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1. GENERELLE FORUTSETNINGER
Kommuneplan
Kommuneplanen fastlegger overordna målsettinger for all kommunal virksomhet.
Kommuneplanen har en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen består av en
samfunnsdel og en arealdel. Langsiktig del gir strategiske mål og er førende for all planlegging
og utvikling i Smøla kommune. Den kortsiktige delen omfatter et samordnet
handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år, og består av kommunedelplaner,
økonomiplan og handlingsplan.
Kommuneplanen er verktøy for politisk styring av ressurs- og arealutnyttelse i kommunen, og
viser retning for ønsket samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel med mål og
strategier legges til grunn for økonomiplan/handlingsplan.
Det har i lang tid vært arbeidet med rullering av arealdelen i kommuneplan. Prosessen er
veldig forsinket pga marginal planleggingsressurs og det at man har vært nødt til å prioritere
andre store planoppgaver forran. Samfunnsdelen av kommuneplan ble vedtatt i februar 2007,
jfr. KST-sak 008/2007. Gjeldende planstrategi legger til grunn at arbeidet med rullering av
samfunnsdelen skal starte i 2018, men det er sannsynlig at denne prosessen ikke kan startes før
i 2019.
Samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan gir følgende:
Mål og strategier
Kommuneplanens samfunnsdel omhandler 6 hovedmål med tilhørende strategier:
1. Smøla skal innen 2020 ha infrastruktur og kommunikasjon som gir grunnlag for at
kommunen er en konkurransedyktig arena.
2. Smøla skal være en levedyktig kommune med fokus på samfunnsutvikling og bolyst.
3. Smøla skal i 2020 ha et stabilt, variert og verdiskapende næringsliv på naturens
premisser
4. Befolkningen på Smøla skal sikres et tilpasset helse- og sosialtilbud til den enkelte
brukers behov, med særlig vekt på å sikre barn, unge, eldre og funksjonshemmede en
trygg og aktiv hverdag.
5. Smøla kommune skal gi barn og unge livsverd og framtidstro med fokus på læring for
livet i et trygt og utviklende miljø.
6. Smøla kommune som organisasjon skal sørge for en kvalitetsbasert tjenesteproduksjon
for lokalsamfunnet, og forvaltningsansvaret skal være fokusert på fleksibilitet og service.
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Hovedmålene, som er lagt til grunn for økonomi- og handlingsplan, gjenspeiles i Smøla
kommune sitt framtidsbilde:
 Et næringsliv med bedrifter av ulik størrelse og karakter, ulik utdanningsnivå og
kompetae, både de med lang tradisjon og nyetablerte bedrifter.
 Velutviklede grender der det er ønskelig å bosette seg med gode levekår og trygghet.
 Gode natur- og kulturtilbud i en kommune som tar ansvar for miljøet.
 God infrastruktur og gode kommunikasjonstilbud
 Tilfredsstillende helse- og sosialtilbud som dekker alle gruppers viktigste behov.
 Barn og unge med livsverd og framtidstro. Gode skole- og barnehage tilbud.
 En kvalitetsbasert tjenesteproduksjon for lokalsamfunnet, hvor forvaltningsansvaret skal
være fokusert på fleksibilitet og service.

1.1 Befolkning
Pr. 31.07.2018 har Smøla et folketall på 2151 personer.
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Første
halvår 2018

Fødte Døde

21
16
19
25
24
22
13
14
15
20
20
8

Innflyttet Utflyttet Netto
FolkeFødselsinnflytting
tilvekst
overskudd

24
37
26
28
32
30
32
37
32
19
20
15

-3
- 21
-7
-3
-8
-8
-19
-23
-17
1
0
-7

56
78
98
58
115
86
73
58
86
102
68
26

82
75
67
61
64
80
68
56
74
84
56
40

-26
3
31
-3
51
6
5
2
12
18
12
-14

-28
-18
24
-6
45
-2
-14
-20
-5
19
12
-21

Folke
mengde
pr. 31.12.

2137
2119
2143
2137
2182
2180
2166
2146
2141
2160
2172
2151

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
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Aldersfordeling pr. 1. jan 2018

Framskrevet folketall for Smøla 2018 - 2040 - fordelt på aldersgrupper

(Framskriving: SSB Hovedalternativet (MMMM) Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i
følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
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Framskrevet endring i alderssammensetning:
Framskrevet endring i Framskrevet endring i Framskrevet endring i
alderssammensetning alderssammensetning alderssammensetning
2018-2022
2018 - 2030
2018 - 2040
25
-5
2
-8
-7
-11
-33
-2
-19
-47
-45
-51
0
14
17
171
38
117
108
-7
55

0-15 år
16-18 år
19-34 år
35-66 år
67-74 år
75 år og eldre
Samlet
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Framskrevet folkemengde 2018 - 2040
etter alder
200

150

100

50

0
0-15 år

16-18 år

19-34 år

35-66 år

67-74 år

75 år og eldre

Endring

-50

-100
2018-2022

2018 - 2030

2018-2040

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ifølge SSB vil veksten i folketallet for årene 2018-2040 først og fremst komme i sentrale strøk,
mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Dette henger sammen med at man
forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene fortsetter. Dermed framskriver
SSB en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne.
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2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
2.1 Bakgrunnsmateriale
Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP):









ØP 2018– 2021
Kommunens økonomireglement (Vedtatt i K-sak 0059/16 – 29.09.16.)
Basiskorrigerte rammer (konsekvensjustert budsjett)
Politiske vedtak med føringer for ØP.
Stortingsproposisjon nr 128 S – Kommuneproposisjonen 2019.
Stortingsproposisjon nr 1 S – Statsbudsjett for 2019.
St.meld. nr. 1 – Nasjonalbudsjett 2019
KS prognosemodell for rammetilskudd og skatt 12.10.2018

2.2 Rammetilskudd (tall i hele tusen)
Det samlede rammetilskuddet til kommunen i 2018 blir fordelt gjennom inntektssystemet slik:
Rammetilskudd
Innbyggertilskudd, likt beløp pr innbygger
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger/INGAR
Saker med særskilt fordeling
Småkommunetilskudd
Skjønnstilskudd -ordinært skjønn
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet
Sum rammetilsk. ekskl. inntektsutjevning
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd

53 175
24 857
-115
305
5 698
100
0
84 020
8 687
92 707

Skatt
Skatt på inntekt og formue

53 996

Frie inntekter, skatt og ramme, total

146 703

2.3 Skattører
Skattøre fastsettes lik foreslått maksimalsats
Eiendomsskatt på verker og bruk
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2.4 Pris- og lønnsvekst
I Statsbudsjettet er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 2,8
% fra 2018 til 2019. Prisveksten på kommunal tjenesteyting, salgs- og leieinntekter i Smøla er
i budsjettet satt til 3,0 %.
I budsjettet for 2019 er det ikke lagt inn en kompensasjon for prisvekst på kjøp av varer og
tjenester på. Prisveksten for 2018 er anslått til 1,9 %
Departementets anslag på lønnsvekst i 2019 er på 3,25 %. I konsekvensjusteringene er det lagt
inn kr. 2,6 mill for dette. (Overheng er allerede innarbeidet i lønnsbudsjettet, slik at lønnspotten
for Smøla kommune er omlag 2 %)

2.5 Kommunens gebyrregulativ
Prisene i gebyrregulativet for 2019 økes med 3,0 %, unntatt for
 Barnehager som følger maksimalpriser
 VARSF-områdene som beregnes i h.h.t. selvkostprinsippet
 Plan- og byggesaker
 Pleie- og omsorgstjenester
Endringer i gebyrregulativet som følge av øvrige tiltak (inntektsjusteringer) i ØP behandles
som egen sak.
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Oversikt over beregninger av gebyr innenfor vann-avløp-renovasjon-slam og feiing:
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2.6 Fond
(tall i hele tusen) Saldo pr. 1.11.2018

Bundne driftsfond

11.843

Bundne investeringsfond
Disposisjonsfond drift
(disponibelt i 2019 kr 6,5 mill kr)

550
13.122

Ubundne investeringsfond

32.144

Det foreslås også i år å bruke kr. 200.000 av Næringsfond og naturarvfond til å dekke
administrasjonskostnader for Smøla Nærings- og kultursenter KF.
I 2019 er det foreslått å bruke i alt 3,5 mill kr av disposisjonsfond.

2.7 Gjeldsutvikling
Smøla kommune har relativt stor gjeldsbyrde. Pr 31.12.17 var langsiktig lånegjeld på 264,6
mill kr., inkludert Startlån på 6,9 mill. kr. Lånegjeld pr. innbygger er ved utgangen av 2017 kr.
123.000. Ved utgangen av 2022 vil lånegjeld pr. innbygger være omlag kr. 147.000
Gjeld pr 1.1
Nye lån
Avdrag
Gjeld pr. 31.12

2018
264,6
14,8
13,0
266,4

2019
266,4
39,8
14,4
291,8

2020
291,8
50,8
15,1
327,5

2021
327,5
19,7
16,1
331,1

2022
331,1
1,6
16,4
316,3

Oversikten omfatter alle lån, dvs. startlån, lån til selvkostområder og andre lån.
70 % av alle lån er bundet opp i fastrenteavtaler, rentesatser fra 1,5 % til 2,7 %, og varierende
lengde. Resten av lånene har flytende rente, rentesatser fra 1,6 % til litt over 3 %.
Gjennomsnittlig rente er 1,75 %. I økonomiplanen er opptatte lån videreført med dagens rente.
Etter fastrenteperioden ligger rentesatsen inne med NIBOR3M + 0,6 % margin.
For nye lån er kapitalkostnadene beregnet ut fra en rentesats på 3 %, og en veid nedbetalingstid
på 25 år, bortsett fra lån til omsorgsboliger som ligger med en avdragstid på 40 år og
brannstasjon med 30 år.
Kapitalkostnader omsorgsboliger er i budsjettforslaget foreslått dekket av husleieinntekter og
byggelån (byggelånsrenter). Kapitalkostnader ansatteareal omsorgsboliger blir dekket innfor
ordinært driftsbudsjett.
Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet viser oversikt over investeringstiltak i perioden og
finansiering.
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2.8 Garantiansvar
(tall i hele tusen) pr. 31.12.2017

Formidlingslån overfor Husbanken
Kristiansund og Nordmøre havn

kr. 4 984
kr. 574

2.9 Aksjeutbytte
For 2019 er det lagt inn kr. 500.000 i forventet aksjeutbytte fra kommunens aksjer i NEAS.
Årlig forventet aksjeutbytte er i sin helhet tenkt benyttet til drift i hele planperioden.

