785 000
41 875 842
28 111 019
93 443 000
200 000
0
48 918 000
800 000
6 900 000
230 032 861

127 688 453
27 900 788
32 847 543
20 957 445
19 811 492
14 223 896
-248 440
243 181 176
391 755

Avvik

Regnskap 2018
9 725 161
35 687 520
33 649 702
90 271 152
277 131
518 300
47 622 238
1 326 045
6 857 497
225 934 747

120 576 790
28 253 456
29 230 033
20 558 756
18 746 753
13 100 000
-219 000
230 246 788

811 576
419 928
9 263 960
2 125 053
123 532
503 070
-848 106
816 389
324 668
13 540 070
0
7 111 663
-352 668
3 617 510
398 689
1 064 739
1 123 896
-29 440
12 934 388

-213 927

605 682

-6 716 488

123 810 540
23 533 832
34 710 458
18 357 420
19 397 554
13 180 390
-338 958
232 651 235

Driftsinntekter









Brukerbetaling:
Egenbetalinger ca. 300 000,-. og gebyrinntekter ca. 500 000,- over budsjett
Andre salgs- og leieinntekter:
Gebyrer VARF 811 000,- over budsjett. Husleieinntekter 312 000,- og innbetalinger kost 120
000,- under budsjett.
Overføringer med krav til motytelse:
Refusjoner fra staten 1,7 millioner over budsjett. Sykelønnsrefusjon 5,4 millioner over
budsjett. MVA-kompensasjon 1,2 millioner over budsjett. Andre refusjoner, inkl.
utbyggingsavtaler 0,9 millioner over budsjett.
Rammetilskudd:
Benyttet KS sin prognosemodell ved budsjettering. Kommer 2,1 million bedre ut. Ca 1 million
er skjønnsmidler som ikke er budsjettert.
Inntekt og formueskatt:
Benyttet KS sin prognosemodell ved budsjettering. Skatt på inntekt og formue ca 850 000,under budsjett. Eiendomsskatt 816 000,- over budsjett.

Driftsutgifter
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Lønnsutgifter:
7,1 millioner over budsjett. Herav vikarutgifter 4,8 mill. Det budsjetteres kun med kjente
vikarutgifter. Korrigert for lønnsrefusjoner er vi ca. 1,6 millioner over budsjett. Refusjoner
inntektsføres på inntektsposten Overføring med krav til motytelse.
Sosiale utgifter:






352 000,- under budsjett. Er inntektsført 3,9 millioner i premieavvik fra KLP. Det er også retta
en feil fra 2014 og 2015 regnskapet som medførte en kostnad på 1,5 millioner på denne
posten.
Kjøp av varer og tjenester:
Overskridelse på 3,6 millioner. Overskridelsene fordeler seg på mange områder men
vedlikeholdsutgifter på 1,6 millioner og strøm på 0,6 million er de postene som skiller seg
mest ut.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Samarbeidskommuner har levert stort sett innenfor budsjett.
Overføringer:
MVA er budsjettert 1,3 millioner for lavt.

Prosentvis fordeling av inntekter og kostnader.
Fig. 4 Prosentvis fordeling av inntekter

Fig. 5 Prosentvis fordeling av kostnader
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Sektoranalyse
Vi har som tidligere år delt opp sektoranalysen i lønn og sosiale kostnader, andre utgifter og alle
inntekter. Da får vi resultatet for hver sektor sammenlignet med budsjett. De sektor-vise avvikene er
kommentert av sektorledere.
Kap. 1.1
Stab/politikk/adm

Regnskap 2019
Lønn/sos.utg. (inkl KLP)

12 501 978

Budsjett 2019

Avvik

13 587 736

-1 085 758

Andre utg

9 352 928

9 218 295

134 633

Inntekter

-4 588 155

-4 486 650

-101 505

Resultat

17 266 751

18 319 381

-1 052 630

Lønn/sos.utg.

53 050 956

48 218 700

4 832 256

Kap. 1.2
Oppvekst

Andre utg.

9 103 077

8 499 294

603 783

Inntekter

-13 521 227

-9 938 100

-3 583 127

Resultat

48 632 806

46 779 894

1 852 912

Lønn/sos.utg.

68 134 829

66 111 872

2 022 957

Andre utg.

15 152 184

15 718 850

-566 666

Inntekter

-24 947 376

-22 806 043

-2 141 333

Resultat

58 339 637

59 024 679

-685 042

Kap. 1.3
Helse

Kap. 1.4
Næring

Lønn/sos.utg.

4 931 422

4 686 045

245 377

Andre utg.

14 289 810

12 609 236

1 680 574

Inntekter

-27 462 504

-26 601 664

-860 840

Resultat

-8 241 272

-9 306 383

1 065 111

Lønn/sos.utg.

2 255 425

2 176 700

78 725

Andre utg.

5 353 035

4 934 200

418 835

Inntekter

-958 773

-397 500

-561 273

Resultat

6 649 687

6 713 400

-63 713

Lønn/sos.utg.

15 525 957

14 675 693

850 264

Andre utg.

15 911 625

14 100 100

1 811 525

Inntekter

-25 605 136

-22 179 542

-3 425 594

5 832 446

6 596 251

-763 805

Kap. 1.5
Kultur/kirke

Kap. 1.6
Teknisk

0

Resultat
Kap. 1.7
Veier

0
Lønn/sos.utg.

0

Andre utg.

4 453 823

3 408 800

1 045 023

Inntekter

-2 783 118

-1 881 000

-902 118

Resultat

1 670 705

1 527 800

142 905

Kap. 1.1 - 1.7
Samlet

0
Lønn/sos.utg.
Andre utg.
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156 400 567

149 456 746

6 943 821

73 616 482

68 488 775

5 127 707

Inntekter

-99 866 289

-88 290 499

-11 575 790

Resultat

130 150 760

129 655 022

495 738

Kap. 1.1 Stab/politikk/adm.
Lønnskostnadene er 1,1 millioner lavere enn budsjettert. Dette skyldes at inntektene fra
premieavviket fra KLP er 1,1 millioner høyere enn budsjettert.
Andre utgifter fikk en overskridelse på 134 000,-. De fleste ansvarene ligger under budsjett men
ansvar 150 administrasjonsbygninger fikk et merforbruk på ca. 100 000,- til strøm og 70 000,- til
renhold. Sektoren fikk samla et mindre-forbruk mot budsjett på 1 052 630 kr.
Kap. 1.2 Oppvekst
De ansvarsområder som ikke kommenteres spesielt er i hovedsak på budsjett.
Ansvar 200 Adm. oppvekst
Regnskap
Budsjett
1 111 949
1 490 000

Avvik
-378 051

Kommentarer
Positivt driftsresultat.
Merforbruk på kursposten, i hovedsak knyttet til innføring ny
læreplan i grunnskolen.
Refusjon fra andre (UDIR) og bruk av bundet fond
(kompetanseutvikling) gir et mindre-forbruk på kr 388 051.

Ansvar 201 PPT
Budsjett kr 1 442 000, regnskap kr 1 468 902, merforbruk kr 26 902.
Liten overskridelse som ikke er kommentert fra Sel, men ligger vel til endringer personell i stillingen
med annen lønn.
Ansvar 210 Lesja skole
Budsjett kr 18 717 684, regnskap kr 19 374 476, merforbruk kr 656 792
Lønnsmidler i hovedsak på budsjett, noe merforbruk vikarer.
Merforbruk på en del driftsposter som; energi, pensjon KLP, bredbånd / internett, reiseutgifter,
avgifter / lisenser. Inntekter samla over budsjett.
Ansvar 211 Lesjaskog skole
Budsjett kr 9 774 110, regnskap kr 10 188 401, merforbruk kr 414 291
Merforbruk på lønnsmidler, energi, bredbånd/internett, avgifter/ lisenser.
Inntekter over budsjett.
Ansvar 270 Lesjaskog barnehage
Budsjett kr 4 106 400, regnskap kr 4 489 754, merforbruk kr 383 354
Merforbruk på lønn og stort avvik på pensjon KLP, overforbruk noen driftsposter
Inntekter over budsjett
Ansvar 272 Lesja barnehage
Budsjett kr 8 502 800 regnskap kr 8 365 863, mindre-forbruk kr 136 937
Noe over på lønns-poster og noen driftsposter, men inntekter betydelig over budsjett.
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Ansvar 274 Fellesutgifter barnehager
Mindre-forbruk kr 25 263
Sees i sammenheng med ansvar 276
Ansvar 276 Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, enkeltvedtak
Budsjett kr 471 000, regnskap kr 1 352 412, merforbruk kr 881 412
Begge barnehagene hadde gjennom året saker til utredning hos PPT som utløste store enkeltvedtak
og økte lønnsressurser for å dekke opp de tiltak som ble tilrådd og vedtatt.
Avviket burde vært fanget opp og tatt med i budsjettreguleringssak høst 2019.
Dette må følges tettere gjennom året i 2020.
Ansvar 280 og 281, SFO Lesja og Lesjaskog
Mindre-forbruk på begge skolene. Lavere driftsutgifter og noe høyere inntekter.
Ansvar 290 Musikk og kulturskolen
Mindre-forbruk på kr 28 713
Ansvar 295 Voksenopplæring flyktninger
Driftsutgiftene viser et mindre-forbruk på kr 26 115
Men det er ikke overført fra fond slik at inntektssiden har en underdekning på kr 244 693
Oppsummering 1.2 oppvekst
Oppvekstsektoren har et merforbruk på kr 1 852 912.
Hovedårsakene til dette er:
 Merforbruk på begge skolene
 Stort merforbruk på ansvar 276 Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
Det er i hovedsak god budsjettdisiplin, men avvikene burde nok i større grad vært fanget opp
gjennom året og tatt med i budsjettreguleringssaken høsten 2019.
Kap. 1.3 Helse
Regnskapstall for kap.1.3. Helse, omsorg og folkehelse viser et positivt avvik på
kr.685 042 for driftsåret 2019. Sektoren har hatt streng budsjettdisiplin gjennom hele året med økte
utfordringer og uforutsette kostnader. Avvikene skyldes i hovedsak økte inntekter fra tilskudd for
ressurskrevende brukere i 2019. Tilskudd for 2019 beregnes når regnskap for driftsåret er klart – dvs.
i februar 2020. Tallene som ligger inne her er ikke revisorbehandlet, så det endelig tilskuddsbeløp kan
bli endret.. Det har i tillegg vært flere utfordringer som har medført økte kostnader spesielt innen
barnevernstjenesten og omsorgstjenesten. Dette har resultert i merforbruk. Miljøarbeidertjenesten
reduserte lønnsbudsjettet i 2019 pga. krav om nedbemanning. Dette ble av ulike årsaker ikke
iverksatt som planlagt før høsten 2019, og gir derfor avvik på fastlønn og sosiale utgifter. Regionalt
helsesamarbeid (NGLMS) er utgifter til legevakt og KAD-senger noe høyere enn budsjettert. Generelt
er også inntekter på egenbetaling på sjukeheim og trygdeleiligheter noe lavere enn budsjett pga.
færre beboere i 2019.
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Kap. 1.4 Næring
Kapittelet har et merforbruk på 1 065 111,-. Dette skyldes i hovedsak utbetaling av boligtilskudd
(ikke budsjettert), kostnader i forbindelse med tursti til Tussheim og tiltak grønn infrastruktur.
Boligtilskudd skal dekkes inn fra kraftfondet og utgifter grønn infrastruktur dekkes av grønne fond
(Ansvar700).
Ansvar 410, Boliger til utleie
Her er skyldes avvik inntektssvikt på grunn av at vi ikke har hatt utleid alle boliger hele året. 2 boliger
skal rives og vil ikke gi inntekter i 2020. Budsjettet 2020 må derfor reguleres.
Ansvar 430 Landbrukskontoret
Avvik skyldes underbudsjettert på pensjonsutgifter, overtid i forbindelse med rovdyrvakta, samt
NIBIO-kartlegging- overføring tilskudd fra Kraftfond ikke ført på ansvaret (bevilget tilskudd til
vegetasjonskartlegging).
Ansvar 431 Tiltak og næringsformål
Her er kostnader og tilskudd i forbindelse med Villreinløypa, sti til Tussheim ført. Merforbruk her er
ca 110`.
Ansvar 433 Grønn infrastruktur
Ansvaret sees i sammenheng med Ansvar 700, kostnadene dekkes av grønne fond.
Ansvar 440 Utleiebygg (næring)
Avvik skyldes husleieinntektene samt 44 000 overforbruk avgifter gebyrer lisenser.
Ansvar 450 Ymse næringsformål
Her er utbetalt 150 000 til 6 nye boligbyggere- dette er ikke budsjettert og medfører således
overskridelse på utgiftssiden. Skal dekkes av kraftfond.
Ansvar 476 Miljøvern og naturforvaltning
Her er mindre forbruk på grunn av vakanse i stilling.
Kap. 1.5 Kultur og kirke
Samlet innenfor 1.5 er det et merforbruk på kr 151 291.
En årsak til dette er at det ikke er regulert for påløpte kostnader knyttet til kronprinsparet besøk.
Biblioteket har et merforbruk på kr 80 000.
Lesja svømmehall har et merforbruk på kr 116 000 (energi).
Kulturvern, idretts-sektoren, frilufts-sektoren har et mindre-forbruk
Kap. 1.6 Teknisk
Samlet sett har kapittelet et mindre-forbruk på kr 763 000.
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Ansvar 600 Administrasjon
Her er budsjettert noe høyt på pensjon samtidig er inntekter fra salg av eiendomsopplysninger over
budsjett.
Ansvar 601
Her er overforbruk på grunn av overtid og vikarbruk som skyldes sykefravær.
Ansvar 606 Oppmåling
Merinntekt på gebyrer skyldes stor aktivitet og bruk av kartforretning med utsatt
oppmålingsforretning.
Ansvar607 regulering planarbeid
Her skyldes avvik mindre forbruk på konsulentutgifter og vakanse i planleggerstilling.
Ansvar 620 – 624 vannforsyning
Avvik skyldes økte inntekter pga. tilknytninger Lesjaskog-Bjorli, overforbruk vedlikehold Lesjaverktiltak er gjennomført for å sikre tilfredsstillende vanntrykk. I tillegg er overskridelse på utgifter ved
Joramo vannverk.
Ansvar 630 – 634 Kloakkanlegg
Overforbruk Kloakkanlegg Lesja skyldes konsulentkostnader i forbindelse med vurdering av på-slipp
fra Zymtech. Merinntekter skyldes for lavt anslag tilknytninger Bjorli og Lesjaskog. Vi har samtidig
hatt mindre utgifter til vedlikehold Bjorli enn budsjettert. Overforbruk Lesjaskog skyldes
oppgradering av pumpestasjon for tilkobling til Bjorli. Forsinkelse på VA-anlegg til Gamle kongeveg
gir manglende tilknytningsavgifter til Lesjaverk.
Ansvar 640 renovasjon
Her skyldes avviket overforbruk på inntransport septik-slam og utskifting av containere. Videre er
betalt 108`til Sel kommune som er kreditert i 2020. Videre er kostnad til NGR høyere enn budsjettert.
Ansvar 660 vedlikehold renhold Lesja skole
Avvik skyldes økte vedlikeholdskostnader blant annet er gjennomført termografering elektrisk
anlegg.
Ansvar 678 vedlikehold renhold Lesja svømmehall
Her skyldes avvik større reparasjon VVS-anlegg.
Uforutsette hendelser vil oppstå også i fremtiden, det bør vurderes om det er rom for å avsette en
bufferkonto som kan nyttes når uforutsette hendelser oppstår.
Kap. 1.7 Veier
Vi har et negativt avvik på kommunale veier i forhold til budsjettet. Dette er en gjenganger, økt
etterslep og vedlikeholdsbehov gjør at vi her har budsjettert for lavt. For å unngå tilsvarende
overskridelse framover må vedlikeholdsoppgavene prioriteres og utføres etter en plan. Enkelte
oppgaver må utelates.
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Finanstransaksjoner, gjeld og utlån
Økonomisk oversikt - drift
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Regnskap 2019 Budsjett 2019
6 577 716
5 970 000
20 659
20 000
6 598 375
5 990 000

Avvik
Regnskap 2018
607 716
3 368 575
659
26 712
608 375
3 395 287

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

5 369 721
7 117 073
18 100
12 504 894

3 540 000
7 100 000
20 000
10 660 000

1 829 721
17 073
-1 900
1 844 894

3 113 142
6 579 075
20 040
9 712 257

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-5 906 519

-4 670 000

-1 236 519

-6 316 971

Motpost avskrivninger

14 223 896

13 100 000

1 123 896

13 180 390

8 709 131

8 216 073

493 058

146 932

Netto driftsresultat

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte, og mottatte avdrag på utlån.
Inntektene utgjør 6,6 millioner som er en forbedring på 3,2 millioner fra 2018. Aksjeutbytte er 2,8
millioner høyere, og reforhandling med DNB gav oss betydelig bedre innskuddsrente.
Finansutgifter består av renter, provisjoner og andre finansutgifter – samt avdrag. Finansutgiftene
utgjør 12,5 millioner som er en økning på 2,8 millioner sammenligna med 2018. Låneopptaket ble,
pga. investeringene som utføres på sjukeheimen, gjennomført på starten av året, normalt er slutten.
Dette medførte at renteutgiftene ble 1,8 millioner høyere enn budsjettert. Det er budsjettert en
ytterligere økning i 2020.
Resultat eksterne finanstransaksjoner viser et underskudd på 5,9 millioner, som er en reduksjon på
407 000,- sammenligna med 2018.
Fig. 6

Finansresultatet har endra seg 9,5 millioner fra 2011 til 2019. Denne endringen blir belastet
driftsregnskapet. Finansinntekter er redusert og finanskostnadene er økt.
Lave renter har kompensert noe for inntektstapet i perioden og det er knyttet stor usikkerhet til
rentenivået framover. Eidefoss signaliserte økte utbytter i størrelsesorden 7 millioner f.o.m. 2020,
men de siste tids økonomiske endringer nasjonalt og internasjonalt vil nok påvirke dette.
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Økonomiplanen viser at vi også står foran store investeringer i 2020. Dette vil øke våre
finanskostnader. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til renta. Vi må derfor forvente moderate
finansinntekter, økte finanskostnader og tilsvarende svake finansielle resultat i årene framover.