2.10 Eiendomsskatt
Fra 2019 er det nye regler for utskriving av eiendomsskatt, bl.a. opphører verk og bruk som
eiendomskategori. Dette betyr at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke skal
inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Bygning og grunn i tidligere verk og bruk må omtakseres
som næringseiendom.
Det er ingen endringer for regler om eiendomsskatt på bl.a. oppdrettsanlegg, vindkraftverk og
anlegg omfattet av petroleumsskatteloven.
Siden verk og bruk opphører som egen eiendomskategori vil utskrivingsalternativene i
eiendomsskatteloven endres.
- Kommunene vil i en overgangsperiode på 6 år kunne skrive ut eiendomsskatt på et
særskilt fastsatt grunnlag som tilsvarer differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i
2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal
regnes med i eiendomsskattegrunnlaget. I 2019 vil man kunne skrive ut eiendomsskatt
på seks syvendedeler av grunnlaget, med en reduksjon på en syvendedel pr. år.
Et statlig stilskudd til kommuner som skal gi tilnærmet "full kompensasjon» til kommuner som
får reduserte skatteinntekter som følge av at adgangen til å skattlegge produksjonsutstyr- og
installasjoner fjernes.
Smøla kommune har i løpet av 2018 omtaksert alle verk og bruk til næringseiendommer, dvs. i
hovedsak tatt ut produksjonsutsyr- og installasjoner. Utgifter til dette er kompensert.
I økonomiplan for 2019-2022 foreslår rådmannen følgende utskrivingsalternativ:
1. Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs.
oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av
petroleumsloven (eiendomsskatteloven § 3 d).
2. Smøla kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt).
4. Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde
for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.
I Økonomiplanen er det lagt inn tapskompensasjon fra staten, men ikke fullt ut (ca 100.000 for
lite i 2022). Det er også lagt inn kr. 300 000 i eiendomsskatt fra basert på videre utbygging på
Vikan i 2022, jfr. Vikan Havneutvikling
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2.11 Næringsstrategi
Smøla Nærings- og kultursenter KF skal i hht. til formålsparagrafen skape nærings- og
kulturutvikling i h.h.t. strategiske føringer i kommuneplan, strategisk næringsplan (SNP) og
kommunens handlingsplan/Økonomiplan.
I forslag til økonomiplan 2019 - 2022 er det årlige tilskuddet til Smøla Nærings- og
kultursenter KF fastsatt til 7,1 mill.kr.
Oversikt over overføringer (opprinnelig budsjett) (tall i 1000 kr)
Overføring til KF

2018

2019

2020

2021

2022

8.198

7.128

6.628

6.628

6.628

Nedgangen fra 2018 til 2019 forklares med overføring av Smølahallen fra 1.1.2019 og
Voksenopplæringen fra 1.8.2019.
Reduksjontiltak KF tilsvarer deflator (kr 213.000)
I tillegg overføres kr. 63.000 fra flyktningetjenesten.
I overføringen inngår kr. 200.000 av Næringsfond og naturarvfond til å dekke
administrasjonskostnader for Smøla Nærings- og kultursenter KF.
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3. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER
3.1 Generelt
Smøla kommunestyre behandlet budsjett 2018 og handlingsplan/økonomiplan 2018 – 2021 den
14.12.2017, jfr. K-sak 49/17. Gjeldende handlingsplan/økonomiplan gir føringeer på hvilke
tiltak og prioriteringer som skal legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2019 og
handlingsplan/økonomiplan 2019 – 2022.
Det er viktig av handlingsplan og økonomiplan ses i sammenheng. Ikke alle tiltak i
handlingsplan krever økt ramme, men det handler likevel om prioritering av tiltak og bruk av
ressurser. Handlingsplanen bør reflektere utfordringer/strategier og tiltak som anses nødvendig
for å oppnå tilstrekkelig utvikling, jfr. hovedmålsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.
Smøla kommune står ovenfor mange utfordringer som tvinger frem endringer og utvikling av
tjenestene. Det er imidlertid viktig at disse utfordringene ikke kun bunner ut i nye prosjekter og
satsninger, men at man også evner å videreutvikle tjenestetilbudet innenfor gjeldende rammer,
og sikre fremdrift og ferdigstillelse av pågående eller planlagte prosjekter. Det synes viktigere
enn noen gang å fokusere på tiltak som gir effektivisering og besparelser over tid.
I dette dokumentet ses hele kommunens virksomhet i sammenheng, og det gir mulighet til å
foreta prioriteringer på tvers av sektorer og ansvarsområder. Noen tiltak vil være kortsiktige,
mens andre tiltak er mer langsiktige og vil påvirke kommunens økonomi og handlingsrom i
lang tid framover. Dette er ofte strategiske valg som vurderes nødvendig for å oppnå ønsket
utvikling.
Det er helt nødvendig å foreta strenge prioriteringer, og det er maktpåliggende at alle enheter
tilpasser tjenestenivået innenfor godkjente driftrammer.

3.2 Bemanning
Befolkningsframskrivingen viser at det blir færre unge å rekruttere og større andel eldre i
Smøla. For å tilfredsstille krav om kvalitet og kvantitet i tjenestene vil kommunen måtte
konkurrere både med andre kommuner og med privat næringsliv i og utenfor Smøla om
kompetansen.
Arbeidsmarkedet er generelt stramt , men det er spesielt vanskelig å rekruttere kvalifiserte
søkere i stillingskategorier med krav om høyere utdanning. Innenfor helse og omsorg har dette
i kombinasjon med høyt sykefravær ført til at bruk av vikarbyrå de siste årene har vært helt
nødvendig for å opprettholde forsvarlig nivå på tjenestene.
Smøla har hatt lite turnover i lederstillinger, men erfaringer viser at det er få kvalifiserte
søkere til slike stillinger. Krav, forventninger og endringer i oppgavesett utfordrer måten
tjenestene organieres på, og det er i en slik sammenheng avgjørende at Smøla beholder og
rekrutterer ledere som evner å ta tak i dette utviklingsbildet. Det er viktig å legge til rette for
at både ledere og ansatte både kan oppdatere kompetanse og tilegne seg ny kompetanse, og

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

16

videreutvikling av kommunens arbeidsgiverstrategi bør ta høyde for kreative løsninger bl.a. i
forhold til rekruttering.
Smøla kommune deltar i flere interkommunale samarbeid og nye samarbeidsordninger er under
utredning. Økt spesialisering av offentlige tjenester og samfunnsendringer forøvrig gjør at
kommunen vil stå overfor nye utfordringer som best kan løses gjennom tjenestesamarbeid med
andre kommuner.

3.3 Publikumssenter
Publikumssenteret ivaretar en koordinerende rolle i kommunens møte med publikum, og er
«en sentral nerve» i den kommunale organisasjonen. Det ytes tjenester internt til andre enheter
og avdelinger, og omfanget av tjenester til eksterne (publikum) er økende. Publikumssenteret
ivaretar sekretariatet for politiske utvalg og er på mange måter pådrivere for at også det
politiske arbeidet i stadig større grad digitaliseres. Dette handler både om at politiske møter
skal være digitalt tilgjengelig (kommuneTV), og at offentlige dokumenter skal være
tilgjengelig for alle. Digitaliseringstakten og andre forhold gir grunnlag for å vurdere både
omfang, innhold og organisering av oppgaver i enheten.

3.4 Stab/støtte
Det er naturlig og nødvendig at rådmannens stab involveres og bidrar i større prosjekt som
overordna planlegging, større utredninger og gjennomføring av større investeringer. Flere
større planprosesser og utredninger krever tid og ressurs, og kravene til planlegging,
utredningskapasitet og kompetanse er stadig økende. Dette sammenholdt med økt fokus på
medvirkning, meroffentlighet og generelt kommunikasjon med og involvering av et bredt
spekter av aktører utfordrer marginale ressurser mer enn noen gang. Kommunikasjonsstrategi
og mediehåndtering er et område som er sentralt med tanke på hvordan kommunen klarer å
videreutvikle omdømme, og ta ut gevinstrealiseringer som følge av digitale nyvinninger.
Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for å utvide bemanninen i rådmannens stab,
med mindre man velger å omdisponere ressurser fra andre områder. For å løse oppgavene i
tilstrekkelig omfang og med tilfredsstillende kvalitet er det derfor behov for å vurdere/avklare
organisering og fordeling av ansvar og oppgaver nærmere innenfor gjeldende rammer.
Det jobbes godt tverrfaglig med integrering av flyktninger. Ekstra tilskudd som kommunen
mottar i f.b.m. mottak og bosetting er forutsatt å dekke alle ekstra utgifter til dette arbeidet.
Interne overføringer/tildelinger fra flyktningetilskuddet er hensyntatt i enhetenes nettorammer.
Det vil ikke være rom for ekstra tilføringer fra flyktningetilskuddet utover det som allerede er
fordelt, og alle enheter må organisere og tilpasse tjenestene innenfor rammene som tildeles i
budsjettvedtaket. Smøla får bosetting av nye flyktninger i 2018.
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3.5 Barnehage
Framdrift i arbeidet med utredning av framtidig barnehagestruktur har desverre tatt lengre tid
enn forutsatt, og banehagestrukturen har derfor ikke kommet til politisk behandling før
behandling av budsjett handlingsplan, økonomiplan 2019-2022, slik man først la opp til.
Tre av barnehagene er samlokalisert med gamle skolebygg, og endelig beslutning i forhold til
barnehagestrukturen har betydning i forhold til etterbruk/riving/avhending av disse byggene.
Vedlikeholdsplan viser at det er behov for store utbedringer/oppgradering, og
arealbehovene og standardkravene kan imøtekommes på ulike måter avhengig av hvilken
framtidig struktur man velger. Det er uansett behov for betydelige investeringer i
barnehagebygg i tiden som kommer, uten at handlingsplan/økonomiplan 2019 - 2022 tar høyde
for dette.
Enheten varsler om behov for styrket bemanning, men det er ikke rom for å økning i
planperioden.

3.6 Grunnskole
Nyskolen har vært i drift siden skolestart høsten 2017, og man har allerede ett og ett halvt års
erfaring med drift i ny struktur. Erfaringene framstår i all hovedsak positivt.
Oppfølging av bygget etter overtakelse er ikke avsluttet, og det gjennstår fortsatt mangler som
ikke er tilfredsstillende utbedret. Noen forhold, eks. vannlekasjer og problemer med ytterdører
i f.b.m. sterk vind, må følges opp særskilt i dialog med hovedentreprenør
Enhetene varsler om behov for styrket bemanning, men det er ikke rom for å økning i
planperioden. Enhetene må gjennomføre en helhetlig gjennomgang av organisering og
ressursbruk slik at total bemanningsressus organiseres innenfor gjeldende rammer, jfr. også
implementering av voksenopplæringen i enhet ungdomsskole fra 01.08.2019. Fysiske forhold
og ressursgrunnlag i perioden bør samlet gi et godt grunnlag for å tilby kvalitative, moderne og
effektive tjenester.
Prosjektet "Tilbud i avlasning og skole" bør ha fokus på å finne løsninger som gir økt
fleksibilitet og smidighet i det å nyttigjøre seg personalresursen på tvers av enheter.

3.7 NAV
Over tid har det skjedd ulike endringer som gjør at omfang og kompleksitet har økt i tjenesten,
men digitale selvbetjeningsløsninger på flere områder gir også muligheter for nye måter å
organisere og tilby tjenestene på.
Smøla har et utvidet tjenestetilbud i NAV-kontoret, der bl.a. barneverntjenester og Husbankens
låne- og støtteordninger er inkludert. NAV Smøla er nå det eneste NAV-kontoret i Møre og
Romsdal som organiserer barnevernstjenesten under NAV. NAV stat har i 2018 gjort
nedtrekk i bemanningsressursen for Smøla, og det er sterke føringer på å organisere de statlige
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tjenestene i større NAV-kontor. Utspill om endring av statlig organisering av NAV-tjenester
gjør at det er behov for også å vurdere organisering av kommunens tjenester innen denne
enheten.
Smøla må følge opp og vurdere krav og forventninger man står overfor for å løse oppgavene på
en kvalitativ og effektiv måte, herunder også vurdere behov og muligheter med tanke på
interkommunale samarbeid.

3.8 Helse og omsorg
Fokus på spesialiseringer og individuelle tilpasninger er økende, og det er viktigere enn noen
gang at kommunen har målrettet styring av ressurs og kompetanse for å møte utfordringene
framover. Mye av endringene i ressurs- og kompetansebehov kan bl.a. ses i sammenheng
med endringer i kommunens ansvar for bla. forebyggende arbeid og rehabilitering.
Handlingsplan/økonomiplan 2018 - 2021 tok høyde for at det i 2018 og 2019 ble budsjettert
med prosjektmidler for å jobbe med bemanning – kompetanse – organisering, med siktemål å
redusere nettokostnadene i enheten. Foreløpige tall for 2018 viser at prosjektet ikke har gitt
ønsket effekt. Prosjektmidlene i 2019 halveres sammenlignet med 2018, og det legges til
grunn at arbeidet med kostnadsreduserende tiltak må intensiveres.
Enheten har i forslag til handlingsplan/økonomiplan pekt på behov for nye ressurser til ulike
oppgaver, men det er ikke rom for tilføring i planperioden. Enheten må gjennomføre en
helhetlig gjennomgang av organisering og ressursbruk slik at total bemanningsressus
organiseres innenfor gjeldende rammer også etter at nye omsorgsboliger står ferdig.
Innovative og kreative løsninger er nødvendig herunder også utstrakt bruk av
velferdsteknologi.
Investering i nye omsorgsboliger utfordrer kommunens økonomiske bærekraft. Og det vil ikke
være forsvarlig å gjennomføre investeringer i denne størrelsen uten at kapitalutgiftene
forsvares via husleien, dvs. selvkost. Rapporten som ble behandlet av kommunestyret i juni,
jfr vedtak i K-sak 34/18, legger til grunn en gjennomsnittlig husleie på kr. 10.000 pr. mnd.
Dette synes å stemme bra i forhold til beregninger lagt til grunn for
handlingsplan/økonomiplan 2019 - 2022.

3.9 Aktivitet og boveiledning
Tjenesten melder om økt fokus på individuell tilpasning av tjenester, og peker på at dette i flere
sammenhenger utfordrer bemanningsressursen både i forhold til kompetanse og kvantitet.
Det er viktig at man jobber med helhetlige tjenestetilbud og prosjektet "Tilbud i avlasning og
skole" bør søke løsninger som gir økt fleksibilitet og smidighet i det å nyttigjøre seg
personalresursen på tvers av enhetene. Tjenestestandard/nivå på tjenestene og ressursbruk
(bemanning) må vurderes og gjennomgås i helhet, og sees i sammenheng med de muligheter
for effektivisering som også ligger i utvidet bruk av velferdsteknologi.
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Utgangspunktet må være at tjenesten skal organiseres innenfor gjeldende rammer, uten at dette
skal gi seg utslag i redusert kvaliteten. Standard og nivå som velges innenfor ulike
tjenesteområder kan ha konsekvenser for rammefordelingen internt mellom ansvarsområdene.
Det forventes økt etterspørsel etter bolig, særlig til avlastningsformål.

3.10 Serviceavdeling
Enheten har base i sykehjemmet og omfatter kjøkken-, vaskeri- og renholdstjenester for
kommunale bygg. Primært gir enheten tilbud internt, men det kommersielle tilbudet, med salg
av tjenester fra vaskeri og kjøkken er stadig økende.
Organisering og omfang av det interne tjenestetilbudet bør gjennomgås og utvikles i tett
samarbeid med de enheter som mottar tilbud.
Enheten må sikre tilstrekkelig inntjening på tjenester. Løpende gjennomgang og etterkalkyler
for produksjonskostnader er nødvendig for å fastsette "riktig prisnivå". Alt eksternt salg må
være lønnsomt.

3.11 Tekniske tjenester
Nye forskriftskrav og tjenester som det ikke er tatt hensyn til ved dimensjonering av
bemanningsressurs utfordrer stadig driftsrammenene. For å tilfredsstille kravende til DSB
inngår Smøla i interkommunal brann- og redningstjeneste i 2019. For å tilfredsstille krav til
utstyr og kompetanse hos brannmannskapet påregnes økte kostnader i planperioden.
Investeringskostnader til ny brannstasjon og nytt utstyr (brannbil) er lagt inn i
handlingsplan/økomiplan 2019 - 2022.
Tjenesteområdet er svært synlig, og tjenestnivået har stor betydning for omdømme og Smøla
sin videreutvikling. Enheten varsler om behov for styrket bemanning, men det er ikke rom for
økning i planperioden. I likhet med andre enheter må oppgaven løses innenfor gjeldende
rammer. Det er også her nødvendig å ta en gjennomgang av organisering og fordeling av
ansvar og oppgaver med tanke på effektivisering, og utfordre mulighetene for innovative og
kreative løsninger, jfr. også implementering av drift Smølahallen. Utover dette må det
påregnes at tiltak for oppfølging av større prosjekt i stor grad må dekkes innenfor de aktuelle
investeringsprosjektene.
Inntil gamle skolebygg er revet eller avhendet kan det forventes økte driftskostnader utover
opprinnelig ramme.

3.12 Bygg og forvaltning
Smølasamfunnet har vært preget av stor aktivitet på mange områder de siste årene, og dette
øker saksmengden både i forhold til karttjenester, plan-, bygge- og delingssaker.
Kompleksiteten i sakene har også økt, samtidig som et stort antall dispensasjonssøknader
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beslaglegger store ressurser. Det er viktig å utvikle gode og oppdaterte planverk, som sammen
med delegasjoner og forenkla saksbehandling kan gi økt produktivitet og effektivitet. Både
mengde og kvalitet i tjenesteproduksjon påvirker i svært stor grad mulighetene for
videreutvikling av Smølasamfunnet. Det er forventet at bygge- og anleggsaktiviteten i
kommunen skal opprettholdes i planperioden, og det er da svært viktig at forvaltningen på alle
områder er operative og tilgjengelige i tilstrekkelig omfang for ikke å bremse utviklingen.
Et av tiltakene er å utarbeide delegasjonsbestemmelser som forenkler og effektiviserer
saksbehandlingen. Anskaffelse av nytt byggesak-system og digitale selvbetjeningsløsninger
vil også ha betydning.
Arbeidet med å ferdigstille arealdelen i kommuneplanens arealdel må ha høyest prioritet i
2019. Det er også viktig at arbeidet med landbruksplan prioriteres. Begrenset
planleggerressurs vil betinge kjøp av tjenester på noen områder, eksempelvis kartarbeid i f.b.m.
planarbeidet.
Enheten skal prioritere saksbehandlings- og faktureringsrutiner for å sikre inntektsmålene i
planperioden.

3.13 Næringsutvikling
Det er ikke framlagt forslag til handligsplan/økonomiplan fra Smøla Nærings- og Kultursenter
KF for perioden 2019 -2022.
Tilskudd til KF-et for 2019 tar hensyn til helårsvirkning av omorganisering av drift
Smølahallen. Det er videre korrigert for at 1 ½ årsverk av bemanningsressursen til
voksenopplæring skal overføres til ungdomsskolen fra 01.08.2019 (5/12). Forøvrig er det ikke
gjort noen korrigeringer i planperioden, men det legges til grunn at tilskudd/rammer justeres i
f.b.m. tertialrapporter 2019, og at øvrige tilpasninger som følge av omorganisering av
voksenopplæringen innarbeides med helårsvirkning fom 2020.
Smøla kommune har i 2017 og 2018 mottat statlige midler gjennom Havbruksfondet, uten at
dette har vært tatt inn i opprinnelige budsjett. Det er rett og rimelig at kommunene også i
fortsettelsen får betalt for bruk av kommunal sjøallmenning til oppdrett av laks og ørret, men med
stor usikkerhet knyttet til hvilke ordninger som velges, og størrelse på beløp er det ikke