Balansen
Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Oversikt - balanse

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Bevegelse

EIENDELER
Anleggsmidler

818 383 585

720 512 203

97 871 383

Faste eiendommer og anlegg

452 977 313

374 503 900

78 473 413

Utstyr, maskiner og transportmidler

5 215 569

5 137 969

77 600

Utlån

36 373 633

36 221 961

151 672

Aksjer og andeler

16 657 325

14 933 652

1 723 673

Pensjonsmidler

307 159 745

289 714 720

17 445 025

Omløpsmidler

84 429 783

78 223 915

6 205 868

Kortsiktige fordringer

24 809 415

15 582 404

9 227 011

5 629 718

6 210 473

-580 755

53 990 650

56 431 038

-2 440 389

902 813 368

798 736 118

104 077 251

256 766 039

230 111 378

26 654 661

Disposisjonsfond

23 063 692

24 070 644

-1 006 952

Bundne driftsfond

23 354 129

21 664 051

1 690 077

Premieavvik
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udekket i inv.regnskap

0

219 546

-219 546

1 324 382

2 362 349

-1 037 967

671 169

0

671 169

0

-1 074 113

1 074 113

-1 950 039

0

-1 950 039

211 438 435

183 925 972

27 512 463

-1 085 193

-1 006 536

-78 658

-50 535

-50 535

0

Langsiktig gjeld

606 953 189

537 115 612

69 837 577

Pensjonsforpliktelser

350 223 227

330 146 949

20 076 278

Andre lån

256 729 962

206 968 663

49 761 299

Kortsiktig gjeld

39 094 140

31 509 128

7 585 012

Annen kortsiktig gjeld

39 094 140

30 746 029

8 348 111

0

763 099

-763 099

902 813 368

798 736 118

104 077 251

4 451 981

5 081 886

-629 905

8 039

608 039

-600 000

4 443 942

4 473 847

-29 905

-4 451 981

-5 081 886

629 905

Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves

Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
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Fond

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Beholdning
01.01.
24 070 644
21 664 051
219 546
2 362 349
48 316 590

Avsetning Bruk av fond i Bruk av fond i Beholdning
er
driftsregnskapet inv.regnskapet
31.12.
6 680 711
2 687 663
5 000 000
23 063 692
9 435 181
6 464 380
1 280 724
23 354 128
0
219 546
0
228 915
1 266 882
1 324 382
16 344 807
9 152 043
7 767 152
47 742 202

Ved utgangen av 2019 utgjør kommunens fond 47,7 millioner. 23 millioner er disposisjonsfond. 23,3
millioner er bundne driftsfond og 1,3 millioner er bundne investeringsfond.
Fylkesmannen anbefaler minimum 8 % disposisjonsfond for å kunne møte uforutsette
hendelser. Lesja kommune har pr 31.12. 9,5 %.

Gjeld
År
Brutto lånegjeld
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld

2015
2016
2017
165 399 905 159 387 001 189 873 783
36 996 387 35 779 417 36 186 458
8 904 490
3 030 295
1 265 272
119 499 028 120 577 289 152 422 053

2018
2019
206 968 663 256 729 962
36 221 961 36 373 633
608 039
8 039
170 138 663 220 348 290

Brutto driftsinntekter
Antall innbyggere 31.12.

215 707 198 221 468 371 229 562 480
2 055
2 048
2 038

225 934 747 243 572 930
2 009
1 975

Brutto lånegjeld i % driftsinntekter
Netto lånegjeld i % driftsinntekter
Brutto lånegjeld pr innbygger
Netto lånegjeld pr innbygger

77 %
55 %

72 %
54 %

83 %
66 %

92 %
75 %

105 %
90 %

80 487
58 150

77 826
58 876

93 167
74 790

103 021
84 688

129 990
111 569

Brutto lånegjeld er langsiktige lån fra finansinstitusjoner. Lån benyttes for å finansiere investeringer.
Brutto lånegjeld er grunnlaget for rente og avdragsutgifter som belastes driftsregnskapet. Utlån
består av et langsiktig lån til Eidefoss, på 30 millioner, og andre utlån ifb med startlånordningen.
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Arbeidskapital (finansiering)
Med finansiering mener vi måten kommunen har skaffet kapital på, og hvordan denne kapitalen er
anvendt. Arbeidskapital er det mest sentrale måltallet når vi skal vurdere dette.
Arbeidskapital
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
Ubrukte lånemidler
Bundne fond
Ubundne investeringsfond
Udisponert resultat investering
Arbeidskapital driftsdel

2 019
84 429 783
(39 094 140)
45 335 643
(8 039)
(24 678 510)
-

2 018
78 223 915
(31 509 127)
46 714 788
(608 039)
(24 026 400)
(219 546)

20 649 094

21 860 803

Korreksjoner premieavvik:
Arbeidskap. Driftsdel korrigert

(5 629 718)
15 019 376

(5 447 374)
16 413 429

Endring
6 205 868
(7 585 013)
(1 379 145)
600 000
(652 110)
219 546
(1 211 709)
(182 344)
(1 394 053)

Arbeidskapital er på totalt 45,3 millioner som er 1,8 millioner lavere enn 2018. Arbeidskapital for
driftsregnskapet er på 20,6 millioner. Korrigerer for premieavviket (ikke likvid inntekt) er den 15
millioner. En reduksjon på 1,3 millioner i.f.t. 2018.
Fig. 7
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Investeringer
Rapporten nedenfor viser brutto investeringer mot korrigert budsjett 2019.
Prosjekt
29 Digitalt kartverk
127 Auravegen

Regnskap 2019

Budsjett
2019

Avvik

Regnskap
2018

178 166

300 000

-121 834

206 272

16 825

0

16 825

0

144 IT-SKOLE/BARNEHAGE-PERSONALE

105 915

150 000

-44 085

0

145 IT-SKOLE-ELEVTILTAK

193 380

230 000

-36 620

0

146 Regiondata

237 575

324 000

-86 425

365 435

201 Sjukeheimen, planl./prosjekt

58 466 534

63 000 000

-4 533 466

14 440 482

203 Vann Bjorli

23 835

22 795

1 040

257 500

204 Kloakk Bjorli

23 835

22 795

1 040

257 500

215 Ledningskart

0

0

0

60 254

228 Trafikksikkerhetstiltak

0

0

0

624 832

8 216 724

7 870 000

346 724

7 749 167

5 525

0

5 525

200 000

266 Lokal IT

398 512

300 000

98 512

384 080

271 Gang- sykkelvei Lisser - Solsiden

741 875

0

741 875

1 102 134

272 Ski in krysning Bjorli løype

267 099

240 000

27 099

2 046 377

0

0

0

597 307

320 964

335 000

-14 036

0

1 119 566

2 000 000

-880 434

921 164

59 605

0

59 605

0

0

0

0

269 670

687 012

500 000

187 012

0

249 VA-ledning Lesjaskog -Bjorli
258 Lesja sentrum (fra 2014)

275 Gang og sykkelveg Solsiden-Bjorli
280 Uteområde Lesja skole
283 Breibåndsutbygging Lesja
284 Brannstasjon Lesjaskog
285 Ombygging barnevernlokaler
286 Oppgradering av bygninger / ENØK
293 Omlastingsrampe Jora Miljøstasjon

45 000

0

45 000

146 052

294 A-Gamle Kongeveg hyttegrend

3 836 025

4 000 000

-163 975

93 072

295 V-Gamle Kongeveg hyttegrend

2 055 884

3 000 000

-944 116

481 472

297 Bjorli høgdebasseng gjenoppbygging

8 862 030

8 900 000

-37 970

339 780

298 Overvannsplan/stikkrenner Bjorli
299 Nye Tussheim
300 Lesjaskog skole-utstyr gymsal
301 Overtakelse av VA Solsiden hytteområde
302 Overtakelse VA Bjorli Nord Vest
304 Overtakelse VA Bjorli Nord Vest trinn 2
TOTALT
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174 290

200 000

-25 710

460 601

1 150 724

1 069 000

81 724

0

137 466

100 000

37 466

0

0

0

0

2 928 198

0

0

0

6 780 199

5 738 326

0

5 738 326

0

93 062 692

92 563 590

499 102

40 711 548

I løpet av 2019 har kommunen gjennomført flere større investeringer på til sammen brutto
93,1 millioner. herav 23,2 millioner innenfor VARF.
Sjukeheimen var den største investeringa på 58,4 millioner.
57,4 millioner er finansiert med lån.

Finansiering 2019:
Lån (nytt 2019)
Mva kompensasjon
Bidrag fra utbygger
Statstilskudd
Forsikringsoppgjør
Bruk bundne fond
Bruk ubundne investeringsfond
Bruk disposisjonsfond
Udekket merbruk

57 454 000
12 228 058
5 738 326
226 308
8 965 689
1 280 724
219 545
5 000 000
1 950 039
93 062 691

I investeringsbudsjettet var det budsjettert med salg av tomteområdet Bjorli for 8 millioner.
Gjennomføring av salget var satt bort til eiendomsmegler og skulle etter planen gjennomføres i 2019.
Vi kom ikke i mål med salget før i mars 2020. Dette medførte at vi fikk et udekka merforbruk på kr 2
169 584 i investeringsbudsjettet.
Ved utarbeidelse av årsoppgjøret har administrasjonen benytta et ubundet investeringsfond på kr
219 545 til dekning av deler av merforbruket. Dette reduserer det framførbare merforbruket til 1 950
039 kr. Dette merforbruket vil bli foreslått dekka mot salgsinntektene i 2020.

Likestilling
Alle arbeidsgivere er gjennom lov pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
likestilling og for å hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet og/eller funksjonsevne. Det
er skjev kjønnsfordeling på nær sagt alle områder, og da særlig innen oppvekst og pleie/omsorg.
Lesja kommune arbeider for å redusere andelen av ufrivillig deltid.
Menn i Lesja kommune tjener i 2019 (grunnlønn) 7,2 % (8,3 % i 2018) mer enn kvinner, men det er
ikke påvist signifikant skjevhet ved likt arbeid. Gapet mellom lønn kvinner og menn, har blitt redusert
over tid.
Kjønn

Kvinner
og menn
Kvinner
Menn
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MånedsGrunnlønn Endring i
fortjeneste 2019
månedsfortjeneste
2018-2019
44.784
41.563
2,4%
44.673
45.390

41.105
44.065

2,5%
1,8%

Endring i
grunnlønn
2018-2019

Ansatte
2019
(2018)

Årsverk
2019
(2018)

2,9%

255 (273)

195 (207)

Endring i
årsverk 20182019
(2017-2018)
-5,6% (2,5%)

3,2%
2,1%

221 (235)
34 (38)

165 (173)
30 (34)

-4,6% (4,2%)
-11,0% (-5,3%)

Det er reduksjon i antall årsverk fra 2018 til 2019 i flg. PAI-registeret.
Definerte ledere (administrativ ledergruppe og avdelingsledere, inkl. en arbeidsleder, med økonomiog personalansvar) utgjør totalt 17 ansatte. Av disse er det 12 kvinner og 5 menn.
Ledergruppa besto i 2019 av 5 personer, hvorav tre er kvinner.
Hva kan gjøres for å få til bedre kjønnsbalanse i kommunen?
Stillinger utenom ledelsen: Oppfordre det underrepresenterte kjønn til å søke.
Stillinger på avdelingsledernivå: Arbeide for å legge til rette for begge kjønn.

Ufrivillig deltid
I og med at det er mange kvinner tilsatt innen pleie og omsorg, og der er det mest ufrivillig deltid, er
det langt flere kvinner enn menn i Lesja kommune som har ufrivillig deltid.
Tiltak i retningslinjene for reduksjon av ufrivillig deltid, som ble vedtatt i 2015, er brukt i noen grad.

Seniorpolitikk
Kommunen har hatt seniorplan med tiltak siden 01.01.2008. I 2019 gikk 11 ansatte av med pensjon.
Pr 31.12.19 er det 5 ansatte som går på pensjonistvilkår.
21 ansatte (23 ansatte i 2018) har i løpet av 2019 tatt ut seniortiltak (12 hadde tilleggs-lønn, 9 hadde
ekstra fridager). 2019 er siste året med lokale seniortiltak.
Sjukefravær (både legemeldt og egenmeldt)
Sjukefraværet
2019, dagsverk (d.v.) og %
Totalt
3.200 d.v. 6,2%
(Kvinner: 2.727 dagsverk)
(Menn:
476 dagsverk)
Korttids (1-16 dager)
688 d.v. 21,5%
Langtids (17 dager og mer)
2.512 d.v. 78,5%
Sjukefraværet utgjør i årsverk
12,2 årsverk

2018, dagsverk (d.v.) og %
3.801 d.v. 7,3%
(Kvinner: 3.175 dagsverk)
(Menn:
626 dagsverk)
788 d.v. 20,7%
3.013 d.v. 79,3%
14,5 årsverk

Sjukefraværet for 2019 er 1,2% lavere enn i 2018, og tilsvarer en nedgang på 2,3 årsverk. Både
korttids- og langtidsfraværet har gått ned.
I o.m. at vi har utvida egenmeldingsperiode (inntil 16 kalenderdager), kan det være interessant å
merke seg at korttidsfraværet er såpass lavt.
Målet i hh.t. lokal handlingsplan (samarbeidsavtale IA), er et sjukefravær på 5% eller lavere.
Lesja kommune har godt samarbeid med NAV lokalt og Frisk HMS (bedriftshelsetjenesten). NAV
Arbeidslivssenter har vi mindre samarbeid med enn tidligere pga. endringer i satsingsområder hos
NAV. Ressursgruppa for IA har hatt tre møter i 2019.
Fravær pga. sjuke barn (ubetydelig nedgang siden 2018):
Dagsverk 2019
Kvinner
112,3
Menn
13,5
Totalt fravær
125,8
21

Dagsverk 2018
121,9
10,9
132,8

Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer ble vedtatt i 2014 (K-20/14). Det har ikke vært saker i 2019. Kommunen kan
rådføre seg med det etiske rådet sentralt i KS om det er spørsmål eller behov for avklaringer.

Risikovurdering og formalisering
Lesja kommune bruker internkontrollen som en del av kommunens kvalitetsarbeid, mål og
resultatstyring. Både HMS og økonomisk kontroll blir ivaretatt. Lesja kommune utførte bla. jevnlig
rapportering for å følge med på den økonomiske utviklingen for 2019. Alle sektorer utarbeider årshjul. Dette er en del av økonomistyringen.

Konklusjon og disponering
Måltall
Netto driftsresultat
Økonomisk buffer fond
Rente og avdragsbelastning
Netto lånegjeld

2016
5,8 %
7,0 %
1,3 %
54,5 %

2017
2,9 %
10,9 %
2,0 %
67 %

2018
0,1 %
10,7 %
2,8 %
76 %

2019
3,6 %
9,5 %
2,4 %
91 %

I 2019 fikk vi et netto driftsresultat på 3,6 %. Resultatet ligger 0,6 % over målsettingen vår på 3 %.
Resultatet er 493 058 kr bedre enn budsjett.
Økonomisk buffer-fond (disposisjonsfondet) reduseres noe. Dette skyldes at bruken er større enn
tilførselen. Størrelsen på fondet ligger litt over anbefalt minimumsnivå på 8 %.
Rente og avdragsbelastningen (netto finans) utgjør 2,4 % av driftsinntektene. Dette er en reduksjon
sammenligna med 2018 og skyldes økte rente og utbytteinntekter.
Netto lånegjeld utgjør 91 % av driftsinntektene. Dette er godt over målsettingen om maksimalt 55 %
for å holde oss i grønn sektor.
Økonomisk oversikt - drift
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap 2019 Budsjett 2019
8 709 131

Avvik

Regnskap 2018

8 216 073

493 058

146 932

2 687 663
6 464 380
9 152 043

2 687 663
3 491 088
6 178 751

0
0
2 973 292
2 973 292

60 500
6 341 569
6 402 069

1 074 113
6 680 711
9 435 181
17 190 005

1 074 113
6 500 711
6 820 000
14 394 824

0
180 000
2 615 181
2 795 181

0
0
7 623 114
7 623 114

671 169

0

671 169

-1 074 113

Årets gode resultat på 8,7 millioner korrigert for avsetting til fond og dekning av merforbruket i 2018,
17,1 millioner og bruk av 9,1 millioner fra fondene medfører et mindre-forbruk på
671 169 kr. Mindre-forbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond.
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Til tross for et godt resultat reduseres disposisjonsfondet.
Disposisjonsfond utgjør 9,5 % av driftsinntektene. I økonomiplanen er det budsjettert med bruk av 5
millioner årlig fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringer. Vi er derfor avhengig av å levere
et netto driftsresultat i samme størrelse for å holde fondet i balanse.
Rente og avdragsbelastningen fortsetter å øke i 2019. Vi må påregne ytterligere økning i avdrag
framover. Prognosene for renten framover er usikre. Økningen har også sammenheng med
lånegjelda. Det er gjennomført betydelige investeringer i 2019 som hovedsakelig er lånefinansiert.
Nye regler for beregning av minimumsavdrag gir oss en ytterligere økt utgift framover.
Økt lånegjeld og høye investeringer i 2020 gir oss grunn til å ha fokus på disse to områdene framover.
Sjukefraværet er redusert med 1,1 %, og dette er ett skritt i riktig retning. Sjukefraværet ligger nå 1,2
% over målsettingen om 5 % eller lavere. Det jobbes nå systematisk og målretta med en ytterligere
redusering i 2020. Det må jobbes kontinuerlig med å oppnå et lavest mulig sykefravær.

Årsrapporter fra avdelingene
Økonomiavdelingen
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
2.436.717,3,8
3,7%

2018
2.351.500,3,8
1,0%

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Økonomi har det overordnet ansvar for økonomien i Lesja kommune. Herunder utarbeidelse av
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering intern og eksternt. Oppfølging og veiledning
av øvrige avdelinger i budsjett- og regnskapsarbeid. Sørge for at kommunen til enhver tid har nok
likviditet til å betjene sine økonomiske forpliktelser. Utføre det løpende økonomiske arbeidet. Utføre
oppgaven som skatteoppkrever.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Forbedre rutiner på budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Være "tettere" på avdelinger
med veiledning i budsjett og regnskap. Overholde rapporteringsfrister. Ajourført regnskap enhver tid.

Måloppnåelse i året som gikk
Rutiner for månedsrapportering internt er på plass. Budsjettoppfølging må forbedres – her må de
øvrige avdelingene veiledes ytterligere, slik at vi i fellesskap blir bedre her.

Utfordringer i året som kommer
Rapportrutiner og opplæring tjenesteledere tilpasset ny organisering må på plass. I 2020 overføres
skatteoppkreverfunksjonen til staten. Avdelingen reduseres dermed med 1 årsverk. 0,3 årsverk av
denne stillingen er estimert til å gjelde kommunale oppgaver. Det jobbes med å løse disse oppgavene
innenfor de resterende årsverk.
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Innføring av eiendomsskatt fra 2021, vil påføre avdelingen ekstraarbeid i inneværende år.

Personvernombud
Lov om behandling av personopplysninger (GDPR) ble endret (og skjerpet) med virkning fra juli 2018.
Forordninga stiller krav om at offentlig myndighet som behandler personopplysninger, skal ha ett eget
personvernombud (PVO).
Lesja og Dovre hadde fram til 30.11.19, samarbeid om felles PVO i 40% stilling. Fra 01.12.19 ble det inngått
vertskommuneavtale mellom Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja om felles PVO i 100% stiling, der hver av
kommunene betaler 1/5 av kostnadene. Lesja er vertskommune. PVO har kontorsted på Lesja.
Lesja kommune har videreført avtale med firmaet Coverya om PersonvernAppen. Formålet med appen er bl.a.
at kommunen har protokoll for all behandling av personopplysninger, noe som er ett av lovkravene i forhold til
GDPR.
PVO skal informere og gi råd om hvordan man håndterer personopplysninger. En av hovedoppgavene er å spre
kunnskap og drive holdningsskapende arbeid. PVO skal også være et kontrollorgan og et bindeledd til
tilsynsmyndigheter, samt bistå innbyggere og ansatte i spørsmål som gjelder personopplysninger.
Spennet i saker PVO har arbeidet med er stort, det har vært alt fra innsynsbegjæring fra enkeltpersoner til at
media, som VG, har bedt om innsyn. Av andre saker det har blitt arbeidet med, kan nevnes spørsmål om
tilgangsstyring til fagsystem, adgangskontroll, deling av klasselister og kartleggingsverktøy i skole. Det kommer
mange spørsmål om stor og smått, der tjenesteområdene trenger konkrete råd eller en diskusjonspartner.
I organisasjonen er det stor bevissthet om personvern og hvordan en handterer personopplysninger. PVO får
stadig spørsmål og nye problemstillinger, der man ofte er i gråsoner mellom ulike lovverk. Datatilsynet har
veiledningstelefon der man kan få råd i ulike saker, noe som er til stor hjelp. Gjennom året har det vært et
aktivt samarbeid med andre personvernombud, både i 6K og på nasjonalt plan.

Informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT)
Nøkkeltall
Økonomisk ramme lokalt
Økonomisk ramme regionalt
Antall årsverk
Sykefravær

2019
963.630
1.903.000
3
0

2018
885.588
1.750.000
3
5 dager

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Innkjøp, drift og vedlikehold av utstyr og nettverk, brukerstøtte lokalt (200 + brukere) og regionalt
(ca. 2000 brukere). Opplæring og faglig oppfølging av IKT-lærlinger. Utforming og publisering av
veiledere og annen opplæring av dataverktøy for sluttbrukere. Ansvar for oppfølging av
bredbåndsutbygging i kommunen.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Hovedmålene lokalt var å komme i havn med kabling og installasjoner i byggefase 1 på det nye
helsehuset, og å få lagt om hele nettverket til alle lokasjoner fra ny leverandør etter anbud. I tillegg
var det en målsetting å få opp trådløst nett på flere bygg.
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Måloppnåelse i året som gikk



Etablering og oppkobling av nettverk og utstyr i det nye helsehuset
Omkobling av fiber til alle kommunale bygg til ny leverandør

Det er også etablert/utvidet trådløst nett på kommunehuset, helsehuset (ny del), Lesjaskog skule,
Eldres Senter og driftssentralen. Lesja skule og Lesjatun har trådløst nett som før. Det er igangsatt
prosess for å få på plass trådløst på begge barnehagene og utvide dekningsgraden på Lesja skule.
I tillegg til ny leverandør av fiber til alle kommunale bygg, har Eidsvia/BaneNOR fått lys på fiber langs
jernbanen fra Dombås til Bjorli stasjon. De er også i sluttfasen på fase 1 i utbyggingen til hytter på
Bjorli, og har startet innsalg til fase 2 der. I tillegg har de ført fram/gitt tilbud om fiber til noen
bedrifter i spleiselag.
Eidsiva fikk kontrakt etter anbud om fiberutbygging i Nord-Gudbrandsdal for 2018-midler fra NKOM, i
området mellom Lesjaskog sentrum og Lesjaverk sentrum. Det er startet opp kommersiell utbygging i
Lesjaskog sentrum. Innsalget for det nye området har startet elektronisk pga. koronasituasjonen.
Det er også inne søknader på NKOM-midler for 2019. Status oppdateres på kommunens
hjemmesider.

Utfordringer i året som kommer
Omlegging av sikker sone til en rekke lokasjoner og omlegging av hele IP-planen (IP-adressene) i hele
regionen. Kabling og installasjoner i byggefase 2 på helsehuset. Omkobling av koblingsskap for
nettverk på kommunehus og helsehus i samarbeid med ny fiberleverandør. Oppgradering av rutere,
servere, kabling og sikkerhet på begge skolene og kommunehuset.

Viktige hendelser lokalt/info om året som gikk
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Nytt nettverk inkl. digitale tjenester koblet opp i nytt helsehus.
Fibernettet til kommunale bygg (ikke utleie) koblet om til nytt utstyr og ny leverandør.
Mye anbudsarbeid regionalt.
Ny lærling gjennomført 1. år.
Lærling IKT Servicefag 2. år fikk bestått fagbrev.

Oppvekst og kultur
Årsrapport oppvekst og kultur - Sektornivå
Overordna målsetting innenfor sektoren
Elevene skal oppleve skolen som et trygt og utfordrende læringsmiljø både faglig og sosialt. Alle
elever skal oppleve stolthet over egen identitet og være nysgjerrige på framtida.
I barnehagen skal barna ha gode opplevinger i øyeblikket, som gir styrke og læring for livet.
Det skal stimuleres og legges til rette for allsidige idretts- og kulturaktiviteter med barn og ungdom
som hovedmålgruppe.
Handlingsprogrammet for oppvekst og kultur 2019 ble vedtatt med disse satsingsområda:
1: Skape en barnehage- og skolekultur som fremmer inkluderende læringsmiljø for alle barn og unge.
2: Motivasjon og mestring for bedre læring og læringsresultat i skolen.
3: Kultur: Videreutvikle og synliggjøre byggende arbeid for barn og ungdom innen kulturområdet.
Hovedpunkt som er gjennomført:
 Lærerkompetanse. Kommunen satser sterkt på videreutdanning og kompetanseutvikling i
skolen: 4 lærere 2019-20.
 Lederkompetanse og utøving av ledelse. Begge rektorene har gjennomført rektorskolen
 Utvikle teamorganisering. Teamledere og ledergrupper i barnehage og skole, innført i august
2018 og videreført i 2019.
 Foreldreinvolvering og samarbeid med foreldre i barnehage og skole. Vi scorer høyt på
foreldreundersøkelsen i begge barnehagene. Foreldreundersøkelsen er gjennomført for
skolene, men med for få svar til valide resultat.
 ALU, økt læringsutbytte for alle elever. Vi har gode læringsresultater, men må få færre elever
på de laveste læringsnivåene på ulike klassetrinn. Her må det settes inn konkrete tiltak
framover.
 Tidlig innsats på grunnleggende ferdigheter. Intensivkurs må gjennomføres videre.
 LP, læringsmiljø og pedagogisk analyse som refleksjons- og dialogmetode i barnehage og
skole.
 Arbeid med innføring ny læreplan, overordnet del, mer praksisretta undervisning.
 Videreføring inkluderende læringsmiljø barnehage og skole.

Resultatmål for sektoren
Kvalitet og utvikling av tjenester:
Lesja skal være blant de fem beste kommunene i Oppland på grunnskolepoeng, gjennomført.
Lesja skal ha en gjennomføringsprosent i videregående skole på 95 – 100%, gjennomført.

Barne- og ungdomskontakt
Satsingsområde 1: Byggende feltarbeid på skolene i Lesja
Byggende og forebyggende arbeid er et kontinuerlig arbeid. Tidvis er det mer «akutte» utfordringer
som dukker opp/blir avdekt, og da er det naturlig at barne- og ungdomskontakten er med på å sette i
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verk tiltak og løse disse utfordringene med hjelp av de sosialpedagogiske verktøy vi i fellesskap har å
hjelpe oss med i kommunen.

Satsingsområde 2: Barn og unges stemme
Møtefrekvensen er god i Lesja ungdomsråd med om lag ett møte i måneden i løpet av skoleåret.
Lesja ungdomsråd har engasjerte representanter som bringer fram egne saker både lokalt, regionalt
og på fylkesnivå. Ungdomsrådet er hvert år med på å gjennomføre Julegaveaksjonen, og i desember
var derfor fire representanter med til Marijampole på det årlige besøket fra Lesja kommune.

Satsingsområde 3: Oppfølgingstjenesten



OT-team Lesja fungerer godt med faste møter, god kommunikasjon og rask håndtering av
saker.
Lesja kommune har få/ingen frafallssaker og god gjennomstrømming av elever i
videregående skole.

Satsingsområde 4: Tverrfaglig samarbeid
Dei ulike tverrfaglige arenaene der barne- og ungdomskontakten er med fungerer godt og har hatt
god framdrift gjennom året .

Lesjaskog barnehage
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
4 106 400
14,5
10,3 %

2018
4 077 300
12,2
8,1 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Visjon: Barn skal ha gode opplevelser i øyeblikket, som gir styrke og læring for livet. Å skape en
barnehagekultur som utvikler godt læringsmiljø for alle.
Barnehagen er det første steget i utdanningsløpet. Det betyr at det et barn lærer, opplever og erfarer
når de går i barnehagen gir viktig grunnlag for alle de åra barnet skal gå på skolen senere.
Barnehagen er med på å legge grunnlaget for å takle og være rustet til forskjellige epoker i livet.
På Lesjaskog begynner de fleste barna i barnehagen når de er ett eller to år. Foreldre skal være
trygge på at barnet deres får omsorg og blir sett gjennom hele barnehagedagen. I løpet av en
barnehagedag skal barnet få varierte erfaringer og mulighet til å leke og utvikle seg i sammen med
andre. I barnehagen utvikler barnet seg i sammen med andre. Barnet lærer å fungere i et felleskap.
Alle barnehager i Norge skal følge lov om barnehager og Rammeplan for barnehager.
Bakgrunn og utviklingsarbeid for det pedagogiske arbeidet i Lesjaskog barnehage:
 Rammeplan og lov om barnehage.
 Plan for kvalitetsutvikling av språk –lese og skriveopplæringen (LUP), og i tillegg egen
språkplan for Lesjaskog barnehage.
 Stor pedagogtetthet.
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LP, verktøy/opplegg som ser på systemperspektiv istedenfor individperspektiv når barn er i
utfordringer.
BP. Beste praksis er et kvalitetsutviklingsprogram i barnehagene. Der barnehagene velger et
fokusområde, som er en del av barnehagehverdagen med mål om at kvaliteten skal bli bedre
innenfor det området.
Handlingsplan for oppvekst og kultur. Egen handlingsplan for barnehagen, revideres hver
høst.
Tilbakemeldinger fra foreldre og barn.
Stort uterom med nærhet til naturen, leik ute, turer og ski står sentralt i barnehagen.
Førskoleopplegg med fokus på overgangen barnehage og skole.
Fokus på leik og gruppedeling i hverdagen.
Fokus på foreldrekontakt og foreldreveiledning.
Sang og barnebøker er en viktig del av barnehage-hverdagen i Lesjaskog barnehage.

Måloppnåelse i året som gikk
Å sikre god og trygg overgang barnehage og skole har vi gode tradisjoner og rutiner på i Lesjaskog
skolekrets. I 2019 var målet og få mere leik inn i møtene mellom skolen og barnehagen. Det har blitt
planlagt flere treffpunkt der leiken er målet.
Det jobbes med å styrke de ulike teamene i barnehagen. Det blir utarbeidet teamkontrakter, og alle
ansatte reflekterer over egnen praksis ved veiledning. Alle ansatte skal sette seg egne mål. Dette er
et arbeid vi fortsetter med i året som kommer.
Har hatt flere personalmøter med fokus på å øke kompetansen og forståelsen for digitale
hjelpemidler i barnehagen. Utfra det er det laget en egen plan for pedagogisk bruk av digitalisering i
Lesjaskog barnehage. Mål og utfordring er å ta i bruk planen i det daglige arbeidet.
Fokus på barn og leik, har observert barns leikekompetanse, jobber alltid mot et mål om at alle barn
skal bli selvstendige lekere.
Vi ser stadig større behov for å veilede foreldre og hjelpe foreldre til å bli trygge i foreldrerollen. Fra
barnehagen har det blitt satt mere fokus på foreldre veiledning i foreldresamtaler, foreldreveiledning
på foreldremøter og i samarbeidet med foreldre i det daglig.

Utfordringer i året som kommer
Vi har utført Swotanalyse, som alle ansatte har vært med på. Det er en analyse som nyttes ved
strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjons sterke og svake sider.
I Lesjaskog barnehage er det:
 Stor kompetanse og mye erfaring blant personalet.
 Fornøyde foreldre (jfr. foreldreundersøkelsen, resultat 4.8 av maks 5.0).
 Glade og trygge barn.
 Fleksible voksne i hverdagen og godt arbeidsmiljø.

Punkter å gripe fatt i:
 Styrke grunnbemanningen, bemanning innenfor hele åpningstiden. Nok personellressurser til
tidlig innsats, for å begrense utfordringer i skolen.
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Sykefraværet blant de ansatte.
At personalet har realistiske forventninger til utførelse av jobben i samsvar med
bemanningsressurser.
Støtte foreldre i foreldrerollen, foreldreveiledning.
Gjennomføre øvelse og oppdatering av beredskapsplan angående punkt om trusler og vold.
Revidere og innføre den nye LUP-planen for barnehagene i Lesja.
Sette plan for digitalisering i Lesjaskog barnehage ut i praksis.
Barnekullene varierer veldig i størrelse fra 10 barn til 1 barn på årskullet. Vanskelig å beregne
lønnsbudsjett og behov for bemanning.