grunnlag for å budsjettere med ytterligere overføringer utover det som er kjent. Det er uansett
ikke tilrådelig å disponere slike midler i drift.
Det er i planperioden lagt til grunn at Smøla kommune skal øremerke 44 mill kr. til prosjektet
Vikan Havneutvikling. Prosjekt Vikan Havneutvikling er organisert under ansvar 10, men
Smøla Nærings- og Kultursenter KF er betydelig involvert i prosjektet. Sett i en historisk
sammenheng kan dette være den største og viktigste satsingen som Smøla kommune noen gang
gjør med tanke på å næringsutvikling og framtidige utvikling generelt. Uten statlige midler i
denne størrelsen ville ikke tiltak i denne størrelsen vært mulig.
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3.14 Oppsummering
Prognoser for 2019 viser at Smøla kommune reelt sett kommer dårligere ut i forhold til frie
inntekter (skatt og ramme), sammenlignet med foregående år. Konsekvensjustert budsjett viser
negativt resultat. Statusen er langt på vei som forventet tatt i betraktning at det ved saldering
av økonomiplan 2018 - 2021 var forutsatt betydelig bruk av fond og nedtrekk i i enhetenes
driftsrammer fom 2019. Videre framskriving viser at ubalansen holder seg jevnt i hele
planperioden, og det er behov for å sette i verk tiltak som gir varige reduksjoner i netto
driftskostnader for kommunen.
Arbeidet med handlingsplan/økonomiplan 2019- 2022 og budsjett 2019 har derfor vært mer
krevende enn på lenge. I tillegg til å finne inndekning for ubalanse i konsekvensjustert
budsjett har det også vært jobbet intenst for å søke inndekning for nye tiltak som det er behov
for i planperioden.
Det er lagt inn nedtrekk (redusert utgift og eller økt inntekt) for alle enheter i planperioden, og
det er ikke lagt til deflator i tilskudd til Kirken og Smøla Nærings- og kultursenter KF.
Viktigere enn noen gang er det nå at de langsiktige prioriteringene blir veldig grundig vurdert
med tanke på hvordan dette påvirker handlingsrommet og utviklingsmulighetene framover.
Investeringer i planprioden øker kommunens lånegjeld svært mye og det er grunnlag for å stille
spørmål ved forsvarlighet i investeringstakten som legges inn. Selv om det i f.b.m. nye
omsorgsboliger er forutsatt selvkost i husleie, vil det være stor usikkerhet knyttet til realismen i
selvkost avhengig av renteutviklingen. Det er ikke funnet rom for avsetninger for å møte evt.
renteøkning.
Kommunen må tilpasse seg endringer i demografi og befolkningssammensetning, og dette får
konsekvenser for kommunens planlegging og prioriteringer fremover. Omprioritering av
ressurser, strukturelle endringer, innovativ oppgaveløsning ved bl.a. bruk av ny teknologi, og
digitalisering av tjenester er strategier for å løse disse utfordringene.
Smøla kommune har gjennom IKTOrkide jobbet målrettet med digitalisering av tjenester og
arbeidsprosesser for å kunne levere bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Arbeidet
med forenkling og effektivisering av tjenester må absolutt ha fokus i kommende planperiode.
Ressurser til videre satsing på digitale løsninger og utvikling av digital infrastruktur vil derfor
være svært viktig.
I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen, møter kommunen også nye brukerbehov
og økende forventninger fra innbyggerne. Økt velstand og utdanning fører til høyere
forventninger til kvalitet på tjenestene, og en mer kritisk holdning til samhandling mellom
innbygger og kommune. Det samme gjør ulike former for valgfrihet og rettighetslovgivning, i
tillegg til rettsliggjøring av forskjellige velferdsgoder.
Det er en forutsetning for å møte nye krav og utfordringer, både fra sentrale myndigheter og
innbyggere, at kommunens organisasjon er smidig og velfungerende. Ledere og ansatte må ha
evne til fornyelse og innovativ oppgaveløsning, herunder også evne til å tilpasse eller endre
organisering av tjenestetilbud. Omfang av tjenestetilbud og organisering må vurderes, og
kostnadsreduserende tiltak må raskt effektueres.
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4. VEDTAKSFORM
Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett, med en driftsdel og en
investeringsdel. Kommunelovens § 44 pålegger kommunen å utarbeide en plan over
kommunens økonomi og prioriteringer av oppgaver for de kommende fire år. Økonomiplanen
skal være styrende for kommunens budsjettarbeid og øvrig kommunal planlegging. Det er et
krav at økonomiplanen gir en realistisk oversikt over forventede utgifter og inntekter og
prioriterte oppgaver i planperioden i et oversiktlig oppsett. Det er ikke formelle krav til
hovedoversikter eller andre framstillinger.
Handlingsplan med mål, tiltak og krav til måloppnåelse er en del av dette dokumentet.
Tiltak er beskrevet i handlingsplan, og kostnader/innsparinger som følger av prioriterte tiltak
er innarbeidet i talldelen/økonomiplan. Tiltak i handlingsplan som ikke er prioritert/funnet
dekning for i økonomiplan er skyggelagt.

Økonomiplan for perioden 2019– 2022 vedtas på netto ramme pr ansvar.
Behandlingen av økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett skjer i en og samme prosess i
Smøla kommune. Første år i økonomiplanen vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer
2019.
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5. ANSVAR 10 - STAB/STØTTE
5.1 Hovedmål
Smøla kommune skal ha en fleksibel organisasjon som effektivt løser de oppgaver den til
enhver tid har ansvar for, setter brukernes behov i sentrum og arbeider innenfor gjeldende
økonomiske rammer.
Rådmannen og rådmannens stab skal være pådrivere for at organisasjons- og
samfunnsutviklingen i Smøla kommune skal gjennomføres i samsvar med mål og strategier i
gjeldende planverk.
Overordna strategisk ledelse i Smøla kommune skal ha fokus på
 god dialog og kommunikasjon med politisk ledelse og politiske utvalg
 overordna planlegging
 lederutvikling
 kompetanseutvikling
 organisasjonsutvikling
 informasjonsstrategi
 brukerdialog
 beredskap
 overordna saksbehandling
Støttefunksjonene personal- og lønn, IKT og økonomi skal bistå rådmannen, rådmannens stab
og resultatenhetene for å nå fastsatte mål.
I tillegg skal støttefunksjonene ivareta enkelte fellesfunksjoner som det er rasjonelt å ha
sentralt og som det ikke er naturlig å legge ut til resultatenhetene.

5.2 Strategi – delmål
Nr.

Beskrivelse av strategier

1

Samfunnsutvikling
Initiere og tilrettelegge overordna planlegging
Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle helhetlige og rasjonelle løsninger i Orkidesamarbeidet
Økonomistyring
Videreutvikle kompetanse og strukturere, herunder tilpasse driftsnivå i samsvar med ramme
Organisasjonsutvikling
Videreutvikle en fleksibel organisasjon basert på målsetting i kommuneplanen, og med gode
tilpassa tjenester til brukerne
Kommunikasjon og samhandling
Utvikle god dialog og samhandling i alle ledd internt og eksternt
Gjennomføringsevne og handlingskraft
Sørge for gode beslutningsgrunnlag til politiske utvalg, og at vedtak blir fulgt opp og effektuert
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Kompetanseutvikling
Legge til rette for at ansattes kompetanse og utviklingspotensiale utvikles og kommer til anvendelse
God arbeidsgiverpolitikk
Videreutvikle lokal arbeidsgiverstrategi

2
3
4

5
6
7
8
9
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5.3 Tiltak for å gjennomføre strategiene
Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr.

Tiltak beskrivelse

1

Følge opp rutiner for regnskapsrapportering
/sette igang nødvendige tiltak fortløpende
for å balansere regnskap/budsjett
Etterbruk/riving/avhending av skolebygg

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13

14

15
16
17

18

19

Strat
nr.

Oppfølging/egengodkjenning
kommuneplanens arealdel
Bosette og integrere flyktninger
Nettverk Nordmøre, hovedprosjekt DGO
2040. Utarbeide regional oppvekstplan
Deltagelse i Kom Trainee
Vikan havneutvikling
Bruk ubundet investeringsfond (25308002 –
havneutvikling
Bruk av disp.fond (256080105 –
havbruksfond)
Beredskap: Vurdere/velge system for
innbyggervarsling
Beredskap: Årlig evaluering/oppdatering av
plan med fokus på faktaendringer,
«delplaner» og instrukser/prosedyrer.
Forprosjekt/hovedprosjekt ny ambulansebåt
Digital transformasjon. Gjennomføre tiltak i
hht handlingsplan IKT Orkide – strategi for
videre satsning
IKT Orkide investeringer
IKT investeringer lokalt utskiftning/oppgradering av elektronisk
utstyr
Forebygge/følge opp sykefravær.
Spesielt fokus i enheter med vedvarende
høgt fravær.
Følge opp medarbeiderundersøkese
(10 faktor) Leder og medarbeiderutvikling.
Nytt delegasjonsreglement
Revidere arbeidsgiverpolitisk
dokument/arbeidsgiverstrategi
Systimatisere dokumenter og rutiner
innenfor personalområdet.
Integrere og evaluere mobil telefonløsning
for hele organisasjonen
Personvern – GDPR
- Implementere nytt regelverk: Informasjon,
prosedyrer, protokoller etc.

2019

2020

2021

X

Kode

3

X

3,6

X

D/I

1

X

D

1
1,4,5

X
X

4,8
1

X

2022

X

X
X

X
X

X

X
40 000

X
4 000

X

X

-14 000
-26 000

-4000

D

X

1

D

D
I

D

X

X

X
X

X

D

X

X

D/I
D/I

2,4,5

2

434
625

126
500

238
315

92
440

I
I

7

X

X

X

X

D

4,6,
9
4,6
9

X

X

X

X

D

X
X

D
D

2,4

X

D

4

X

D
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20

21
22
23
23

24

Implementere endringer i f.b.m. utflytting
av oppgaver og ansvar fra Smøla Næringsog kultursenter KF
- Smølahallen
- Voksenopplæring
Bredbåndsutbygging - kommunal egenandel
Bruk av fond
Ombygging Lensmannskontor
Kirken:
 Vollan gravplass
Kirken:
 Edøy gamle kirke
 Hopen kirke
 Edøy kirke
 Brattvær kirke

3,4

Tiltak for å oppnå balanse:
 Deflator Kirken = 0
 Deflator KF = 0
 FSK tilleggsbevilgning = 0
 Tilskudd/egenandel) kommunalt
Næringsfond - bruk av fond
 Redusert lønnsramme (komm.sjef )
 Redusert antall lærlinger
 Konsulenttjenester/kjøp av tjenester
 Andre utg.
møter/kurs/reiser/lisenser

3

1
1
1

X

D

2500
-2500
1000
200

D
I
I

1

I
300
2000
100
300

1000
2000
300
900

3000
500
D

-55
-213
-85
-250

-55
-213
-85
-250

-55
-213
-85
-250

-55
-216
-85
-250

-400
-250
-100

-800
-250
-150

-800
-250
-150

-800
-250
150

-100

-150

-150

-150

Nr.

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

1

Følge opp rutiner for
regnskapsrapportering /sette igang
nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett

2

Etterbruk/avhending av skolebygg

5

Nettverk Nordmøre, hovedprosjekt
DGO 2040. Utarbeide regional
oppvekstplan.
Vikan havneutvikling

2019-budsjettet er krevende med tanke på å opprettholde
balansekravet i drift.
Økonomistyringen må ha svært høy prioritet og
rådmann/økonomisjef må følge opp enhetene tett for å
unngå overskridelser av budsjett.
Gjennomføre tiltak i hht vedtak i kommunestyrevedtak
22.6.2017, sak 30/17. Estimerte kostnader framkommer på
ansvar 41.
Hovedprosjekt 2018 -2022 gjennomføres i regi av Nettverk
Nordmøre. Jfr. KST-sak 39/18.

7

Det er etablert et eget prosjekt, og ansatt prosjektleder i
2018. Planlegging og utvikling av området er i gang.
Foreløpige skisser viser at Smøla kommune må
gjennomføre betydelige investeringer for å realisere arealet.
Rådmannen legger til grunn at kommunen skal "øremerke"
bruk av 14 mill kr. av havneutviklingsfondet (ubundet
investeringsfond) og 30 mill kr. av havbruksfondet
(disposisjonsfond) til utviklingsprosjektet.
Totalramme for prosjektet, inkl. planer og finansiering
behandles særskilt som egne politiske saker.

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

26

10

Forprosjekt/hovedprosjekt ny
ambulansebåt

Gjeldende anbudsperiode utløper i 2022. Prosjektering ny
båt nødvendig som grunnlag for eventuelt nytt anbud.
Finansieres innenfor gjeldende rammer.
Delta i IKT- satsinger i regi av IKT- ORkide samarbeidet.
Systematisk arbeid for å endre tankesett og
arbeidsprosesser, basert på utnyttelse av digital teknologi.
Herunder bl.a. viderutvikle mulighetene for digitalt
førstevalt: søkefunksjoner, informasjon, utprøving, chat,
timebestilling, digitale skjema på flere områder, bruk av
App – Yard, utvikling av MInSide etc.
Oppgraderinger, kjøp av nye system og etablering av
skyløsninger.

11

Digital transformasjon. Gjennomføre
tiltak i hht handlingsplan IKT Orkide –
strategi for videre satsning

12

IKT Orkide Investeringer

13

IKT investeringer -gjennomføre plan for
utskiftning/oppgradering av PCpark/elektronisk utstyr

For å oppnå bedre planlegging, oversikt og kontroll
finansieres innkjøp/oppgradering av PC-er/elektronisk
utstyr til ansatte over felles budsjettpost (investering).
Gradvis utfasing av kommunalt servermiljø gjør at VDIløsningen blir stående tilbake. Det vil være lønnsomt å
gradvis flytte barneskolens IKT-materiell over fra
VDI/tynnklient til nettbrett/PC. Nye
administrasjonsløsninger av IKT-materiell gjør at dette
anbefales framfor å opprettholde
VDI/Tynnklientløsningen. Barneskolen har eget
budsjettpunkt for nytt IKT-materiell til elever for utfasing
av VDI/Tynnklientløsningen.

14

Forebygge/følge opp sykefravær.
Spesielt fokus i enheter med vedvarende
høgt fravær.

Sykefraværet er for 1.tertial 2018 på 8% (2017 - 10,6 %) og
for 2. tertial 2018 på 5,3 % (2017 - 9,3%).
Utviklingen i 2018 har vært svært positiv, men det er viktig
at dette arbeidet blir prioritert høyt også i tiden som
kommer.
Det er fremdeles stor variasjon mellom enhetene.
Tiltak defineres i samarbeid med BHT og NAV
arbeidslivssenter og innarbeides i IA-handlingsplan.

20

Implementere endringer i f.b.m.
utflytting av oppgaver og ansvar fra
Smøla Nærings- og kultursenter KF
- Smølahallen
- Voksenopplæring

Tilskudd til Smøla Nærings- og Kultursenter KF er redusert
med netto-tilskudd Smølahallen kr. 600 000 og 5/12 av
lønnsutgifter tilsvarende 1 ½ årsverk i voksenopplæringen.
Statlige tilskudd til voksenopplæringen, samt leie og
driftskostnader for lokaler for KF-et er ikke korrigert i
første omgang. Rådmannen legger til grunn at
tilskuddsrammer for voksenopplæringen og driftsutgifter
for lokaler omfordeles i etter nærmere fastsatt
modell/fordelingsnøkkel i 2019, og innarbeides videre i
konsekvensjusteringene for 2020.
Jfr. ansvar 23 og 41.

22

Ombygging lensmannskontor

Lensmannen har bedt kommunen utrede ombygging av
lensmannskontoret. Det har ikke lyktes å få dialog med
politiet for å avklare behov og valg av løsninger, for å gå
videre med prosjektering og utførelse.
Rådmannen legger til grunn at ombyggingen skal være
selvfinansierende, basert på justert husleie.
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24

Tiltak for å oppnå balanse:

Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres
konkrete tiltak for å oppnå varig reduksjon i
nettokostnadene.
Ny kommunalsjefstilling tas ut, men rådmannen legger til
grunn at det kan foretas en gjennomgang
justering/tilpasning i organisasjonen for å kvalitetsikre og
styrke ledelsen innenfor gjeldende rammer.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå
ytterligere kostnadsreduksjoner:
 Redusere driftskostnader
 Redusere lønnsramme

5.4 Krav til måloppnåelse
Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Samfunnsutvikling
Initiere og tilrettelegge overordna
planlegging
Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle helhetlige og rasjonelle
løsninger i Orkidesamarbeidet
Økonomistyring
Videreutvikle kompetanse og strukturere,
herunder tilpasse driftsnivå i samsvar med
ramme
Organisasjonsutvikling
Videreutvikle en fleksibel organisasjon
basert på målsetting i kommuneplanen, og
med gode tilpassa tjenester til brukerne

Prioriterte planoppgaver gjennomføres i tråd med
gjeldende planstrategi i Smøla kommune er gjennomført.

2

3

4

5

Kommunikasjon og samhandling
Utvikle god dialog og samhandling i alle
ledd internt og eksternt

6

Gjennomføringsevne og handlingskraft
Sørge for gode beslutningsgrunnlag til
politiske utvalg, og at vedtak blir fulgt opp
og effektuert
Godt og inkluderende arbeidsmiljø

7

8

9

Kompetanseutvikling
Legge til rette for at ansattes kompetanse
og utviklingspotensiale utvikles og kommer
til anvendelse
God arbeidsgiverpolitikk
Videreutvikle lokal arbeidsgiverstrategi

Mål definert i IKT Orkides strategiplan er nådd.

Rapporteringsrutiner følges opp.
Kommunens totale driftsnivå tilpasset budsjettrammer.
Driftsbudsjett og driftsregnskap i balanse.
Delegasjonsreglement er utarbeidet
Lederutviklingsprogram er gjennomført.
Implementering av oppgaver/ansvar fra Smøla Næringsog Kultursenter KF og mulige andre tilpassninger i
organisasjonen er gjennomført.
Overordnet kommunikasjonsstrategi er utarbeidet.
Fastlagt møtestrukturer for samhandling er i funksjon.

Rutiner for saksbehandling, arbeid med
økonomiplan/handlingsplan og vedtaksoppfølging
evalueres jevnlig.
Gjennomsnittlig sykefravær 7 % i 2019 jfr.
IA mål og handlingsplan.
Gjennomført tiltak i IA – mål og handlingsplan.
Samarbeid med BHA og NAV arbeidslivssenter i hht
inngåtte avtaler.
HMS prosedyrer og rapporteringer i Compilo brukes
aktivt.
Har satt i verk tiltak for leder og medarbeiderutvikling
Handlingsplaner i fbm medarbeidersamtaler følges opp.

Nytt arbeidsgiverpolitisk dokument /arbeidsgiverstrategi
er vedtatt.

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

28

6. ANSVAR 1200 - PUBLIKUMSSENTER
6.1.

Hovedmål

Publikumssenteret skal være Smøla kommunes nerve; innbyggernes inngangsportal til
kommunale og offentlige tjenester. Publikumssenteret skal være kommunens ”stemme og
ansikt” utad.
Publikumssenteret skal effektivt bistå både publikum, politisk og administrativ organisasjon.
Som førstelinjeledd løser Publikumssenteret oppgaven selv eller videreformidler kontakt til
saksbehandler(e) og resultatenhet(er).
Hovedoppgaver som publikumssenteret skal ivareta er:
 Sentralbord
 Ekspedisjon
 Post/arkiv
 Bibliotek/ informasjon
 Karttjenester
 Politisk sekretariat
 Saksbehandling
 Kontortekniske tjenester
 Forvaltning Smøla rådhus
 Generelle oppgaver knyttet til stab- og støttefunksjonen, som, IKT, økonomi og
personal/lønn

6.2.

Strategi – delmål

Nr.

Beskrivelse av strategier

1

Service og tilgjengelighet
God personlig service- og tilgjengelig og oppdatert arkiv
Kompetanseutvikling
Kompetansepåbygging i trå med nye IKT-løsninger som tas i bruk.
Samarbeidsrutiner
Videreutvikle godte samarbeidsrutiner i alle ledd internt og eksternt
Videreutvikle og kvalitetssikre tjenester
Økonomistyring
Tilpasse driftsnivå til økonomisk ramme
Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle og forenkle elektroniske tjenester, ny og forenklet hjemmeside, sosiale media
(facebook), samt einnsyn
Godt og inkluderende arbeidsmiljø

2
3
4
5
6

7
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6.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr.

Tiltak beskrivelse

1
2

Kommune- og fylkestingsvalg 2019
Kontingent Norske Fjord og Kystkommuner
Bruk av fond
Ny politisk organisering
Redusert medlemstall FSK og KST
Nytt utstyr/løsninger for politisk arbeid
Kommune-TV, smartboard, Ipad/Pc/ elektronisk
utstyr
Lisens kommune-TV
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett

1,2,4,
6

6

Implementere nytt sak- og arkivsystem og
e-byggesak (IKT ORKide)

7

Arkivplanarbeid

8

Bevaring og kassasjonsplan for Smøla kommune

9

Oppfølging medarbeiderundersøkelse

10

3
4

Strat
nr.

2019

1,2
4

2020

X
44
-44
0

4,5,6

44
-44
-100

2021

44
-44
-100

2022

44
-44
-100

250

Kode

D
D
D
I

30
X

30
X

30
X

30
X

D
D

1,2,3,
6

X

X

X

X

D

1,2,3,
4
1,2,3,
4
7

200

X

X

X

D

X

X

X

X

D

X

X

X

X

D

Videreutvikle rutiner for dokumentbehandling,
herunder også rutiner for politisk sekretariat
basset på digitale løsningerjfr. IKT ORKide`s strategi. E-signatur, min side
etc.

7

X

X

X

X

D

11

Avlevering uordnet papirarkiv til IKA Møre og
Romsdal

4

100

100

100

100

D

12

Videreutvikle kombinasjonsbiblioteket

1,2,4

50

X

X

X

D

13

Bibliotek – Uavhengig møteplass –
bibliotekutvikling

1,2,4,

70

X

X

X

D

14

Bibliotek – Meråpent – selvbetjent bibliotek

1,2,4,

100

X

X

X

I

15

Implementering av mobil telefonløsning for hele
organisasjonen, og nye åpningstider for rådhuset.