Viktige hendelser/info om året som gikk




Ny styrer fra 1.august 2019.
Vi har spesialpedagogisk team og samarbeid med helse rundt barn med vedtak.
Spes.Ped.-team fortsetter også sitt arbeid i 2020.

Lesja barnehage
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk pr 31.12.
Sykefravær

2019
Budsjett 8 502 800,16,7
8,3%

2018
Budsjett 8 469 500,16,5
6,5 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Visjon: Gi barna i barnehagen gode opplevelser i øyeblikket, som gir styrke og læring for livet.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Satsingsområde1: Skape en god barnehage- og skolekultur som fremmer godt læringsmiljø for alle.
1. Sikre trygg og god overgang barnehage-skule.
2. Ansatte reflekterer over egen praksis.
Satsingsområde 3: Barns trivsel og medvirkning i barnehagen.
3. Barn skal høre til i fellesskapet.
4. Styrke foreldrerollen.

Måloppnåelse i året som gikk
1. Det er tryggere for både barn og foreldre at barnehageansatte er tilstede på skolen de første
dagene/timene, alt etter behov.
2. Alle ansatte lagde sine egne mål. Utfordrende å etterspørre i den hektiske hverdagen.
De ansatte er blitt mer bevisst egen rolle etter mange år med å jobbe med voksenrollen i
barnehagen.
3. Vi har hatt felles kurs og lest samme litteratur, for å kunne bli enda bedre til å fange opp barn
som evt. faller utenfor. Vi har brukt "Garnnøstet" for å sjekke ut om alle barna blir sett.
4. Foreldreveiledning blir mer og mer en jobb for barnehageansatte. Vi må trygge noen foreldre
på å kunne stå i avgjørelser, slik at ikke barnet får ansvaret. Barn får mange valg som de ikke
har forutsetninger for å kunne ta. Et godt foreldresamarbeid er viktig for at barna skal ha det
bra.
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5. Foreldreundersøkelse med ganske god score. (4,4 av 5,0), men lavere enn tidligere år.

Utfordringer i året som kommer




Mange barn og voksne våren 2020, utover arealnorm.
Uteområdet på Storstugu som har dårlig drenering, slik at det til tider står store vanndammer
på leikeplassen.
Gjerdet opp mot boligfeltet er for lavt, men vi er
lovet at dette skal bli utbedra i løpet av 2020.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Lesja barnehage fylte 30 år 01.12.19.

Lesjaskog skole, SFO, samfunnshus og svømmehall
Nøkkeltall
Økonomisk ramme

Antall årsverk
Sykefravær, skolen og SFO

2019
Lesjaskog skole:
Budsjett: 9 774 110
Lesjaskog skole SFO:
Budsjett: 252 400
Lesjaskog svømmehall:
Budsjett: 46 750
Lesjaskog samfunnshus:
Budsjett: 210 450
14,30
7,8%

2018
Lesjaskog skole:
Budsjett: 10 000 000
Lesjaskog skole SFO:
Budsjett: 181 100
Lesjaskog svømmehall:
Budsjett: 65 000
Lesjaskog samfunnshus:
Budsjett: 210 450
14,77
1,1%

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Visjon for skolene: Elevene skal oppleve skolen som et trygt og utfordrende læringsmiljø både faglig
og sosialt. Alle elever skal oppleve stolthet over egen identitet og være nysgjerrige på framtida.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Hovedsatsingsområde 1: Lesjaskog skole skal ha en skolekultur som fremmer et godt tilrettelagt
læringsmiljø for alle.
Hovedsatsingsområde 2: Digitalisering i skolen.
Hovedsatsingsområde 3: Lesjaskog skole skal være en lærende organisasjon.

Måloppnåelse i året som gikk
Hovedsatsingsområde 1: Et godt læringsmiljø.
Vi arbeider med implementering av plan for samarbeid med politikontakt. Det ble ikke satt inn vikar
for politikontakt i permisjon, noe som gjorde at vi måtte utelate noen punkt i samarbeidet.
Vi har hatt fokus på praktisk undervisning i teoretiske fag og hvordan vi kan jobbe tverrfaglig. Dette
er arbeid vi gjør med tanke på ny læreplan fra august 2020. God måloppnåelse på dette området.
Hovedsatsingsområde 2: Digitalisering.
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Vi er ikke i mål med dette hovedsatsingsområdet. Det kommer blant annet av økonomiske rammer.
Hovedsatsingsområde 3: Skolen som lærende organisasjon.
Innen dette hovedsatsingsområdet har vi god utvikling.

Utfordringer i året som kommer
Den økonomiske situasjonen og befolkningsutviklingen i Lesja kommune og hvordan dette vil påvirke
Lesjaskog skole.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Gymsalen fikk et skikkelig løft gjennom et spleiselag mellom kommunen, Lesjaskog idrettslag,
Lesjaskog Viltlag og Lesjaskog Heimrast. Det gir motivasjon for fysisk aktivitet og god variasjon i
gymtimene.

Lesja skule
Nøkkeltall
Økonomisk ramme

Antall årsverk
Sykefravær

2019
Lesja skule:
Budsjett: 18.717.684
SFO:
Budsjett: 306.000
Svømmehall:
Budsjett: 566.000
21.3
6,9 %

2018
Lesja skule:
Budsjett: 18.599.000
SFO:
Budsjett: 346.000
Svømmehall:
Budsjett: 554.000
21,8
8,6 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Visjon for skolene: Elevane skal oppleve skolen som et trygt og utfordrende læringsmiljø både faglig
og sosialt. Alle elever skal oppleve stolthet over egen identitet og være nysgjerrige på framtida.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Hovedsatsingsområde 1: Lesja skole skal ha en skolekultur som fremmer et godt tilrettelagt
læringsmiljø for alle.
Hovedsatsingsområde 2: Digitalisering i skolen.
Hovedsatsingsområde 3: Lesja skole skal være en lærende organisasjon.

Måloppnåelse i året som gikk
Hovedsatsingsområde 1: Et godt læringsmiljø.
Vi arbeider med implementering av plan for samarbeid med politikontakt. Det ble ikke satt inn vikar
for politikontakt i permisjon, noe som gjorde at vi måtte utelate noen punkt i samarbeidet.
Vi har hatt fokus på praktisk undervisning i teoretiske fag og hvordan vi kan jobbe tverrfaglig. Dette
er arbeid vi gjør med tanke på ny læreplan fra august 2020. God måloppnåelse på dette området.
Hovedsatsingsområde 2: Digitalisering.
Vi er ikke i mål med dette hovedsatsingsområdet. Det kommer blant annet av økonomiske rammer.
Hovedsatsingsområde 3: Skolen som lærende organisasjon.
Innen dette hovedsatsingsområdet har vi god utvikling, med faglig støtte bl.a. fra INN.
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Utfordringer i året som kommer
Befolkningsmessig utvikling og hva det vil si for skolen. Fokus på pedagogisk kompetent personale
innen spesialundervisning, musikk og kunst og håndverk.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Stort fokus på digitalisering på det vi får gjort noe med innfor de rammene vi har. Delingskulturen
faglig har og endret seg til det merkbart bedre siste år. Uteområdet har blitt renovert på
mellomtrinns-siden. Dessverre ble ikke investeringsmidlene videreført slik planen var, slik at
ungdomstrinns-siden gjenstår.

Flyktningetjenesten
Ved inngangen til 2019, var det bosatt 27 flyktninger som flyktningetjenesten har ansvar for å følge
opp. Av disse flytta 10 i løpet av sommeren. Lesja ble ikke anmodet om ny bosetting.
Prosjektstilling miljøterapeut ble videreført, fram til 31.08.19. Hovedfokus har vært på barn og unge,
styrke familier og deltaking i nærmiljøet. Miljøterapeuten har samarbeidd tett med helsestasjon,
skolene og andre tjenester, samt lag og foreninger.

Introduksjonsprogram
Fram til okt./november deltok 5 voksne i Introduksjonsprogrammet, da to elever var ferdige med
programmet og gikk over i ordinært arbeid eller andre kvalifiserende tiltak. Alle elever i
introduksjonsprogrammet har vært i praksis. Dette har ikke vært mulig uten stor velvilje fra både
kommunale arbeidsplasser og private bedrifter – en STOR TAKK til alle som har eller har hatt elever i
praksis!

Integrering
Det er et mål at alle bosatte skal delta i minst en fritidsaktivitet. Mange aktører i lokalsamfunnet tar
ansvar og bidrar aktivt både for at barn og voksne skal finne fotfeste i lokalmiljøet. De fleste har
deltatt i ordinære fritidsaktiviteter. Frivillige lag/ foreninger, flyktning-venner og enkeltpersoner, gjør
en stor innsats for deltakelse, integrering og utjevning av ulikhet.

Utfordringer
Flyktningetjenesten bruker mye tid som rådgiver i møte med ulike etater og et komplisert
«selvbetjeningssamfunn». Her kan nevnes spesielt resultatet av nærpoliti-reformen, der de bosatte
ved fornyelse av oppholdstillatelse ikke lenger kan oppsøke lokalt lensmannskontor, men selv må
søke elektronisk, mens dokumentasjon må leveres ved oppmøte på Lillehammer, Hamar eller Gjøvik.
Den største utfordringa er likevel er få de bosatte ut i ordinært arbeid etter avslutta intro.-program.
Dette gjelder både de som kommer hit med høy utdannelse og de som har lite eller ingen utdanning
med seg fra hjemlandet. Det er etablert et godt samarbeid med mellom andre NAV, Karrieresenteret
og arbeidsgivere.
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Kulturkonsulenten
Handlingsprogram:
"ROM FOR MANGFALD OG KREATIVITET, KJENSLE AV MEISTRING OG GLEDE
Utvikle eit godt og berekraftig kulturtilbod for barn og unge i Lesja gjennom oppleving, opplæring,
aktivitet, mangfald og kvalitet"

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Arrangement
 Kulturprisutdeling (januar)
o Hovedansvar
 UKM Nord – Gudbrandsdal (februar)
o Kommunekontakt og produsent
o Totalt 250 deltakere
 Tælahiv – eit kulturelt vårslepp (april)
o I samarbeid med kulturskolen
 Natt på museet (september)
o I samarbeid med LUR, kulturskolen, Gudbrandsdalsmusea
o Hovedansvar
o Var ferdig planlagt for 2020, men måtte avlyses grunnet Kronprinsparets besøk
 Kronprinsparets besøk i Lesja (september)
o I samarbeid med kirkekontoret, LUR, Gudbrandsdalsmusea
o Prosjektleder/programansvarlig
 Den kulturelle spaserstokken (gjennom hele året)
o Koordinator for turneer i Norddalen
o Lokal arrangør
o Rapporter og årsplan
Administrativt
 Kommunekontakt for Bygdekinoen
o Tilrettelegging/planlegging av visninger
o Markedsføring og rapportering
 Den kulturelle skolesekken
o Kontakt opp mot fylkeskommunen
o Rapporter, planer, økonomi
 Saksbehandler spillemidler
o Kontaktperson mot fylkeskommune
o Rådgivende funksjon for frivillige lag og andre søkere
o Behandle søknader som fremmes politisk
 Generell saksbehandling
o Ordinære kulturmidler, arrangementstilskudd og søknader generelt
 Budsjettarbeid
 Redaktør for hjemmesidene
 Bistå frivillige lag
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Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Måloppnåelsen har vært i henhold til handlingsprogrammet. Mye aktivitet rettet mot barn og unge.

Utfordringer i året som kommer
Arrangement som kulturprisutdeling (april), Tælahiv (april) og markering av kulturhusets 10årsjubileum (juni) vil foreløpig ikke være mulig å gjennomføre. Om Natt på museet (september) kan
gjennomføres, er det for tidlig å si noe om i skrivende stund.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Kronprinsparets besøk i Lesja den 17. september. Lesja valgte frivillighet som tema, og Lesja
bygdemuseum sammen med kirken som ramme rundt arrangementet. Mange frivillige
lag/organisasjoner var involvert, i tillegg til kirkekontoret og Gudbrandsdalsmusea. Det ble jobbet
mer eller mindre full tid med dette fra juni til og med september. Kommunene får vanligvis beskjed
om kongelige besøk et år i forveien, fordi det kreves mye planlegging i forbindelse med denne type
visitter. Kommunene i Norddalen fikk beskjed i slutten av mai. Første møte med Fylkesmannen var
den 3. juni. Arrangementet må kunne kalles vellykket. Frivilligheten i Lesja viste hva de var gode for,
samarbeidet fungerte godt – og Lesja fikk mye positiv omtale i riksdekkende medier, i tillegg til svært
gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen.

Helse, omsorg, folkehelse og barneverntjenesten
Årsrapport HOF - sektornivå
Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
«Helse- og omsorgstjenesten i Lesja kommune skal i samspill med NAV yte tjenester til kommunens
innbyggere til fremme for sosial trygghet, god helse, - samt forebygge sykdom, skade og psykososiale
problemer». Kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2020.
Helse-, omsorg og folkehelsesektor (HOF-sektor) er fortsatt den største og mest kostnadskrevende
sektoren i Lesja kommune. Budsjettrammen 2018 utgjorde ca. 42.7 % av kommunens samlede netto
driftskostnader. Sektoren yter i all hovedsak tjenester til alle sine innbyggere etter helse- og
omsorgstjenesteloven. Dette både innen forebygging, vedlikehold og behandling av fysisk og psykisk
sykdom/lidelse. Lesja deltar i regionalt helsesamarbeid ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske
senter; legevakt, legevaktsvarsling, jordmor-vakt og IM/KAD-seng. Lesja legekontor har ansvar for
daglegevakt i kontorets ordinære åpningstid fra 08-16. Tjenester og tiltak etter barnevernloven ytes i
interkommunalt samarbeid med Dovre kommune. Beredskapsvakt for barnevernstjenesten ytes i
regionalt samarbeid.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Tjenestene innen HOF-sektor blir i stor grad styrt igjennom statlige føringer og myndighetskrav.
Sektorens årlige handlingsprogram tar utgangspunkt i sentrale og lokale politiske føringer, og mål for
sektoren i 2019 var:
1. Kvalitet og pasient/brukersikkerhet i tjenestene
2. Kompetanseheving
3. Digitalisering og IKT
4. Plan og utviklingsarbeid
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Måloppnåelse i året som gikk
1. Kvalitet og pasient/brukersikkerhet i tjenestene
i.
Internkontroll med fokus på avvikshåndtering, dokumentasjon i journal og ros-analyser i
tjenestene.
ii.
Gjennomført 2 moduler i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i pleie/omsorg.
Gjennomført lokalt kurs med teori/praksis på tema "Tidlig oppdagelse av forverret
tilstand".
2. Kompetanseheving
i.
Lederutvikling HOF –ledere i samarbeid med "Steg for steg". To ledere gjennomfører
lederutdanning.
ii.
Avdelingsvis faglig og digital kompetanseheving.
3. Digitalisering og IKT
i.
Tatt i bruk flere selvbetjeningsløsninger, spesielt på legekontoret. Spesielt nevnes økt
bruk av digital timebestilling og e-konsultasjon hos lege.
ii.
Økt bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom helse- omsorgstjenestene.
iii.
Lesja deltar i prosjekt med Sykehuset innlandet med skjerm/videokonsultasjon.
iv.
Ansatte har tatt i bruk digitale verktøy ift. kurs, møter og annen samhandling for å unngå
reisetid.
4. Plan og utviklingsarbeid
i.
Byggetrinn 1 Lesja helsehus ferdig med nye og tidsriktige funksjoner og løsninger.
ii.
Kommunen deltar i regionalt prosjekt om FACT-team og prosjekt med digital poliklinisk
kontroll av lette hjerneslag i samarbeid med Sykehuset innlandet.
iii.
Etablert tildelingskontor/koordinerende enhet sammen med Dovre, dvs. 1 person jobber
50 % i hver kommune.
iv.
Felles psykolog (Lesja-Dovre) er ikke på plass da vi etter 2 utlysninger ikke har greid å
rekruttere.
v.
Mye godt faglig utviklingsarbeid foregår i de enkelte enheter og avdelinger.
vi.
Målsetting om aktivt bidrag i arbeid med kommuneplanens samfunnsdel er ikke
gjennomført da arbeid med kommuneplanen i sin helhet er forsinket.