1,2,4

X

X

X

X

D

16

Personvern – GDPR
- Implementere nytt regelverk: informasjon,
prosedyrer, protokoller etc.

X

X

X

D

5

5

7

X
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17

Tiltak for å oppnå balanse:
1. Redusere driftskostnader politisk
arbeid
 Bevertning
 Reise/opphold/andre utg.
 Møtegodtgjørelse politisk
utvalg (utover reduksjon som
flg. av redusert antall i KST
og FSK)
2. Redusere driftskostnader
administrasjon
 Frankeringsutgifter
 Papir og konvolutter
 Lisenser
 Møter/kurs/andre utg. /

D
5

-100

-150

-150

-150

-100

-100

-100

-100

Nr.

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

6

Implementere nytt sak- og
arkivsystem og
e-byggesak (IKT ORKide)

7

Arkivplan for Smøla kommune

10

Videreutvikle
kombinasjonsbiblioteket

Avslutte nåværende system og implementere nytt sak- og
arkivsystem, herunder utarbeide nye maler, rutiner, saksgang
etc.
Implementere nye fagsystem som ebyggesak, Visma barnehage
og Hspro helsesøsterfagprogram i arkivsystemet.
Implementere kommuneTV, e-signatur og Min side .
Rådmannen legger til grunn at tiltakene skal gjennomføres
innenfor budsjettrammene.
Det må utarbeides oppdatert arkivplan for alle fagsystem, og
rutiner i h.h.t. lovverket. Et omfattende arbeid som favner alle
enheter. (helse, Nav, bofellesskap, serviceavd, skole,
barnehage. teknisk, bygg, rådm.stab. ordfører etc.) Krever
betydelig bemanningsressurs.
Innkjøp og formidling – satsing på yngre lesere
Biblioteket opplever stort og gledelig engasjement blant unge
lesere, noe som bla ga svært gode resultater i den digitale
lesekampanjen «Sommerles». Smøla hadde klart best
oppslutning i hele Møre og Romsdal med over 80 prosent.
For å holde entusiasmen og lesegleden oppe, er innkjøp av nye
bøker for barn og unge avgjørende. Stort utlån medfører også
økt slitasje. Kombinasjonsbiblioteket har generelt større
«trøkk» fra de yngre leserne enn tidligere. Ønske om å
gjennomføre flere aktiviteter rettet mot denne målgruppen.
Satsing på unge lesere er helt i tråd med Møre og Romsdal
fylkesbibliotek sin fagplan for bibliotek (vedtatt høsten 2017).
Et av satsningsområdene i planperioden er å styrke
bibliotekenes arbeid med å fremme skrive- og leselyst.
Spesielt hos barn og unge. Her legges vekt på formidling og
aktiviteter.

11

Avlevering av uordnet arkiv

Rydding og avlevering av papirarkiv til IKA Møre og Romsdal
omfatter alle arkivområder i kommunen. Krever betydelig
bemanningsressurs.
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12
13

Bibliotek – Uavhengig møteplass –
bibliotekutvikling

14

Bibliotek – Meråpent – selvbetjent
bibliotek

17

Tiltak for å oppnå balanse:

Uavhengig møteplass –bibliotekutvikling
Ifølge biblioteklovens formålsparagraf, §1, skal biblioteket
«være en uavhengig møteplass, og arena for offentlig samtale
og debatt». For å oppfylle formålsparagrafen, kreves tid og
ressurser til å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer,
både i egen regi, og i samarbeid med andre. Enheten opplyser
om at stillingsressurs er en nøkkelfaktor, men rådmannen
legger til grunn at enheten uansett jobber utviklingsorientert.
Under planlegging av nytt biblioteket var det ønske om et
såkalt meråpent bibliotek. Selvbetjeningsautomat er innkjøpt,
men låssystemet i skolebygget har i første omgang ikke gjort
det mulig å innføre meråpent. Det er nå gjennomført tiltak som
kan gjøre det mulig å få til meråpent bibliotek.
En løsning som er skissert er å utstede personlige nøkkelkort til
lånere over 15 år, som inngår en personlig kontrakt med
biblioteket. Nøkkelkortet vil kun åpne hoveddør, og vil kunne
gjøre biblioteket mer tilgjengelig for folk i en utvidet,
selvbetjent åpningstid.
For å gjennomføre dette må det bla installeres en form for
kameraovervåkning i biblioteket, og det må legges noe mer til
rette for selvbetjening i lokalet. RFID-merking av alt materiale
i biblioteket bør også gjennomføres på sikt.
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
1. Redusert kostnad i fbm kommunevalg - organisering
av valg/gjennomføring.
2. Vakant sekretær 3-4 mnd. 2019
3. Redusere driftskostnader
4. Redusere lønnsramme
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6.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Service og tilgjengelighet

2

Kompetanseutvikling

Flere tjenester er gjort tilgjengelig via Minside.
Oppdatert arkiv både elektronisk og papirformat Ny
telefonløsning og rutiner (booking,dropp inn) er etablert
for å gi kundene bedre tilbud.
Nytt sak og arkivsystem er integrert.
Nye fagsystem er implementert i arkivet.
Opplæring grennomført som e-læring
Dokumentene blir arkivert ihht lovverk om bevaring.

3

Samarbeidsrutiner

Tydelige ansvarsavklaringer og skriftlige rutiner er
etablert. Godt samarbeid med øvrige
avdelinger/kollegaer i kommunen.

4
5

Videreutvikle og kvalitetssikre tjenester
Økonomistyring

Nye funksjonaliteter/tjenester i hht plan er tatt i bruk.
Balanse budsjett/regnskap.
Driftsnivå tilpasset budsjettrammer.

6

Elektroniske løsninger IKT

7

Godt og inkluderende arbeidsmiljø –
folkehelsebringende arbeid

Ny telefonløsning er integrert
Mål definert i IKT Orkides strategiplan er nådd.
Min side er etablert og Portal oppfyller nasjonale krav.
Sosiale medier brukes aktivt til informasjon og i dialog
med innbyggerne
Sykefravær under 5%
Har satt i verk tiltak basert på (10-FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

33

7. ANSVAR 21 - BARNEHAGE
7.1.

Hovedmål

Smøla kommune skal så langt som mulig tilby barnehageplass til alle som ønsker det.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (§ 1. Lov om bhg).
Tjenestetilbudet skal imøtekomme hele barnegruppen, men også tilpasses individuelle behov.
Smøla kommune skal etterstrebe at ansatte får gode miljømessige arbeidsforhold og
imøtekomme de behov for hjelpemidler og kompetansebygging som kreves for å utføre en god
jobb som ansatt i barnehagen.

7.2.
Nr.

Strategi – delmål
Beskrivelse av strategier

1

Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene
Videreutvikle barnehagen i h.h.t ny rammeplan og lovendringer, med faglig gode og effektive
tjenester i tidsriktige og funksjonelle lokaler med godt kompetent personell.
Kompetanseutvikling
Legge til rette for at ansattes kompetanse utnyttes og utvikles.
Tilby lærlingeplasser og praksisplasser
Opprettholde tilstrekkelig barnehagekapasitet
Antall barnehageplasser i h.h.t. vedtak om barnehagestruktur.
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Gode møte plasser i hver barnehage og på tvers av barnehagene.
Digitale hjelpemidler – Ikt
Alle ansatte og barn har tilgang til digitale hjelpemidler, Ikt-redskap.
Økonomistyring
Tilpasse driftsnivå til økonomiske rammer.

2

3
4
5
6

7.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr.

1

2
3
4
5

Tiltak beskrivelse

Strat
nr.

Videreutvikle Smøla barnehage i henhold til ny
rammeplan og lovendringer.
Integrering i planverk.
Økte rammer til kurs og kompetanseheveing
Tilsyn i kommunale barnehager
Digitale hjelpemidler
Styrerstilling ved Veiholmen barnehage
Enhetsleder i 100% stilling.

2019

2020

2021

2022

Kode

1, 2

1
1, 2,
5
1, 4,
6

X
X
100
40
100

X
X
100
X
100

X
X
100
40
100

X
X
100
X
100

D
D
D
D
I

100
X

100
X

100
X

100
X

D
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6

1, 2

X?

X?

X?

X?

D

7

Tidlig innsats Integrering av fremmedspråklige
barn. Læringsløyper i samarbeid med Nettverk
Nordmøre
Styrerutdanning

1, 2

-

-

-

D

8

Lærlingeplasser og praksisplasser

X

X

X

D

9

Støtte til barnehagelærerutdanning
Godt og inkluderende arbeidsmiljø.

100
-50
X

200
-100
X

200
-100
X

200
-100
X

D

10

1, 2,
3
1, 2,
3
1, 4

50
-25
X

11
12

Opprettholde barnehagekapasitet
Tilpasse/integrere vedtatt tjenestestruktur med
tidsriktige og funksjonelle lokaler og utstyr /
inventar.

1, 3
1, 3,
4, 5

X
X

X
X

X
X

X
X

D
D
I

13

Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett

6

X

X

X

X

D

14

Tiltak for å oppnå balanse:
1. Redusere lønnsramme

6
-200

-200

-200

-200

Nr.

D

D

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

1

Videreutvikle Smøla barnehage

3

Tilsyn

4

Digitale hjelpemidler

5

Styrerstilling ved Veiholmen
barnehage
Enhetsleder i 100% stilling.

Innføring av ny rammeplan krever ny kompetanse hos ansatte.
Mye av kompetanseutviklingen kan skje lokalt, men det er
også behov for ekstern kursing.
Rådmannen legger til grunn at tiltak ses i sammenheng med
valg av framtidig barnehagestruktur og gjennomføres på en
fleksibel måte innenfor gjeldende rammer.
Smøla kommune er pålagt å drive tilsyn med egne barnehager
og må kjøpe tjenester fra andre. Rådmannen legger til grunn at
egne ansatte tilegner seg kompetansen gjennom Nettverk
Nordmøre eller på annen måte, og at tidligere føringer om
bytte av tjenester (kjøp og salg) gjør at tiltak dekkes innenfor
gjeldende rammer.
Ikt har kommet sterkt inn i den nye rammeplanen. Elektronisk
utstyr til alle barnehagelærere prioriteres, mobiltelefoner,
Smart Board og prosjektorer.
Utstyret i barnehagen er mangelfullt. Investering i IT-utstyr er
nødvendig for å oppfylle krav i rammeplanen.
Rådmannen legger til grunn at elektronisk utstyr til ansatte i
barnehagen anskaffes innenfor gjeldende felles investeringsramme IKT.
Ved å utvide enhetslederstillingen i barnehage fra 65% til
100% - er det mulig å omgjøre barnehagelærer til styrer ved
Veiholmen barnehage. Tiltaket kan gjennomføres med 15%
økt stillingsressurs.
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6

Tidlig innsats for alle.
Integrering av fremmedspråklige
barn.
Læringsløyper i samarbeid med
Nettverk Nordmøre der både bhg og
skole deltar.