Utfordringer i året som kommer
I skrivende stund – 22.03.20. – pågår det for fullt krisearbeid lokalt/nasjonalt i forbindelse med global
pandemi og koronavirus. Det meste er nå satt på vent og det er mange usikkerhetsmomenter ift.
hvordan denne pandemien vil påvirke globalt, nasjonalt og lokalt. Det som er sikkert, er at vi vil få
nye og store utfordringer i løpet av året, både med tjenesteproduksjon, økonomi og samfunn.
Konsekvensene og tidsperspektivet er pr. nå usikkert, men erfaringen vi gjør oss nå i denne
krisesituasjonen er viktig for egne verdier, samfunnsutviklingen og hvordan vi rigger oss i fremtiden.
Den surrealistiske og ekstraordinære situasjonen tvinger oss til å tenke nytt og alternativt for å finne
løsninger. Når det meste avviker fra normalen, gir det også rom for refleksjon.. En viktig erkjennelse
og læring i krisetid, er at mange ting og oppgaver faktisk er fullt mulig å gjøre alternativt og
annerledes! Innhold i verdier og begreper om hva som er viktig og nødvendig vil sannsynligvis få en
endret betydning i fremtiden.
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Viktige hendelser/info om året som gikk
Av små og store hendelser er det nok at byggetrinn 1 på Lesja helsehus/sjukeheim stod ferdig
senhøst 2019 – til nytte og glede for både brukere, ansatte og pårørende. Diskontinuitet på
rådmannsfunksjonen de senere år har preget hele organisasjonen og har vært utfordrende på mange
plan. Også i 2019 har det vært mye utredningsarbeid som følge av økonomiske utfordringer – i tillegg
til ordinær drift. Viktigste informasjon og hendelse å formidle i årsrapporten er å synliggjøre at
ansatte innenfor tjenesteområdene gjør en formidabel jobb og strekker seg lenger enn langt for å
finne gode løsninger, yte trygge tjenester og utvikle tjenestene til beste for våre innbyggere.

Psykisk helsetjeneste
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk

2019
685 608
1

2018
750 086
1

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i tjenesten
«Psykisk helsearbeid i kommunen skal bidra til selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre
eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Klientene skal møtes på en slik måte at de får muligheter
til å bygge på de ressursene de har, bli i stand til å delta i dagliglivet igjen, og oppleve at det de gjør
gir mening.» (HOF-plan)
Psykisk helsetjeneste ligger organisatorisk i HR-avd. (helse og rehabilitering). Psykisk helsetjeneste er
en del av kommunens forebyggende arbeid og en del av behandlingstilbudet innenfor psykisk helse
og rus. Dette skjer hovedsakelig gjennom støttesamtaler på kontoret eller ved hjemmebesøk.
Pasienter kan ta kontakt selv eller bli henvist fra andre tjenester. Ingen har fått avslag på tjenesten i
2019. Tildeling av støttekontakt etter søknad og behov. Samarbeid med andre tjenester innenfor
HOF, Oppvekst, NAV, 2.linjetjenesten (SI/DPS/poliklinikk). Samarbeider med psykisk helsetjeneste i
de 5 andre norddalskommunene om planer/prosedyrer og fagutvikling. Psykiatrisk sykepleier har
gjennom 2019 vært koordinator i kommunens tverrfaglige Løysingsforum. Psykiatrisk sykepleier er
leder av kommunens psykososiale kriseteam.

Tjenestens målsettinger i året som gikk








Følge gjeldende planverk/prosedyrer for tjenesten
Samarbeid med andre tjenester og instanser
Fokus på GDPR
Ta kurslederkurs innen KIB (kurs i mestring av belastning) , og delta på kurs/faglig
oppdatering i regi av regionen/fylket
Utnytte bedre mulighetene i fagsystem
Delta i felles revisjon/oppdatering av fagplaner/prosedyrer med regionen
Delta i forprosjekt om FACT (fleksibelt oppsøkende samhandlingsteam)

Måloppnåelse i året som gikk
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Det tilstrebes at gjeldende planverk/prosedyrer skal følges til enhver tid.
Det samarbeides på tvers av tjenestene der dette er formålstjenlig og etter samtykke fra
pasient/bruker.
Positivt med ressurs i kommunen på GDPR. Innenfor bl.a. psykisk helsetjeneste må det gjøres
forbedringer når det kommer til tilganger/oppbygging i dokumentasjonssystemet (PROFIL)
for å ivareta personvernhensynet.








Psykiatrisk sykepleier har gjennomført kurslederkurs i KIB i 2019. Det ble forsøkt med felles
KIB-kurs sammen med Dovre høsten/førjulsvinteren 2019, men det var for få deltakere til å
få gjennomført kurset.
Psykisk helsetjeneste deltar på kurs som anses som vesentlige og viktige, i regi av
regionen/fylket. Minimal kurspott medfører at en må velge bort kurs som en kunne hatt stort
faglig utbytte av.
Ang å utnytte mulighetene i fagsystem; se punkt om GDPR over.
Godt innarbeidet samarbeid i regionen om årlig felles revisjon/oppdatering av fagplaner og
prosedyrer. Viktige faglige diskusjoner skjer også i sammenheng med dette arbeidet.
Psykiatrisk sykepleier har i 2019 deltatt i forprosjektgruppe om FACT. Det har vært
sporadiske møter i forprosjektgruppa og mye usikkerhet knyttet til fremdrift i prosjektet og
økonomisk modell.

Utfordringer (og muligheter) i året som kommer







Regionen og Gudbrandsdalen mister viktige døgnplasser innen psykisk helsevern ved
nedleggelsen av døgnenheten ved Bredebygden på Otta. Fortsatt veldig uklart og usikkert
hva slags tilbud som er tenkt til å erstatte disse plassene. Den varslede nedleggelsen er med
på å skape stor uro og bekymring hos brukere/pasienter og deres pårørende. For Lesja sin del
har tilbudet med pasientstyrt seng ved døgnenheten på Bredebygden vært av særlig stor
verdi. I 2020 må kommunene i Nord-G ta stilling til om vi skal være med på FACT-prosjektet.
Prosjektet finansieres gjennom prosjektmidler de par første årene, før kommunene og SI
deretter må ta kostanden selv. Uansett finansiering må det fristilles ressurser fra psykisk
helsetjeneste i kommunene til arbeid i hele Nord-G. Uavhengig av om regionen kommer i
gang med FACT-team; tilbudet erstatter ikke døgntilbudet ved Bredebygden.
Psykisk helsetjeneste flytter sammen med de andre helsetjenestene inn i helsehus fra høsten
2020. Dette blir spennende!
Positivt med egen tildelingsenhet i kommunen fra 2020.
Håp om at det kommer på plass psykolog i kommunen i 2020.
Mer fokus på krisehendelser og kriseberedskap i året som kommer for oss som er med i
kommunens psykososiale kriseteam. Sett i lys av hendelser vi ser og har sett kan skje i små
bygdesamfunn er det ønskelig med mer kursing/faglig oppdatering, trening og planlegging
for evt. ulykker/krisehendelser.

Viktige hendelser/info om året som gikk
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Psykiatrisk sykepleier har gjennomført kurslederkurs i KIB.
Beslutning i SI om nedleggelse av døgnenheten ved Bredebygden.
Psykisk helsetjeneste har inntil i 2019 vært forbeholdt voksne over 18 år. Nå åpnes det opp
for at tilbudet kan være for ungdom under 18 år, da i samråd med helsestasjonen.

Barneverntjenesten Lesja og Dovre
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk (totalt)
Sykefravær (totalt)

2019
4 038 000

2018
Ingen tall fra interkommunal
tjeneste fra 2018
7,95
3,1

7,95
0,5

Barnevern Lesja og Dovre – nøkkeltall 2019
Antall meldinger
Antall undersøkelser
Barn med hjelpetiltak
Barn i omsorgstiltak (fosterhjem/statlige omsorgstiltak)

Lesja

Dovre
18
17
13
4

18
17
26
5

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Barneverntjenesten sitt ansvarsområde er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at
barn og unge får trygge oppvekst-vilkår.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk






Forsvarlig drift av tjenesten. Sikre at barn, unge og familier får rett hjelp til rett tid.
Kompetanseheving
Barnevernberedskap 24/7
Utnytte og utvikle egne tiltak. Familieråd blir vurdert i alle saker.
Oppdatere og videreutvikle internkontroll og rutiner.

Måloppnåelse i året som gikk
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Tjenesten har ikke fristbrudd på gjennomgang av meldinger eller undersøkelser. Tiltak blir
satt inn/tilbydd, og evaluering blir gjennomført. Familieråd er vurdert og gjennomført i noen
av sakene, men det må fortsatt være et fokusområde. Oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk i
fosterhjem blir gjennomført.
Tre ansatte deltar på videreutdanning.





Det er laget oversikt over egne tiltak/kompetanse. Vi benytter egne tiltak og kompetanse i
stor grad.
Barnevernberedskap 24/7 i samarbeid med Sel, Vågå, Lom og Skjåk igangsatt fra 01.01.2019.
Oppdatere internkontroll og rutiner er en kontinuerlig prosess som det må arbeides videre
med.

Utfordringer i året som kommer



Oppfølging og tilpasning når det gjelder barnevernreformen.
Barneverntjenesten Lesja og Dovre er en ny tjeneste som må utvikle seg – både faglig og
organisatorisk.
- Kvalitetsarbeid – arbeide med prosedyrer/rutiner og internkontroll.
- Årlig apportering til kommunestyrene.
- Opprettholde og videreutvikle egne tiltak. Fokus på Familieråd.
- Deltakelse i Tjenestestøtteprogrammet og Læringsnettverk.
- Oppfølging av budsjett og økonomi.
- Utnytte mulighetene i dataverktøy – Familia.
- Utvikle tverrfaglig samarbeid og samhandling med instanser både i og utenfor
kommunen.
- Videreutdanning må legges til rette for i tjenesten.

Viktige hendelser/info om året som gikk






2019 er det første hele året som interkommunal tjeneste for Lesja og Dovre.
Videreføring av statlige styrkings-midler (totalt 300% stilling - 100% Lesja og 200% Dovre).
Tjenesten har ansatte i alle stillingshjemler – totalt 7,95 årsverk.
01.01.19 er det inngått og igangsatt avtale om felles regional beredskap i 6K barnevern.
Tre ansatte er i gang med videreutdanning. To ansatte tar videreutdanning i
Relasjonskompetanse og en ansatt tar videreutdanning i Barnevernledelse. Ferdig våren
2020.



Dagsenteret Lesjaskog
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
1089000
1,7
7,7 % (sammen med Skoglund)

2018
1072000
1,7
12,3 (sammen med Skoglund)

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Kunne gi brukerne en meningsfylt hverdag. Individuelt tilrettelagt arbeid og opplæring skal hjelpe til
å bedre livskvaliteten til den enkelte. Dagsenteret har 3 VTA-plasser som utløser statstilskudd
sammen med et tilbud om aktivisering.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Fortsett å gi tilbud om godt meningsfylt arbeid og aktivisering
Oppdatere personal og brukere på digital kompetanse.
Gjøre dagsenteret på Lesjaskog og oppdragene som kan utføres enda mer synlig.
Opprettholde godt salg av varer som blir laget.
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Måloppnåelse i året som gikk
Det er et vidt spenn av fungering for de som benytter seg av dagsenteret, personalet er flinke til å
tilpasse og tilrettelegge arbeid etter fungering.
Personalet har i større grad benyttet seg av digitale plattformer og bruker som på Skoglund
journalføringssystemet Profil.
Dagsenteret har deltatt på flere lokale marked hvor det har vært salg av varer.
Har skaffet seg vipps for enklere salg av varer.
Gjennomført ulike sikkerhetskurs i forhold til håndtering av ulike utsyr og redskaper både for
personal og brukere

Utfordringer i året som kommer
Flere av brukerne som blir aktivisert er av høy alder. Utfordring å finne aktiviteter som gir kvantum
av salgbare produkter.
Økt arbeidsoppdrag på div. utearbeid gjør at det kreves større og bedre utsyr.
Dagsenteret mangler bil til transport, og må takke nei til mange oppdrag pga. transportmangel.
Bli "slått sammen" med Skoglund under miljøarbeidertjenesten. Felles leder.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Bilen dagsenteret hadde måtte dessverre vrakes, da det ble for mange og for dyre reparasjoner.
Dette fører til at dagsenteret må avslå mange oppdrag rundt omkring i bygda pga. mangel på
transportmiddel og mulighet til å frakte utstyr.
Har også i 2019 hatt ansvar av drift og vedlikehold av fotballbanen på Lesjaskog, noe brukerne setter
sin stolthet i og har fått meget gode tilbakemeldinger på godt gjennomført arbeid.

Ergoterapiavdelingen
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019

2018

30%
0%

30%
0%

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Hjemmebesøk for å bistå hjelpemiddelformidling og tilpasse utleverte hjelpemidler, tilrettelegging i
hjemmet, veiledning/opplæring av brukere og pårørende, hjelpemiddelsentralens kontaktperson i
kommunen i fht bevegelse/syn/hørsel, biltilpassing (samarbeid med NAV sitt bil-senter i Trondheim),
arbeidsplasstilrettelegging, funksjonsvurdering i fht. NAV. Fagansvarlig for ergoterapi,
innkjøpsansvarlig for kommunalt lager, jobbe forebyggende, ansvarsgrupper, samarbeidsmøter
ergo/fysio, i vareta brukere på sykehjemmet.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk



40

Kvalitet og pasient /brukersikkerhet i tjenesten
- Bidra til å kvalitetssikre tverrfaglig oppfølging av brukere med sammensatte behov.
- Få til faste samarbeidsmøter mellom ergoterapeut og fysioterapeuter annen hver
måned eller oftere ved behov.
- Lage prosedyrer.
Kompetanseheving

-

Delta på NAV Hjelpemiddelsentral Oppland sine kurs på Otta eller Gjøvik. De er gratis.
Benytte seg av lokale hjelpemiddelmesser på Otta som er gratis og kort reisevei for å
holde seg a jour med hva som til enhver tid finnes av hjelpemidler.
- Delta på aktuelle fagkurs som er gratis.
- Nettverksmøter med faglig innhold.
- Videokonferanser der det er mulig.
Digitalisering og IKT.
- Lære å motta elektroniske meldinger i Profil.
- Se om Profil kan utnyttes bedre for ergoterapeut
Plan og utviklingsarbeid
- Sette Hverdagsrehabilitering i system i samarbeid med fysioterapitjenesten og
hjemmetjenesten. Lage prosedyre og starte opp med hverdagsrehabilitering.
- Tilpasse prosedyrene for ergoterapeut i Lesja (6K ergo- og fysioterapeuter har laget





Måloppnåelse i året som gikk





Prosedyrer for Hverdagsrehabilitering er utarbeidet.
Kompetanseheving er fulgt opp som planlagt.
Tar ikke mot elektroniske meldinger på profil. Det er aldri varsler om at det har kommet.
Andre behandler dem? Hvordan få vite at de som gjelder ergoterapi er lagt inn i Profil?
Bidra til å kvalitetssikre tverrfaglig oppfølging av brukere med sammensatte behov. Er en
utfordring når vi aldri er ergo/fysio på jobb samtidig. Ingen fellesmøte med
hjemmetjenesten og sjukeheimen, bare bestilling fra dem ved behov for hjelpemidler.
Dette gjelder også faste møter ergo/fysio.

Utfordringer i året som kommer





Starte opp Hverdagsrehabilitering.
Få tjenesten opp og gå fortest mulig etter Koronaepidemien.
Sette opp datoer for faste møter mellom ergo- og fysioterapitjenesten og få gjennomført
møtene. En utfordring når det ikke mer enn to er på jobb samtidig.
Bedre tverrfaglig jobbing.

Viktige hendelser/info om året som gikk





I samarbeid med fysioterapien, hjemmetjenesten og sykehjemmet fikk vi skjemaer for
utlånte hjelpemidler/kostnad på utlånet opp og gå. Kommunekassen sender ut
regninger. Utlånet fortsetter som før.
Prosedyrer for hverdagsrehabilitering er ferdige.
Flytting til nytt kontor.

Lesja helsestasjon
Nøkkeltall for helsestasjons- og skulehelsetjenesten i tillegg til jordmortjenesten
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær
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2019
1 639 317
2,75
6,2 %

2018
1 765 013
2,4
0,8 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
For Lesja helsestasjon er hovedoppgavene å forebygge sjukdom og fremme god fysisk og psykisk
helse hos kommende foreldre, barn og ungdom 0-20 år
Jordmor har ansvaret for svangerskapsomsorgen og har 8 konsultasjoner med kvinna i løpet av
svangerskapet i tillegg til hjemmebesøk i løpet av de første dagene etter hjemkomst.
Jordmor har 52% av stillinga si på jordmorvakt på Otta.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk









Styrke helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom tett samarbeid med legekontoret,
fysioterapi, barnehage, skole og barnevern.
Bruke Veilederen.no aktivt.
Sørge for at prosedyresamlinga ved helsestasjonen er oppdatert etter retningsliner. Revidere
internkontrollsystemet.
Auke trefftida i skulen. Fortsette med Cos-p foreldreveiledning og evaluere kursene.
Delta på perinataldager for jordmødre . Deltar på helsesøster-og jordmor møter i 6k 4 ganger
i året. Delta på fagdager for helsesjukepleier
Benytte oss av videokonferanse via helsenett for å unngå reising.
Styrke arbeidet med barn og unge og psykisk helse. Samarbeid med Dovre om tilsetting av
kommunepsykolog.
Videreutvikle rutinene for avviksmeldingar.

Måloppnåelse i året som gikk
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Vi har styrka samarbeidet internt med legekontoret i 2019 gjennom flere felles prosedyrer.
Vi fikk på plass faste samarbeidsmøter med ledelsen ved skolene i tillegg til barne- og
ungdomskontakten i 2019.
Vi har nå økt trefftida ved Blåsenborg med 1.5-2 timer hver tirsdag. Helsesjukepleier er nå
ved Lesja skole fra 08.30-15.00 i utg.pnkt hver tirsdag i tillegg til fredag fram til kl. 12. Noen
utfordringer med ledige rom for helsesjukepleier på Blåsenborg. Helsesjukepleier er i tillegg
tilgjengelig for lærerne og vice versa for samarbeid rundt elever hver tirsdag fra 14.30. (1.-7.
trinn).
Fikk innvilga søknad om midler fra Helsedirektoratet for å kunne tilby foreldreveiledningskurs
ved helsestasjonen. Vi har tilbydd COS-p-kurs til alle foreldre i barsel, samt gjennomført
kveldskurs i gruppe til foreldre med barn i alle aldre i tillegg til foreldre med barn i risiko. Det
kan være foreldre som helsestasjonen anbefaler det til eller på oppdrag fra
barnevernstjenesten. Vi får gode tilbakemeldinger på disse kursa. Vi kursa 78 foreldre i
2018/2019.
Deltatt på fagdager for helsesjukepleiere.
Perinatall-dager for jordmødre ble avlyst.
Vi har benytta oss av videokonferanse via helsenett i flere ansvarsgruppemøter denne
høsten og det fungerer veldig fint. Mye tid blir spart ved å unngå å reise til Otta.
Vi ønsker i 2020 å ta i bruk flere digitale verktøy for å nå barn og unge.
Vi har evaluering fra foreldre etter COS-p-kurs. Ellers har vi ikke gjennomført andre typer
brukerundersøkelser.

Utfordringer i året som kommer



Usikkert om vi kan holde foreldreveiledningskurs fordi vi ikke vet om vi får nye midler fra
Helsedirektoratet.
Få på plass flere kanaler for å nå elevene.

Viktige hendelser/info om året som gjekk





Fikk midler fra Helsedirektoratet til å utvide trefftid ved Lesja skole.
Fikk midler fra Helsedirektoratet til å kunne holde foreldreveiledningskurs.
Vi har nådd mange, men tenker vi kan nå enda flere. Vi kunne gjerne tenkt oss at Cos-p
hadde blitt implementert i den tverrfaglige oppvekstmodellen vi har i Lesja.
Omvisning i våre nye helsestasjonslokaler.

Hjemmebaserte tjenester
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
12.393.379
19,4

2018
12.505.000
19

6,3 %

3,1 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten
De hjemmebaserte tjenestene skal gi innbyggerne riktige og tilpassede pleie- og omsorgstjenester til
rett tid, slik at best mulig livskvalitet for den enkelte kan oppnås. Innbyggerne skal få bo i egne hjem
lengst mulig, og de skal ha trygghet for å få tilpasset bolig og tjenester når behov oppstår. Tjenestene
skal gis uavhengig av den enkeltes bosted, inntekt og ressurser, og gi rom for brukermedvirkning, ha
høy kvalitet, og være en integrert del av kommunens totale tjenestetilbud.
For å nå dette målet, har hjemmebaserte tjenester et mangfoldig tjeneste- og botilbud. Avdelingen
består av: Hjemmesykepleie, hjemmehjelpsordning, Eldres Senter, Lesjatun, dagsenter med
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transport, middagsombringing, trygghetsalarmer, omsorgslønn, avlastning, støttekontakter,
personlig assistanse, brukerstyrt personlig assistanse og ledsagerbevis.

Virksomhetens målsettinger i 2019
Hovedsatsingsområder:
 Kvalitet og brukersikkerhet i tjenesten
 Kompetanseheving
 Digitalisering og IKT
 Plan og utviklingsarbeid
 Gjennomføre oppsatt HMS-plan
Til hvert satsingsområde er det utarbeidet resultatmål og tiltak.

Måloppnåelse 2019
Hjemmebaserte tjenester har bred og god kompetanse blant ansatte. To sykepleiere avsluttet dette
året videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse. Hjemmesykepleien har fra før
sykepleiere med videreutdanning i psykiatri, rehabilitering og eldreomsorg. En lærling har
gjennomført fagprøve som helsefagarbeider, og fått fast stilling.
Kommunen abonnerer på Veilederen, som er et dataprogram bestående av aktuelle kurs, samt at det
er et oppdatert oppslagsverk. Alle ansatte har tilgang. Dette er et målretta, godt verktøy for
oppdatering av kunnskap, men dessverre har det vært lite brukt. Det er derfor besluttet å avslutte
avtalen.
Ansatte fra alle arbeidsplassene innen hjemmebaserte tjenester har deltatt på kurs i "Tidlig
oppdagelse av forverret tilstand" og på førstehjelpskurs. Sykepleierne i hjemmesykepleien har deltatt
på kurs i kreftsykepleie i regi av kreftsykepleier og Steg for Steg.
Leder har deltatt på lederutvikling i regi av Steg for Steg.
Profil er vårt felles saks- og dokumentasjonssystem, pasientjournal. Avdelingen arbeider kontinuerlig
med å forbedre dokumentasjonen. Elektroniske meldinger i Profil mellom kommunen og sykehus og
mellom tjenesten og legetjenesten, fungerer stadig bedre. Det gir økt brukersikkerhet og bedre
dokumentasjon.
Kommunens "Kvalitetsstandard og kriterier for tildeling av helse, pleie- og omsorgstjenester" er
revidert. Dokumentet er et arbeidsredskap ved tildeling av tjenester og informasjon for aktuelle
brukere og pårørende. Det ble i 2019 vedtatt opprettelse av egen stilling (50%) til tildelingskontor og
koordinerende enhet, med tilsetting mars 2020. Målet er økt kvalitet og brukersikkerhet ifm.
tjenestetildeling innen alle kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester.
Overordna, målretta planarbeid har i 2019 vært nedprioritert pga. leders arbeidssituasjon.
Det ble i 2019 utarbeidet rutiner for hverdagsrehabilitering. Dette er et tilbud til motiverte
hjemmeboende brukere som ønsker å trene aktivt i en tidsavgrensa periode, på funksjoner som de
ønsker å gjenvinne eller forbedre for å fungere bedre i dagliglivet.
HMS-planen er ikke tilfredsstillende gjennomført i 2019. Det gjelder gjennomføring av
medarbeidersamtaler, vernerunder og kurs i brannvern. Leder har halve året hatt deler av
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lederansvaret for Miljøarbeidertjenesten. Dette har ført til at noen oppgaver har blitt nedprioritert.
Bemanningssituasjonen innen vaktmestertjenesten er også medvirkende årsak til manglende
plangjennomføring.

Utfordringer i året som kommer
Satsningsområdene og HMS-planen fra 2019 videreføres i 2020. Hjemmebaserte tjenester er en
avdeling som er vanskelig å forutsi driften av. De siste to-tre årene har vært stabile, men en må
forvente raske endringer. Spesialisthelsetjenesten varsler stadig kortere behandlingstid, og
rehabilitering skal i fremtiden hovedsakelig foregå i hjemkommunen. Reformer innen psykiatrien vil
også påvirke hjemmebaserte tjenester.
Etablering av flere avdelinger i nytt helsehus blir spennende utfordringer som vil gi nye muligheter
for samarbeid og rutiner både mht. personale, ledere og brukere.
Kommunens økonomiske situasjon bekymrer. Hjemmebaserte tjenester har gjennomgått
"ostehøvel"-innsparinger gjennom mange år. Storparten av budsjettet er personalutgifter.
Eksisterende budsjett er ikke beregnet for vesentlige endringer i behov for tjenester.
Fremtidens tilgang på fagpersonell er utfordrende. Dette bl.a. med bakgrunn i at ca. 1/3 av faste
ansatte er over 60 år. Deltidsproblematikk er en permanent utfordring. Nytt i denne sammenhengen,
er de nye rettighetene i AML § 14-4 som gir ansatte rett til utvidelse av stilling når en jevnlig har gått
vikarvakter i et år. Utfordringen er hvordan kommunen skal organisere dette til beste for
arbeidstakere og arbeidsgiver. Dette blir stillinger utover eksisterende hjemler.
Kommunen må i 2020 utarbeide plan for å etterkomme kravene i st.m. 15 "Leve hele livet".
Det må også arbeides videre med konkretisering av kommunens videre planer vedr.
velferdsteknologi.

Viktige hendelser/info
Innflytting i nytt helsehus, første byggetrinn. Ansatte fortjener stor takk for positivitet og innsats ved
etablering og innflytting i nye lokaler.
2019 var et stabilt år for hjemmebaserte tjenester. Det har vært en jevn tilgang og avgang av
brukere, men få med nye, store behov. Tildelingsnemnda gjorde 128 vedtak om hjemmetjenester. Pr.
desember hadde hjemmebaserte tjenester ca. 140 brukere innskrevet.
Det ble bestemt at Innlandet fylke skulle ta over tildeling av TT-transport fra 01.01.20. Tidligere er
det kommunen som har tildelt tjenesten innen fylkets fastsatte rammer.
2019 har vært et år med mye fokus på økonomi. Vikarbruk har vært sterkt redusert, og personell har
vært nyttet på tvers av arbeidsplassene.

Lesja legekontor
Nøkkeltall

2019

2018

6.746.020

6.645.681

Antall årsverk

4.55

4.55

Sykefravær

0.2 %

1.6 %

Økonomisk ramme
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Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten







Tilstrekkelig godt helsetilbud til alle som til enhver tid oppholder seg i Lesja kommune.
Aktiv aktør innen forebyggende helsearbeid.
Medisinske ansvaret for helsestasjonen.
Medisinske ansvaret for Lesja sjukeheim.
Legevakt mellom klokken 8-16 på hverdager.
Delta i regional legevakt på NGLMS Otta.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk









Gjennomført brukerundersøkelse
Digitalisering: fikk innført Telenor bedriftsnett som sikrer bedre tilgjengelighet på telefon,
samt mulighet for flere operatører.
Implementert helsenorge.no. Pasienter med fastlege på Lesja kan bestille legetime, fornye
resepter og ha e-konsultasjon med fastlege via egen skjerm fra hjemme.
PLO-meldinger ble implementert .
Forebyggende kontroller til utsatte pasientgrupper som hjerte og diabetes ble utført.
Lesja Legekontor hadde en forsvarlig bemanning gjennom hele året. Dette er viktig i forhold
til legevaktfunksjon.
Tverrfaglig samarbeid, både innad i helse og rehabiliteringsavdelingen, men også med andre
kommunale samarbeidspartnere.
Har deltatt aktivt i regionale samarbeid som legevakt, smittevernforum,
kommuneoverlegeforum og fastlegeforum.

Måloppnåelse i året som gikk


Lesja Legekontor har nådd de fleste målene i handlingsprogrammet for 2019, bortsett fra:
- Øke kompetansen på velferdsteknologi med tanke på nytt helsehus- utsatt til 2020.
- Lean på ledernivå- utsatt til 2020.
- Videreutvikle prosedyreperm er ett kontinuerlig arbeid som til enhver tid følges opp.

Utfordringer i året som kommer







Stadig større krav fra spesialisthelsetjenesten, flere oppgaver skal løses ute i kommunene.
Pasientene har mer sammensatte og komplekse sykdomsforløp som krever mer kompetanse,
ressurser, samarbeid og utstyr.
Flytting til nytt helsehus høsten 2020: krever at det jobbes med å bygge en helhetlig
organisasjonskultur. Viktig å ha en læringskultur der en kan dra nytte av hverandres
erfaringer og kompetanse når vi samles under samme tak. Det vil også være en fordel om vi
kan bruke personale på tvers av avdelingene.
Velferdsteknologi; dette må jobbes med i 2020, men er ressurskrevende. Velferdsteknologi
er et hjelpemiddel for å jobbe på en mer effektiv måte.
Økning av saker relatert til psykisk helse både hos barn, unge og voksne. En utfordring at vi
ikke har psykolog i kommunen.

Viktige hendelser/info om året som gikk
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Lesja kommune ble tatt ut som pilotkommune fra Sykehuset Innlandet til å gjennomføre 3månedskontroll etter hjerneslag digitalt. I praksis vil det si at pasienter under 67 år som har






gjennomgått et hjerneslag kan ta etterkontrollen via skjerm på Lesja Legekontor med
nevrolog på Lillehammer. Pasienten spares derfor for lang reisevei.
Norsk Helsenett-skjermen på sikker linje kunne vært brukt til flere typer konsultasjoner med
Sykehuset Innlandet.
Sommeren 2019 hadde vi en medisinstudent som var ferievikar hos oss. Dette var meget
positivt og lærerikt, både for studenten, men også for oss på legekontoret. Vi har nå fått flere
henvendelser fra medisinstudenter som er oppvokst på Lesja og som ønsker å være vikar hos
oss. Viktig å ha fokus på rekruttering av leger i fremtiden.
Vi har hatt 2 LIS leger i året som gikk, begge har fungert bra og hatt lærerike og fine måneder
på Lesja. LIS legene deltar i den regionale legevakten på NGLMS.
En sykepleier på legekontoret tok videreutdannelsen "diabetes-sykepleier".

Lesja sjukeheim
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
20.331.000
28,8
9,5 %

2018
19.151.000
28,8 (26,8 ved utgangen av året)
12,8 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene for Lesja sjukeheim
"Lesja sjukeheim skal være et godt sted å bo for de som ikke er i stand til, for kort eller lang tid, å
ivareta den grad av egenomsorg som trengs for å bo heime, bo i omsorgs/trygdebolig, bo i
korttidsbolig ved Eldres Senter med de hjelpe- og støtteordninger som finnes i kommunen."

Lesja sjukeheim`s målsettinger i 2019
Hovedsatningsområdene var:
 Kvalitet og pasient / brukersikkerhet i tjenestene.
 Kompetanseheving.
 Digitalisering.
 Plan- og utviklingsarbeid.
Til hvert satsningsområde er det utarbeidet resultatmål og tiltak.

Måloppnåelse i året som gikk
Sjukeheimen har gjennom hele året tatt imot pasienter både fra sykehus og egen heim, ingen
venteliste. Antall tilgjengelige plasser ble som følge av byggeprosjektet redusert mot slutten av året.
På slutten av året vedtok kommunestyret å stenge 6 plasser midlertidig. Vi sparer dermed 2 årsverk,
men mister samtidig noe brukerbetaling.
Sjukeheimen er fortsatt med i SAM-AKS (samhandlingsprosjekt mellom alderspsykiatrisk avdeling i
sykehuset Innlandet og kommunale sjukeheimer), som bidrar med kurs og veiledning i forhold til
demens.
Med fokus på gode og trygge tjenester er Pasientsikkerhetsprogrammet er et godt verktøy. Gjennom
dette har flere deltatt på kurs om tidlig oppdagelse av forverret tilstand.
Det jobbes fortsatt med å ta i bruk digitale verktøy til møter og kurs, slik at det blir mindre reisetid og
flere kan delta.
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Mye planarbeid og oppfølging av igangsatte tiltak er satt på vent pga. byggeprosjekt og fravær i
ledelsen.

Utfordringer i året som kommer
"Leve hele livet" vil i tillegg til gjeldende lover og forskrifter legge føringer for tjenesten framover. Det
er viktig å synliggjøre hva vi allerede har og jobbe videre ut fra dette.
Lesja helsehus er planlagt ferdig i september. Fullføring av byggeprosjektet vil fortsatt ha stort fokus
og kreve mye ressurser. Mange midlertidige løsninger vil fortsatt kreve tålmodighet og fleksibilitet fra
både medarbeidere, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Det vil også medføre noen ekstra
kostnader. Det tar tid å få ting til å fungere i nye omgivelser og å gjennomføre rutineendringer. Det
vil derfor være utfordrende å komme i ordinær drift mot slutten av året.
Nok helsepersonell med fagutdanning er en utfordring i Lesja som ellers i landet. Spesielt sykepleiere
mangler på sjukeheimen i 2020. I tillegg til avtaler med dem som allerede yter en stor innsats vil det
være nødvendig med vikarbyrå for å kunne avvikle ferie. Heldigvis har vi dyktige og stabile
helsefagarbeidere som bidrar sterkt til gode tjenester.
Ufrivillig deltid er en kjent utfordring. AML § 14-4 gir ansatte rett til utvidelse av stilling når en jevnlig
har arbeidet mer enn avtalt i ett år. Dette gjør at større ledige stillinger svært sjelden blir ledige for
andre. Bemanningen er helt marginal og gjør at det må leies inn vikar ved fravær.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Helsehuset har hatt stort fokus gjennom hele året. Først med planlegging, og deretter med
gjennomføring og ferdigstilling av byggetrinn 1. Mange la ned mye arbeid for at innflytting kunne
skje som planlagt 2.desember.
Samtidig med innflytting ble middagsservering flyttet til kl. 16 for hele sjukeheimen. Middag på
Lesjatun og utkjøring av middag ble også seinere på dagen. Dette ser ut til å fungere godt.
Antall liggedøgn er 8114 i 2019 (9103 i 2018). Antall liggedøgn er lavest på slutten av året og det
passet bra sammen med byggeprosjektet. Utover høsten måtte flere rom stenges for å kunne bygge
sammen ny og gammel del av sjukeheimen.
I gjennomsnitt har 23 plasser vært i bruk, med variasjon fra 20 til 29.
De fleste pasientene kommer til sjukeheimen etter sjukehusopphold. Mange kommer etter
henvendelse fra fastlege og legevakt. Det er viktig å ha kapasitet til å ta imot disse pasientene. Det
skaper trygghet i befolkningen for at opphold på sjukeheimen er tilgjengelig når behovet oppstår.