Tidlig innsats og integrering er viktig og gjennom lærings
løypene vil det bli satset på forskjellige fagfelt for å oppnå
disse målene. En fra hver barnehage vil bli «ekspert» på sitt
område og veilede kollegaer. På den måten utvikles og heves
kvaliteten i barnehagene. Rådmannen legger til grunn at tiltak
gjennomføres innenfor gjeldende rammer.

7

Styrerutdanning

8

Lærlinge- og praksisplasser

Styrerutdanning gjennom UDIR. Tilskudd fra UDIR dersom
kommunen bidrar med dekning av div. utgifter..
Viktig å tilby lærlingeplasser og praksisplasser for å utdanne
nye fagarbeidere.

9

Støtte til Barnehagelærerutdanning

10

Godt og inkluderende arbeidsmiljø

11

Opprettholde barnehagekapasitet

12

Tilpasse/integrere vedtatt
tjenestestruktur med tidsriktige og
funksjonelle lokaler og utstyr /
inventar.

13

14

Følge opp rutiner for
regnskapsrapportering /sette igang
nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Tiltak for å oppnå balanse:

I samarbeid med Nettverk Nordmøre og DMMH vil det tilbys
desentralisert barnehagelærerutdanning fra høsten 2019.
Smøla kommune bør da ha en ordning for å støtte fagarbeidere
som ønsker å ta denne utdanningen. For oppfylle nye
kompetansekrav bør det legges til rette for å kvalifiser egne
ansatte. Støtte fra UDIR til gjennomføring.
Tilrettelegge og organiser arbeidsdagen slik at det blir tid til
planlegging og samarbeidstid for alle grupper i barnehagen.
Videreføre fagarbeidermøter og barnehagelærermøter på tvers
av barnehagene.
For å redusere belastning ved sykefravær er det viktig å ha
tilstrekkelig tilgang på vikarer. Legge til rette for gode
møteplasser i alle barnehager og på tvers av barnehagene.
Tilstrekkelig bemanning
Opprettholde tilstrekkelig kapasitet og disponere plassene
fleksibelt. Ses i sammenheng med utredning av framtidig
barnehagestruktur.
Barnehagen har overtatt noe brukt utstyr fra skolene.
Behov for bygningsmessige tiltak må følges opp/ses i
sammenheng med valg av framtidig barnehagestruktur,
etterbruk av skolebygg og rullering av vedlikeholdsplan.
Driften skal tilpasses tildelte rammer. Månedsrapportering er et
godt styringsverktøy, som gjør det mulig å følge utviklingen og
sette inn nødvendige tiltak raskt.
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
- Ferieavvikling - redusert kapasitet/åpningstid
redusert vikarbruk/
- Bemanning/vikarbruk vurderes i sammenheng med ny
bemanningsnorm fra høsten 2019.
- Organisering og omfang av tilbud, jfr. strukturrapport
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7.4.
Nr.

Krav til måloppnåelse

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Videreutvikle og kvalitetssikre
tjenestene

2

Kompetanseutvikling

3

Opprettholde tilstrekkelig
barnehagekapasitet

Framtidig barnehagestruktur er vedtatt/framtidig løsning
er valgt.
Alle planverk er oppdatert i henhold til ny rammeplan.
Alle ansatte jobber etter den nye rammeplanen.
Tilsyn gjennomført etter plan.
Alle styrere har styrerutdanning.
Antall barnehagelærere tilfredsstiller normen.
Alle «assistenter» har fagbrev.
Flere ansatte med tilleggsutdanning
Antall plasser fastlagt i strukturrapport brukes fleksibelt.

4

Godt og inkluderende arbeidsmiljø

5

Digitale hjelpemidler – Ikt

7

Økonomistyring

Det er etablert gode møteplasser og struktur i ale
barnehager og på tvers av barnehagene.
Sykefravær 7%.
Barnehagene har tilstrekkelig og tilfredsstillende digitalt
utstyr. Opplæring i bruk av digitalt utstyr gjenomføres i
hht rammeplan.
Balanse mellom budsjett og regnskap.
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8. HANDLINGSPLAN ANSVAR 22 – BARNESKOLE
8.1.

Hovedmål

Smøla kommune skal gjennom en inkluderende skole utvikle barn og unges holdninger og
kunnskaper for å ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Med utgangspunkt i ulike personlige
forutsetninger, sosial bakgrunn og lokal tilhørighet skal tjenestetilbudet imøtekomme
individuelle behov, men også tjenestemottakerne som grupper.
Samtidig vil vi etterstrebe at ansatte får gode miljømessige arbeidsforhold og imøtekomme de
behov for hjelpemidler og kompetansebygging som kreves for å utføre en god jobb som ansatt i
grunnskolen.

8.2.

Strategi (delmål)

Nr.

Beskrivelse av strategier

1
2

Skape et godt inkluderende arbeidsmiljø for alle elever og ansatte.
Økonomistyring
Tilpasse aktivitet og driftsrammer
Arbeide systematisk med elevenes skolemiljø
Kompetansebygging av ansatte. Fokusere på skoleelevenes helse og trivsel
Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle den pedagogiske bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen. Ha oppdaterte
hjelpemidler tilpasset elevenes ulike behov.
Oppfylle kravene i opplæringsloven i forhold til tilpassa undervisning og spesialundervisning.
Sikre elevenes rettigheter .
Kunnskapsløftet
Delta aktivt i arbeidet med fagfornyelsen og ny læreplan gjennom tettere deltakelse i Nettverk
Nordmøre,.
Rekruttering og kompetanse
Fortsette å utvikle felles skolekultur, legge til rette for intern delingskultur og tilby individuell
kompetanseheving. Si ja til lærlingeplasser.
Kvalitetssikre tjenestene
Analysere og videreutvikle skolens praksis bla. a. gjennom nasjonale prøver og nasjonale
kartlegginger. Ta i bruk ny revidert kartleggingsplan på de ulike trinnene.

3
4

5
6

7

8
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8.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr.

Tiltak beskrivelse

Strat
nr.

1

Fokusere på arbeidsmiljø- nærvær og trivsel.
Fortsette med tett oppfølging av sykefravær
HMS tiltak brukere og ansatte. Videreutvikle
skolens uteområde.
Kompetanseutvikling

1,2,
3,4,6
1, 3,

2
3
4

IKT utstyr elever- innkjøp av elektronisk utstyr
mellomtrinnet og småtrinnet.

5

Merkostnader tegnspråkkompetanse ansatte.
Bygge opp ny kompetanse i skolen, ut fra behov
for tegnspråk og særskilt norskopplæring. Dette
gir merkostnader.
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Evaluere enkeltvedtak, organisering og bruk av
ressurser.
Revidere og implementere nytt planverk
Videre- og etterutdanningstiltak for ansatte jfr.
nasjonal satsing på ungdomstrinnet –
«Kompetanse for kvalitet»
Fortsette med å tilby lærlingeplasser.

6

7
8
9

10
11

12

13

Ny lærernorm medfører en lovpålagt norm for
lærertetthet på skolenivå. Dette medfører nye krav
for skoleårene 2018-2019 og strengere krav fra
skoleåret 2019. Innrapporterte tall for 2017-2018
viser at man er innenfor normen, men det kan
være noe usikkerhet til årets rapportering i GSI.
Lærertettheten bør økes for å unngå at man går
under lovpålagt norm.
Nye flyktninger - økning av lærerressurs

Tiltak for å oppnå balanse:
Redusert lønnsramme

2019

2020

2021

2022

X

X

X

X

D

350

X

X

X

I

1,2,3,
6
1,2,3,
4,5,6,
8
1,2,3,
4,5,6

X

X

X

X

D

200

200

200

200

I

50

50

50

50

D

2,8,5

X

X

X

X

D

1,2,5,
6,8
6
7

X

X

X

X

D

X

D
D

1,7

150

75

?

?

D

2, 5,
6, 7,
8

800

800

800

800

D

2,5,
6,7,8

1000

1000

?

?

D

-360

-360

X
X

X

X

Kode

2

D
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Pri

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

1

Fokusere på arbeidsmiljø, nærvær og
trivsel

2

HMS tiltak brukere og ansatte.
Videreutvikle skolens uteområde.

Gjennomføre medarbeidersamtaler årlig. Gjennomføre
trivselsrettede tiltak ihht aktivitetsplan både ovenfor ansatte og
elever. Ha et godt skole-hjem samarbeid. Gjennomføre
elevundersøkelser og trivselsundersøkelser fortløpende og ved
behov. Sette i verk tiltak ihht. skolens planverk- oppfølging og
revidering av dette planverket. Ha faste felles møtepunkter for
hele skolen, i skolens amfi- med fellessamlinger.
Det er mye vær på Smøla, og slik skolen er plassert i
landskapet er det lite eller ingen naturlige skjul for vær og
vind. Elevene i barneskolen har inngang på den mest
værutsatte siden (sør/vest- nord/vest) og det har ofte vært
nødvendig å gjennomføre HMS tiltak som å stenge inngangen
til de yngste elevene.
Det er kommet henvendelser fra elevrådet, FAU og ansatte om
å bygge leskur for elevene. Om mulig bør leskuret være en
vindbryter i forbindelse med inngangen til de yngste elevene.
Dette arbeidet bør startes så snart som mulig, av hensyn til
sikkerhet og HMS.

3

Kompetanseutvikling

Videreutvikle medarbeidere og ledere med fokus på felles
kompetansebygging og trivselstiltak. Gjelder felles kursdager,
personalseminar.
Skolen skal utvikle seg i takt med samfunnet, og ha den
nødvendige kompetanse for å kunne fremme læring og
utvikling. Deltakelse i lokal kompetanseheving og eksterne
satsninger er viktige fora å delta i. Smøla barneskole skal være
en aktiv part og bidragsyter i Nettverk Nordmøres satsning om
fremtidens skole. Legge til rette for nye
kompetansehevingstiltak- spesielt tegnspråk og særskilt
norskopplæring.