Skoglund
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
6975500
13,69
7,7

2018
8 972 150
14,5
12,3

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Skoglund skal være et trygt, trivelig og utviklende botilbud. Bygd opp etter den enkelte beboers
forutsetninger og behov.
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Miljøarbeid skal være systematisk og målretta, og gi sjøltillit og økt sjølhjulpenhet til beboerne.
Skoglund skal være en naturlig del av lokalmiljøet på Lesjaskog.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk







Gi et sikkert tilbud til kvalitet og pasient/ brukersikkerhet i tjenestene gjennom ulike tiltak
som å evaluere og forbedre internkontroll, avviksmeldinger, forbedre dokumentasjonsplikten
journalføring og i enda større grad ha fokus på brukermedvirkning ved å gjennomføre
brukerundersøkelser minst 1gang i året.
Kompetanseheving
Lederutvikling (Prøve ut Lean). Definere relevant område for kompetanseheving.
Digitalisering og IKT: Utvikle bruken av Profil som dokumentasjonsverktøy. Prøve ut digitale
hjelpemidler opp mot tjenesteytingen der dette er fordelaktig for bruker
Leder skal være aktiv deltager i overordnet planarbeid der dette er relevant for Skoglund

Måloppnåelse i året som gikk
På Skoglund ble det gjort nedskjæringer i bemanningen og skrevet ny turnus. Den nye turnusen ble
rullet ut noe senere en først tenkt. Skoglund klarer allikevel å gi trygge og gode tjenester til brukerne
som mottar tjenestene sine, ut fra brukerundersøkelser som er gjort. Faglig leder i 40 % stilling har
gjort en god jobb med å oppdatere og tilrettelegge Profil til vår brukergruppe, som er vårt felles saksog dokumentasjonssystem, pasientjournal. Det har vært fokus på kollegaveiledning, og programmet
er gjennom 2019 blitt godt implementert. Skoglund har i løpet av 2019 tre ansatte som tar utdanning
som helsefagarbeidere. 1 person tar videreutdanning på høyskolenivå.

Utfordringer i året som kommer




Gi gode og stabile tjenester til brukerne med en mindre grunnbemanning enn før.
Etter nedskjæringene er vi på minimum bemanning i grunnturnus, noe som gjør
bemanningssituasjon spesielt sårbar ved sykdom, permisjoner o.l.
Skoglund har flere brukere relativt høy alder, tilretteleggingen må tilpasses alder og
utfordringer relatert til dette.
Utfordringer knyttet til AML§14-4.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Skoglund var inne i endringer i året som gikk med nedskjæringer og ny turnus. Både beboere og
personal har måttet gjort omstillinger. Leder for Skoglund var ute i permisjon siste halvdel av 2019,
noe som har gjort at flere av målene for Skoglund 2019 ble satt på vent. Skoglund ble slått sammen
med dagsenteret på Lesjaskog, og skal gå under fellesbenevnelsen Miljøarbeidertjenesten.

Forvaltning- og utviklingsavdelinga
Årsrapport F/U - Sektornivå
Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Avdelingen har ansvar for forvaltning og drift av kommunens bygningsmasse og tekniske
infrastruktur. I tillegg ligger ansvar for saksbehandling innenfor en rekke lovverk.
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Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
Krav om økonomisk og organisatorisk fornying og omstilling er lagt til grunn for prioritering av tiltak i
handlingsprogrammet. Med dette og kommuneplanens hovedmål som grunnlag har vi for 2019
fokusert på følgende målsetting:
1. Saksbehandling skal ha høy kvalitet med behandling innenfor gitte tidsfrister. God service
skal ha fokus i alle saker.
2. Levere tekniske tjenester innen VVARF der kvalitet og servicenivå har fokus.
3. Veilede og bidra til næringsutvikling basert på private initiativ og Lesja sine fortrinn og
ressursgrunnlag.
4. Bidra til å skape gode bomiljø og grunnlag for økt bosetting.
5. Tilpasning og fornying av tjenestene innenfor alle fagområder.
6. Styrke samhandling og bygge positive relasjoner/omdømme.
Det skulle gjennomføres større utbyggingsprosjekter også i 2019:
 Ferdigstille G/S-veg Solsida.
 Ferdigstille G/S-veg Lisser-Solsida.
 VA-anlegg Gamle Kongeveg.
 Følgje opp byggeprosjekt Lesja helsehus.
 Tiltak Lesja sentrum. Boliger, stedsutforming og uteanlegg Lesja skole.
 Gjenoppbygge høgdebasseng for drikkevassforsyning Bjorli.

Måloppnåelse i året som gikk
Vi har i stor grad nådd målet når det gjelder å levere saksbehandling med høy kvalitet innenfor
tidsfristene. Vi har etablert gode rutiner for håndtering av delingssaker som gir god flyt i
saksbehandlingen.
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har vært en arbeidskrevende oppgave i 2019.
Kommuneplanen er et viktig styringsverktøy for årene framover og således avdelingens viktigste
planoppgave i 2019. Kommunedelplan landbruk og kommunedelplan kulturminnevern ble begge
ferdigstilt og vedtatt i 2019.
Det leveres stabile og gode tjenester innenfor VARF-områdene, med tilfredsstillende
drikkevannskvalitet og renseresultater innenfor kravene. Ferdigstillelse av VA-ledning LesjaskogBjorli gir trygt og godt vann til Lesjaskog. Avløpsvann sendes til Bjorli og blir forsvarlig renset ved
Bjorli renseanlegg.
Va-anlegg til gamle kongeveg er påbegynt og gir mulighet for utvikling i dette området.
Gang- og sykkelvegen Lisser-Solsida er asfaltert og ferdigstilt som planlagt.
Gang-sykkelveg Solsida er ferdig opparbeidet, men mangler asfalt og ferdiggodkjenning fra Statens
vegvesen.
Tiltak i Lesja sentrum er ikke gjennomført. Riving av eksisterende boliger og opparbeidelse av ny veg
krever en større post i investeringsbudsjettet. Bolig-eiendom er ervervet for å klargjøre trasé for
gangveg opp Vasshaugbakken.
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Utfordringer i året som kommer
Den økonomiske situasjonen framover viser at ytterligere nedskjæring er nødvendig for at vi skal nå
målene i økonomiplanen. Gjennomgang av kommunal bygningsmasse og eiendom skal gjennomføres
med hensikt å balansere behov og bygningsmasse mot dagens og framtidig
befolkningssammensetning. Selv om vi har som målsetting å øke innbyggertallet er det nødvendig å
tilpasse tjenestene til den demografiske sammensetningen. Det er ikke mulig å redusere
driftsutgiftene uten å gjøre noe med strukturen.
Oppgavefordelingen i avdelingen er avhengig av aktiviteten og endringer i samfunnet. Det er derfor
nødvendig å ha en fleksibel organisasjon med bredt fokus.
Jordskiftesaken knytt til vegnettet i Lordalen er en utfordring for mange næringsutøvere og fortsetter
i 2020. Jordskiftesaken og den nært tilknytta utfordringen med bruer på Lesjaleira trenger framdrift
for at disse store arealressursene fortsatt kan gi grunnlag for mat- og virkes-produksjon som sikrer
framtidig bosetting.
Utfordringen med fortsatt stor belastning pga. stor jervebestand er det viktig å følge nøye med på.
Antall driftsenheter med sau har nå gått ned de siste årene, dette er ikke bra for en næring der det er
en fordel å ha næringsaktører å samarbeide med.
Videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vil være en stor og utfordrende
oppgave. Vakanse i planleggerstillinga en periode gjør at dette arbeidet vil bli forsinket noe.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Ferdigstillelse av vann- og avløpsanlegg Lesjaskog-Bjorli. Dette er en viktig milepæl for å sikre
tilfredsstillende vannforsyning og godkjent avløpsløsning for våre innbyggere på Lesjaskog.
Tussheim-bue og sti til Tussheim er positive tiltak som ble realisert i 2019 med betydelig innsats både
fra ansatte i F/U-avdelingen og fra driftspersonell.
Nytt høydebasseng på Bjorli ble ferdigstilt og tatt i bruk til vinterferien. (Bassenget ble totalskadet i
brann høsten 2018).
I 2019 ble avlingsmengden i jordbruket tilnærmet normal. Dette var positiv for jordbruket, for da ble
belastningen av tørkeåret 2018 mindre.

Plan, miljø, byggesak og oppmåling
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
3 319 000
5,6
5,2 %

2018
3 054 000
5,6
5,1 %

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
1. Saksbehandling skal ha høy kvalitet med behandling innenfor gitte tidsfrister. God service skal ha
fokus i alle saker.
2. Veilede og bidra til næringsutvikling basert på private initiativ og Lesja sine fortrinn og
ressursgrunnlag.
3. Bidra til å skape gode bomiljø og grunnlag for økt bosetting.
4. Tilpasning og fornying av tjenestene innenfor alle fagområder.
51

5. Styrke samhandling og bygge positive relasjoner/omdømme.

Måloppnåelse i året som gikk
Byggesak og oppmåling:
Målsetting:
1. Kvalitetssikring av søknader og saksbehandling
2. Kvalitetssikring av produserte tjenester
3. Veilede og bidra til økt bærekraftig ressursutnytting og verdiskaping.
4. Styrke beslutningsgrunnlaget ved kunnskapsinnhenting og analyse.
5. Bidra til økt bosetting og rekruttering.
Måloppnåelse:
Samla resultat på byggesak er ikke helt selvfinansierende. Dette skyldes at vi også har
arbeidsoppgaver som ikke er gebyrbelagt, og at deler av tida går til rettleiing i saker. Aktiviteten i
2019 var om lag som i 2018, og det var bra byggeaktivitet langt utover høsten. Det ble godkjent noen
færre fritidsboliger dette året, men noen flere nye boliger. Det har vært jamn aktivitet i landbruket,
noe som skyldes at mange har fått tildelt BU-midler. Det er ofte byggesaker med mindre tiltak og
dispensasjonssaker som krever mest arbeidstid.
I hovedsak er sakene behandla innenfor tidsfristene, men noen få saker er av ulike årsaker mer
tidkrevende. Det er ikke gjennomført tilstrekkelig antall tilsyn i byggesaker slik plan- og
bygningsloven krever, men det er bestemt at Lesja kommune skal slutte seg til den regionale
tilsynsordninga. Dette vil heve kvaliteten i byggesakene på sikt.
Aktiviteten på Bjorli og fritidseiendommene genererer de fleste oppgavene på byggesak, men det er
og en økning i spredt boligbygging i LNF-områda og en del andre mindre tiltak. Den samla aktiviteten
blir rapportert hvert år i KOSTRA og gir sammenligningsgrunnlag mot andre kommuner. Statistikk fra
KOSTRA ligger på SSB sine sider. Det ble gitt byggetillatelse til 25 nye fritidsboliger, 5 nye bolighus og
det har vært mange landbrukssaker og andre typer byggesaker. Total antall saker er derfor omtrent
som året før.
De som bygger bolighus benytter seg av ordninga om kommunalt boligtilskudd. Det er dette året
færre som søker om tidsavgrensa bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Dette skyldes i flere tilfelle
kravene som skatteetaten stiller ved flyttemelding.
Det blir arbeidet med digitalisering av fagområda på Forvaltning og utvikling, der integrasjon mellom
kart og sak/arkiv er viktig for byggesaksområdet. Det er på byggesak gjort ei forbedring av
informasjonen på heimesida. Dette gjør det enklere for folk å finne aktuell informasjon og skjemaer
på nettet. Søknadsprosessene vil etter hvert bli mer digitale og effektive.
Det ble også i 2019 behandlet et stort antall delingssaker og gjennomført kartforretninger. Vi har et
etterslep på oppmåling i mange saker der det i matrikkel er ført med utsatt oppmålingsforretning.
Arbeidet med retting av matrikkelen i forbindelse med regionreformen er utført i 2019; delvis med
innleid hjelp. Selve omlegginga til nytt kommunenummer gikk greit.
SIM-prosjektet (Statskog i matrikkelen) er nesten ferdigstilt slik at matrikkelen nå er retta opp for de
fleste av eiendommene i statsallmenningene.
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Plan og miljø:
Målsettinger i vedtatt handlingsprogram:
1. Sterkt fokus på behandling og framdrift i enkeltsaker.
2. Gjennomføre kommunens egne planer.
3. Samfunnssikkerhet, beredskap og ROS-analyse.
4. Delta aktivt i regionale planprosesser.
5. Utvikle gode rutiner for å sikre effektiv saksbehandling.
6. Sikre bærekraftig forvaltning av naturressursene i kommunen.
Som innsparingstiltak har 50% av plan- og miljøvernrådgiverstillinga vært vakant.
Alle private planforslag er behandlet innenfor tidsfristene satt i pbl.
Av egne planer som er utarbeidet i 2019 kan nevnes:
 Kommunedelplan for kulturminner vedtatt.
 Kommunedelplan for landbruk vedtatt.
 Reguleringsplan Borgaløkken ble vedtatt.
 Arbeidet med kommuneplanen samfunnsdel og arealdel ble igangsatt og planprogram
vedtatt desember 2019.
Det er utført arbeid i forbindelse med regionreformen også innenfor planarbeidet. Dette er fullført,
og plan-basene fungerer tilfredsstillende etter omlegging.
Arbeidet med ski-bru på Bjorli ble ferdigstilt i 2019. Miljøvernrådgiver har deltatt aktivt i Levande
Lesja sitt arbeid. Spesielt kan nevnes arbeid med dagsturhytte og sti Tussheim.
Arbeidet med bekjempelse av uønsket art er videreført og forhåpentligvis avslutta i 2019.
Alle mottatte søknader om tillatelser etter friluftslova, hjorteviltforskrifta og motorferdsellova er
behandla fortløpende.
Forurensningssaker er fulgt opp i samsvar med forurensningslova.

Utfordringer i året som kommer
Aktivitetsnivået i avdelinga er i stor grad påvirka av aktiviteten på fritidsboligmarkedet og i
landbruket. Stor aktivitet over flere år mht. utvikling av nye områder for fritidsbebyggelse og
et aktivt landbruksmiljø med tro på framtida gjør at arbeidsmengden i avdelinga er og vil være stor
også framover. Et viktig grep her vil derfor bli å sørge for selvkostfinansiering av de tjenestene der
dette er mulig. Etter at kalkyle er foretatt vil en tilpassa gebyrnivået slik at en oppnår 100%
dekning på disse tjenestene. Dette for å sikre at vi og i framtida kan ha nok bemanning til å levere
tilfredsstillende tjenester innenfor oppmåling, plan og byggesak.
Et stort og viktig arbeid i 2020 vil være utarbeidelse av kommuneplanen. Dette planarbeidet vil kreve
en betydelig arbeidsinnsats fremover.
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Landbruk
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
4034378
5,48
5,2 %

2018
3832739
5,48
12,6 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Utfører kommunal landbruksforvaltning i Lesja kommune og i Dovre kommune. Herunder forvaltning
av lover og regler som er delegert til kommunene, samt tilskuddsforvaltning i overkant av 100
millioner kroner årlig for begge kommuner. Dette er i all hovedsak statlige midler fra
jordbruksforhandlingene. Av disse ca. kr 100mill er 56 mill. kr produksjonstilskudd (Lesja) og 8 mill. kr
avløsertilskudd. I tillegg ble det utbetalt regionalt miljøtilskudd på kr 1,7 mill. kr, SMIL-midler på
omtrent 300.000 kr, dreneringstilskudd 30.000 kr og tilskudd til organisert beitebruk var 400.000 kr.
Når det gjelder kommunalt tilskudd fra kraftfondet har landbrukskontoret har stått for delegerte
vedtak knyttet til nydyrking, samt utarbeidet innstillinger sammen med FU-sjef og rådmann for alle
kraftfondsøknader i 2019.
Landbrukskontoret deltar i arbeidet for å utvikle landbruket i samarbeid med de andre som har
denne rollen. Herunder kommer bl.a. investerings- og bedrifts-utviklingsmidler i landbruket (IBU) inn,
der det fra Lesja i 2019 kom inn søknader på utviklingsprosjekter med en samlet kostnadsramme på
10,9 mill. Disse ble støttet av Innovasjon Norge med til sammen 2,6 mill. i tilskudd.
Landbrukskontoret administrerer tre skadefellingslag; to i Lesja og ett i Dovre. Vi har ansvar for
rovdyrtelefonen som er betjent i beitesesongen. I beitesesongen 2019 var det to
skadefellingsaksjoner på jerv i Lesja, èn i Lordalen og èn på Heimfjellet. Ingen av dyra det var gitt
fellingstillatelse på ble felt. Flere av beitebrukerne i flere deler av kommunen opplevde tap til rovdyr.
Arbeidet med beredskapsplan for beitenæringa er ferdig frå landbrukskontorets side. Nå skal
næringa sjøl stå for oppdatering og videre arbeid.
En del tillatelser gis fra landbrukskontoret; bl.a. til nydyrking. I 2019 fikk vi inn 11 søknader, og det
ble gitt nydyrkingsløyve til totalt 244 dekar.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk






God saksbehandling innenfor tidsfrister.
Veilede og bidra til næringsutvikling.
Styrke beslutningsgrunnlag og kunnskapsinnhenting.
Bidra til å skape gode bomiljøer og grunnlag for økt bosetting.
Styrke samhandling og bygge positive relasjoner/omdømme.

Måloppnåelse i året som gikk
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Tilfredsstillende på jord- og konsesjonslov. 39 saker; 18 konsesjonssaker og 21 jordlovssaker.
I 2019 har Lesja sendt alle vedtak fattet med hjemmel i konsesjonslov og jordlov til kontroll
hos Fylkesmannen (FM) etter beskjed om dette jf. jordlovens § 3. I FM sin tilbakemelding,
gitt i mars 2020, sier FM: "Jevnt over er inntrykket at kommunen har god kompetanse innen
jordloven og konsesjonsloven. Vi har ingen vesentlige merknader til saksbehandlingen eller
de faglige vurderingene." I en sak gjorde kommunen en direkte feil, dette ble fanget opp, og
feilen rettet. Tilbakemeldingen er planlagt tatt opp for gjennomgang i forvaltningsutvalget i
2020.













I hovedsak tilfredsstillende saksbehandling på de andre saksområdene.
Har gitt veiledning innenfor tradisjonen landbruk, samt bistått annen næringsutvikling via
deltagelse i Levande Lesja.
Også i 2019 ble NIBIO engasjert for å kartlegge beiteressursen. Området fra Prestsetre til
Lordalen ble kartlagt (halve Lordalen). Planen for 2020 er å fortsette østover fra Lordalen.
Arbeidet med Tussheimbue ble ferdig i 2020, og her deltok landbrukskontoret med god
innsats.
Arbeidet med å styrke beslutningsgrunnlag og kunnskapsinnhenting har vi deltatt i. Her
trekkes 'Temaplan landbruk' fram som sentralt, og kommuneplanlegger takkes for sitt gode
arbeid.
Samarbeidsprosjekt med Mattilsynet for å sikre at nødvendige gjerder fornyes og
vedlikeholdes ble satt på vent i 2019 pga. kapasitet ved landbrukskontoret.
Landbrukskontoret deltok i samarbeidsprosjektet for å rydde plast i Lågen. Innsatsen fra
næringa, skoleelever og frivillige var svært positiv.
Deltatt på lokale og regionale samlinger i den grad vi har hatt mulighet. Her nevnes
samarbeid i Nord-dalen via 6K landbruk, samt nytt samarbeid i fjellregionen med Østerdalen
og Oppdal.
Arbeidet med å følge opp vedtak om utvikling av landbrukskontoret i tråd med mål satt av
forvaltningsstyret og plan-, nærings- og utviklingsstyret 04.12.2018 ble satt noe på vent i
2019 grunnet rådmannsbytte m.m. Arbeidet ble satt i gang i januar 2020 og med konkret
endring fra 01.03.2020. Ny vertskommuneavtale legges fram for kommunestyrene i 2020.

Utfordringer i året som kommer
Videre arbeid med de mål som er satt i temaplan landbruk.
Få god effekt ut av de nye skogbruksplanene. Det arbeides for at aktørene i skogen i sammen får til å
engasjere en pådriver. Opprettholde stabil og god drift både i jordbruket og skogbruket. Utfordringen
i forhold til arbeidskraft i forbindelse med korona-pandemien er satt på dagsorden fra første uke, og
må følges tett gjennom året.
Jordskiftesaken knyttet til vegnettet i Lordalen er en utfordring for mange næringsutøvere og
fortsetter i 2020. Jordskiftesaken og den nært tilknytta utfordringen med bruer på Lesjaleira trenger
framdrift for at disse store arealressursene fortsatt kan gi grunnlag for mat- og virkes-produksjon
som sikrer framtidig bosetting.
Utfordringen med fortsatt stor belastning pga. stor jervebestand er det viktig å følge nøye med på.
Antall driftsenheter med sau har nå gått ned de siste årene, og dette er ikke bra for en næring der
det er en fordel å ha næringsaktører å samarbeide med.
I 2019 var det en oppgang i antall dekar godkjent nydyrket areal der vi målte inn totalt 277 dekar ny
jord. Av mange grunner er det ønskelig at denne trenden fortsetter, bl.a. for å styrke
bosettingsgrunnlaget og av hensyn til nasjonal matvaresikkerhet. Estimert økt omsetning i landbruk
som følge av 277 dekar nydyrket jord er i overkant av 1 million kroner pr år.
Det er nødvendig med investeringer i landbruket for å holde produksjonen oppe. At næringsutøvere
fortsatt tørr å satse er nødvendig og sentralt. I denne sammenheng er det viktig at aktører i
landbruket møter service og god faglig sparringspartner på landbrukskontoret. IBU-ordningen er et
samarbeid der kommunene bistår. Dette avhenger bl.a. at kommunen opprettholder kapasitet på
landbrukskontoret.
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Viktige hendelser/info om året som gikk
I 2019 ble avlingsmengden i jordbruket tilnærmet normal. Dette var positiv for jordbruket, for da ble
belastningen av tørkeåret 2018 mindre.
Skogavvirkningen i 2019 var på kun 2.267 m3, noe som er rekordlavt. Dårlig maskinkapasitet og at
skogeiere har ventet på entreprenører er av hovedgrunnene til dette. Nå ble en del skogsdrifter satt i
gang på slutten av 2019. Dette tømmeret blir målt inn i 2020. Positivt i 2019 er det at ungskogpleie
og markberedning har hatt en oppgang.

Teknisk drift
Nøkkeltall
Økonomisk ramme
Antall årsverk
Sykefravær

2019
10.814.000
17
7,9%

2018
9.182.000
17
8,2%

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten
Forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse og teknisk infrastruktur.
Levere tekniske tjenester innenfor vannforsyning og avløpshåndtering.
Ansatte: 12 renholdere (894 % stilling), 10 fagarbeidere (800 % stilling inkl. en arbeidsleder) + en
ingeniør (100 % stilling). Hovedoppgaver for drift er: VARFS-tjenester (vann, avløp, renovasjon, feiing,
slamtømming), vedlikehold bygg inkl. renhold, vedlikehold veg.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk
1. Levere tekniske tjenester innen VVARF der kvalitet og servicenivå har fokus.
2. Veilede og bidra til næringsutvikling basert på private initiativ og Lesja sine fortrinn og
ressursgrunnlag.
3. Bidra til å skape gode bomiljø og grunnlag for økt bosetting.
4. Tilpasning og fornying av tjenestene innenfor alle fagområder.
5. Styrke samhandling og bygge positive relasjoner/omdømme.

Måloppnåelse i året som gikk
Vannverk
Høgdebassenga på Bjorli har totalt en lagerkapasitet på omlag 1000 m3. Dette sikrer en akseptabel
lagerkapasitet av ferdigprodusert vatn for levering i høgsesong. Maks døgnforbruk er målt til vel
900 m3/d (påskeaften 2016). Med dagens brønnkapasitet kan vi produsere vel 1000 m3/d. Videre
utbygging i dagens takt (ca. 30 - 40 hytter årlig) for Bjorli samt forsyning av Lesjaskog inkl. nye
utbyggingsområder, vil sikre vatn av tilfredsstillende kvalitet og mengde ca. 5 år fram i tid,
forutsatt at vi får kontroll på uønska forbruk (lekkasjer). Vi må innen den tid ha planene klare for nytt
høgdebasseng samt kapasitetsøkning ut fra vannkilde. I 2019 er det foretatt noe kartlegging av
antatte lekkasjer ved Bjorli vannverk. Det viser seg at det vesentlige av uønsket forbruk nå er i
trykksone 1. Det er her stabilt høyt forbruk også utenom sesongtopper. Lekkasjene er grovt
lokalisert til å ligge nede på Bøvermoen i området fra Bøvre i vest til Heimdal i øst.
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Bjorli vannverk (forsyningslinje mot Bjorli) fikk fra oktober oppgradert vannbehandlingsanlegget på
Øygardsmoen med UV-anlegg
Fra oktober 2019 ble grunnvannskilder ved Øygardsmoen satt i drift som hovedvannkilde mot
Lesjaskog vannverk. Forsyningslinje mot Lesjaskog har felles grunnvannskilde med linje mot Bjorli,
men er ellers et eget anlegg med separat UV og trykkpumper.
Lesjaverk vannverk har nå tilfredsstillende vanntrykk til alle abonnenter. Tiltak utført høsten 2018
gav en trykkøkning på 2,0 bar til abonnenter øverst i Ansmyr hyttefelt.
Vannledning mot Gamle Kongeveg hyttegrend ble på det nærmeste ferdig lagt i 2019. Det mangler
ca. 140 m pga. uavklart forhold til grunneier.
Etter oppgradering som ble utført i 2018 har Lesja vannverk vist stabil drift uten vesentlige problemer
hele driftsåret. Det har i løpet av de to siste årene blitt lokalisert og utbedret lekkasjer på
ledningsnettet, og dette har resultert i at vannforbruket er redusert med ca. 40 %.
Det ble i 2019 levert følgende mengder renset vann ut til abonnent ved de respektive vannverkene:
- Joramo vannverk 25756 m³
- Lesja vannverk 63517 m³
- Lesjaverk vannverk 11881 m³
- Lesjaskog vannverk 20700 m³
- Bjorli vannverk 112417 m³
Alle prøver av vann levert til abonnent (nettprøver) er av tilfredsstillende kvalitet.
Lesja kommune sine fem vassverk er godkjent av Mattilsynet. Godkjenningsprosessen pågikk over en
10-års periode, og det er kontinuerlig utført tiltak for å møte krav til leveringssikkerhet og
kvalitetskrav/kontrollrutiner.
Vi hadde i 2019 tilsyn ved alle vannverka av Mattilsynet, tilsynet omfattet etablering av
prøvetakingsplan basert på oppdatert farekartlegging.
Selvkost
-

Selvkostfond for vann pr. 31,12.2019: kr 113 303
Dekningsgrad i 2017 for vann var 101,5 %.
Dekningsgrad i 2018 for vann var 94,2 %
Dekningsgrad i 2019 for vann var 112,7 %

Avløpsanlegg
Avløpsanleggene har ikke hatt større driftsproblem i 2019.
Årsrapport for de enkelte naturbaserte avløpsanleggene er utarbeidet i tråd med krav i
utslippstillatelse (viser her til årsrapporter).
Ledningsnettet har fortsatt innlekk av fremmedvann i snøsmeltingsperioden og ved store
nedbørsmengder.
Det er i 2019 utført lekkasjeutbedringer på ledningsnettet i område Bjorli og område Lesja sentrum
(utbedring av ledningsnett er en kontinuerlig prosess).
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Det er fra geolog på det sterkeste anbefalt utvidelse av Bjorli renseanlegg og Lesja renseanlegg.
For Lesja renseanlegg er det innledet dialog med grunneier med tanke nødvendig grunnerverv for
utvidelse.
Lesja renseanlegg ble i 2018 utvidet med et nytt slambasseng, ytterligere utvidelse av renseanlegget
er det ikke plass til innenfor disponibelt areal. For å legge til rette for forestående oppstart ved
Zymtech er det helt vesentlig at kommunen har et renseanlegg som har forutsetning for å kunne ta
imot prosessavløp fra bedriften. Lesja renseanlegg må derfor utvides med flere bassenger; i første
omgang med to nye infiltrasjonsbassenger.
Drifta ved Lesjaskog renseanlegg ble nedlagt i desember 2018,
Kloakk fra Lesjaskog overføres nå til Bjorli renseanlegg. Nedlegging av Lesjaskog renseanlegg og
overføring til Bjorli renseanlegg ligger inne gjeldende i Utslippstillatelse for tettstedene Bjorli og
Lesjaskog i Lesja kommune dat. 20.10.2000 fra Fylkesmannen i Oppland.
Aktuell grunneier for areal til utvidelse av renseanlegg på Bjorli har fått signaler om arealbehov, men
kommunen har ikke hatt formelle samtaler/forhandling med grunneier
Selvkost
-

Selvkostfond for avløp pr. 31.12.2018: kr 2 601 914
Dekningsgrad i 2017 for avløp var 111,5 %.
Dekningsgrad i 2018 for avløp var 98,2 %
Dekningsgrad i 2019 for avløp var 95 %

Kommunalt ledningsnett
Ved den øvre trykksonen i Kongelberget hytteområde på Bjorli er ett basseng dessverre
blitt noe feilplassert og kom inn på ei hyttetomt (gnr. 2 bnr. 513 ). Det er gjort avbøtende tiltak på
hyttetomta (oppsetting av mur, drenering langs mur, varmekabel i drensgrøft, stikkrenne gjennom
Kongelbergvegen). Det må her gjennomføres kartforretning for å få korrigert eiendomsgrenser, det
gjelder ca. 75 m2 som gnr. 2 bnr. 513 må avstå. Dette er ikke utført, men bør utføres i 2020.
Kommunen har også i 2019 hatt forhandlinger med Bjorli Eigedom AS
vedrørende overtakelse av ledningsnett i Bjorlia. Forhandlingene er ikke fullført.
Det er ikke utført ledningskartlegging i 2019.
Nyanlegg
Det har i 2019 blitt utført noe oppussing av ledningstrase for VA fra Lesjaskog til Bjorli (total
grøftelengde mellom Lesjaskog og Bjorli er 7840 m).
Det er asfaltert 800 meter gang- og sykkelveg vest for Lesjaskog, parsell Lesjaskog vest – Solsida. I
område Lesja sentrum er det sanert gammel betongavløpsledning i område vest for
eiendommen til Karin Hagestante inkl. kryssing av Raumabana.
Renovasjon
Ingen store endringer i 2019. Søppelrenovasjon blir utført av NGR. Lokalt for Lesja har vi utvidet
tilbud til våre abonnenter (ut over standardpakke fra NGR) med papircontainere, glass/metallcontainere samt containere for metallskrap. NGR har fra våren 2018 utført inntransporten i egen
regi.
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Selvkost
-

Sjølvkostfond for renovasjon pr. 31.12.2019: kr - 48 623
Dekningsgrad for renovasjon 2017 var 97,7 %.
Dekningsgrad for renovasjon 2018 var 91,7 %
Dekningsgrad for renovasjon 2919 var 99,5 %

Slam
Innsamling av slam er utført av Miljøservice AS/Septik 24 (siste år i kontrakt).
Viser her til årsrapporttall for 2019 frå septikrenovatør.
Entreprise for septik-renovasjon har vært ute på ny konkurranse, 6K har utarbeidet felles utlysing.
Det er inngått kontrakt med ny septik-renovatør fra 01.01.2020.
Lesja kommune søkte i 2018 Fylkesmannen om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for
behandling av slam ved Lesja og Bjorli renseanlegg. Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om
behandle søknaden i løpet av våren 2019.
- Selvkostfond for septik pr. 31.12.2019: kr 77 434
- Dekningsgrad for septik 2017 var 124,8 %
- Dekningsgrad for septik 2018 var 120,5 %
- Dekningsgrad for septik 2019 var 99,6 %
Feievesen/brannsyn
- Framført underskuddfeiing/tilsyn pr. 31.12.2019: kr - 501 620
- Dekningsgrad for feiing 2018 var 82,4 %
- Dekningsgrad for feiing 2019 var 90,9 %

Utfordringer i året som kommer
På grunn av utvikling av nye hytteområder blir det ei viktig oppgave blir å oppgradere og utvide
kapasiteten på vann og avløpsanleggene. Det vil bli behov for et nytt høydebasseng i Bjorli øst.
Videre må erverves areal til utviding av avløpsbasseng på Bjorli og Lesja (Hosetmoen). For å sikre
vassforsyninga på Lesjaverk er det og behov for et nytt høgdebasseng, samt utvide kapasiteten ved å
anlegge ny grunnvassbrønn. Det vil også bli behov for å sikre areal til utviding av kapasiteten med et
nytt avløpsbasseng på Lesjaverk. For å sikre levering av vatn til innbyggerne på Lesjaskog er det
nødvendig å bygge et nytt høgdebasseng her også.
Kapasitetsutfordringer på vaktmestertjenester. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlinga å holde
en stilling vakant ett år. Dette byr på store utfordringer i å forvalte kommunens bygningsmasse
forsvarlig.
Det er behov for oppgradering av SD (anlegg/styring til ventilasjon/varme) på flere bygg. Dette
arbeidet må utføres i 2020 slik at vi har kontroll og kan drive anleggene mest mulig energieffektivt.

Viktige hendelser/info om året som gikk
Nytt høydebasseng på Bjorli ble ferdigstilt og tatt i bruk til vinterferien. (Bassenget ble totalskadet i
brann høsten 2018).
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Vann- og avløpsledning Lesjaskog-Bjorli ble ferdigstilt. Lesjaskog har dermed ny forsyning av vann fra
grunnvannsbrønn på Øygardsmoen. Renseanlegget på Lesjaskog er lagt ned.
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