4

IKT utstyr

Nyskolen er en moderne og digital skole. Maskinparken for
elever og ansatte har et etterslep i forhold til alder på en del
maskiner for å imøtekomme fremtidens utvikling.
Maskinparken til elevene er ikke tilfredsstillende i forhold til
den utviklingen som skjer i dataverdenen generelt. VDIløsningen vil bli utfaset, over tid- og det gjør det mulig å bruke
tynnklientene.
Det er et mål å ha 1-1 med nettbrett /PC i perioden.
Det er behov for å starte med innføring av PC til neste års
7.trinn- samt ett sett nettbrett til neste års førsteklasse. Deretter
gradvis 1:1 overgang for alle trinn.

6

8

Følge opp rutiner for
regnskapsrapportering /sette igang
nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Revidere og implementere nytt
planverk

Dette er nødvendige investeringer for å henge med i den
teknologiske utviklingen.
Følge fastsatte frister ift måndersrapportering. Utføre
korrigeringer som er nødvendig i forhold til
konsekvensjusteringer. Ha tett dialog med ØPI.
Revidere og implementere planverk vedtatt i 2017.
Målet er at planverket skal være funksjonelt og ihht gjeldende
lover og forskrifter. Dette skal være tema på fellesmøter for
alle ansatte. Det er nødvendig å involvere både ansatte,
foreldre og elever i dette arbeidet.
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9

Videre- og etterutdanningstiltak for
ansatte jfr. nasjonal satsing på
ungdomstrinnet – «Kompetanse for
kvalitet»

10
11
12

Lærlinger
Ny lærernorm
Nye flyktninger

13

Tiltak for å oppnå balanse:

Det er viktig å fortsette å gi tilbud og mulighet til etter- og
videreutdanning for å sikre pedagogisk utviklingsarbeid og
god kvalitet i undervisningen og. Dette er også viktig for at
barneskole skal være en attraktiv arbeidsplass ift rekruttering
av kompetente ansatte. Det er noe uklart hvordan den
lovpålagt norm for lærertetthet slår ut de neste skoleårene, og
enheten er foreløpig ikke i mål med å innfri
kompetansekravene som trer i kraft 2025.
Rådmannen legger til grunn at dette må ivaretas innenfor
gjeldende rammer.
Skoleåret 2018/2019 er 4,6 stillinger bemannet med personell
uten formell lærerkompetanse.
 Lønnskostnad for lærlinger er høyere enn overføringen
fra "lærlingerammen", pga lærlingene i hovedsak er
2.års-lærlinger som har større lønnskostnad enn 1.årslærlinger. Fra høsten 2019 kan tas det inn
1.årslærlinger i barneskolen.
 Ny lærernorm gir lovpålagt norm for lærertetthet. Nye
krav skoleåret 2018-2019 og strengere krav fra
skolestart 2019. Rapporter for 2017-2018 viser at man
er innenfor normen, men det kan være noe usikkerhet
til årets rapportering i GSI. Lærertettheten bør økes for
å unngå at man går under lovpålagt norm.
 Nye flyktninger - behov for økning av lærerressurs
Overføringer fra flyktningetilskuddet ses i en helhet, og
tilskuddet skal dekke alle ekstra utgifter til flyktninger.
Rådmannen legger til grunn at alle tjenester organiseres
innenfor tildelte rammer.
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
 Organisering/omfang/egenbetaling SFO-tilbud
 Redusere lønnsramme
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8.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Skape et godt inkluderende arbeidsmiljø
for alle elever og ansatte.

2
3

Økonomistyring
Arbeide systematisk med elevenes
skolemiljø

Smøla barneskole skal være en attraktiv arbeidsplass,
der ansatte skal trives.
Elevene føler seg trygge på skolen, det er nulltoleranse
mot mobbing.
Balanse i drift regnskap/budsjett.
Følgre opp elevene daglig. Gjennomfører systematiske
samtaler og kartlegginger ved behov. Iverksetter tiltak
umiddelbart dersom det er behov. Bruker skolens
ordensreglement og skolens mobbeplan – og evaluerer
disse. Elevenes skolemiljø er tema ukentlig på
personalmøter. Planverket for skolen er tema på
personalmøter/ utviklingsmøter. Skolens uteområde er
videreutviklet.

4

Elektroniske løsninger IKT

Elevene har tilgang på og bruker elektroniske
hjelpemidler i hht plan.
1:1 enhet til alle elever.

5

Oppfylle kravene i opplæringsloven i
forhold til tilpassa undervisning og
spesialundervisning.

6

Kunnskapsløftet

7

Rekruttering og kompetanse

8

Kvalitetssikre tjenestene

Prinsippene om tilpasset opplæring og
spesialundervisning er hele tiden i fokus.
Skolen jobber målrettet for at alle elever skal få tiltak
som gir best mulig utbytte av opplæringen
Grunnressursen for lærerstillinger tilfredsstiller norm om
lærertetthet.
Inkluderende opplæring vektlegges, uavhengig av evner
og forutsetninger.
Elevene får opplæring i ihht. gjeldende lover og regler.
Har tatt i bruk den nye formålsparagrafen, og
implementert ny generell del av Kunnskapsløftet.
Ansatte er involvert og er en aktivt part i prosessen med
fagfornyelse 2020- i samarbeid med Nettverk Nordmøre.
Smøla barneskole er en attraktiv arbeidsplass med
involverte og ansvarlige medarbeidere.
Skolen har praksisstudenter.
To lærer skal kunne tar videreutdanning gjennom
kompetanse for kvalitet hvert år.
Skolen har utviklet intern delingskultur, og en felles
kultur i skolemiljøet.
Ansatte opplever eierforhold til sin arbeidsplass og sine
arbeidsoppgaver.
Formell veilederkompetanse ift nyutdanna lærere er
ivaretatt.
Ansatte følgre opp og sikrer at elevenes rettigheter blir
oppfylt. Felles opplæring, forankring og kulturbygging
er etablert som interne strategier.
Ledelsesforankring med synliggjøring av ansvar og
arbeidsoppgaver kommer tydelig fram, og det legges
vekt på at ansatte tar i bruk gjeldende styringsverktøy
for å få til forbedring.
Skole systematiserer og gjennomfører planlagte tiltak.
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9. ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE
Smøla ungdomsskole
Styrkingstiltak
Voksenopplæring
Smøla kulturskole

9.1.

-

ansvar
ansvar
ansvar
ansvar

2300
2301
2303
2310

Hovedmål

Smøla kommune skal gjennom en inkluderende skole utvikle barn og unges holdninger og
kunnskaper for å ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Med utgangspunkt i ulike personlige
forutsetninger, sosial bakgrunn og lokal tilhørighet skal tjenestetilbudet imøtekomme
individuelle behov, men også tjenestemottakerne som grupper.
Samtidig vil vi etterstrebe at ansatte får gode miljømessige arbeidsforhold og imøtekomme de
behov for hjelpemidler og kompetansebygging som kreves for å utføre en god jobb som ansatt i
grunnskolen.

9.2.

Strategi – delmål

Nr.

Beskrivelse av strategier

1
2

Skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle elever og ansatte
Videreutvikle elevenes faglige og sosiale kompetanse, der positivt læringsmiljø står i fokus
Elevene skal føle mestring og trygghet
Skape gode samarbeidsløsninger og samarbeidsrelasjoner med andre enheter.
Dra nytte av hverandre til det beste for elever og ansatte. Kompetansebygging.
Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle den pedagogiske bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen. Ha oppdaterte
hjelpemidler både for elever og ansatte. Minimum 1 enhet pr elev.
Økonomistyring
Tilpasse aktivitet og ramme
Styrke rekruttering og kompetanse i enheten og videreutvikle enhetens organisasjon
Mulighet for individuell kompetanseheving og skolebasert kompetanseutvikling
Oppfylle kravene i opplæringsloven i forhold til tilpassa undervisning og spesialundervisning.
Sikre elevenes rettigheter.
Kvalitetssikre tjenestene
Skolens praksis skal analyseres, bl.a gjennom resultater på nasjonale prøver og eksamen.
Videreutvikle et godt breddetilbud i kulturskolen og gjøre kulturskolen tilgjengelig for alle
barn og unge i Smøla kommune som ønsker elevplass.
Videreutvikle attraktive fritidstilbud til ungdom i kommunen.

3
4

5
6
7
8
9
10
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9.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Pri

Tiltak beskrivelse

Strat
nr.

1

Videreutvikle nærværsarbeid med fokus på
arbeidsmiljø, trivsel og forebygging av
sykefravær.
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Implementering av «Strategisk plan for Smøla
ungdomsskole».

2

3

4

IKT-utstyr skole – elektronisk utstyr til elever

5

Skolebasert kompetanseutvikling
«Læringsløyper» - Nettverk Nordmøre
Aktiv deltaker i Nettverk Nordmøre –
interkommunalt samarbeid om «Framtidas skole»
Videre- og etterutdanningstiltak for ansatte jfr.
nasjonal satsing på ungdomstrinnet –
«Kompetanse for kvalitet»

6
7

8
9
10
11

Analysere og følge opp nasjonale prøver og
eksamen
Evaluere enkeltvedtak, organisering og
ressursbruk.
Integrere Voksenopplæringstilbudet i enheten
Videreutvikle elevtilbudene til Smøla kulturskole
1. 7% fast stilling for å tilby visuell kunst
som fast aktivitet (inngår i 20% fast
stilling som kulturskolelærer) – høst 2019
Økt inntekt pga flere tilbud

2019

2020

2021

2022

Kode

1,2,3,
4,6

X

X

X

X

D

1,2,3,
9

X

X

X

X

D

1,2,3,
4,5,6,
7,8
1,2,4,
6
1,2,3,
6
1,2,6

X

X

X

X

D

100

100

100

100

I

X

X

X

X

D

X

X

X

X

D

2,8

X

X

X

X

D

1,2,5,
7,8
1,5,7
8
9,10

X

X

X

X

D

X

X

25

60

60

60

-25

-60

-60

-60

25

30

-25

-30

40

40

40

40

X

X

50

25

2. Tilbud innen studioteknikk – 7% stilling –
høst 2019 - prøveprosjekt
Økt inntekt
3. Økte utgifter i forb, med innleie av
danselærer fra OIK

12

4. «Tradisjonsbåt – bruk og veiledning».
Samarbeid med Brenneriet – oppstart høst
2019
Styrke kulturskolens faglige forankring –
interkommunalt prosjekt rammeplan – veiledning
i kulturskoleutvikling 2019-2020 fra Norsk
kulturskoleråd - reise- og vikarutgifter.

9,10

D
D
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13

Tiltak for å oppnå balanse:
 Redusert lønnsramme
 Merinntekt egenandel kulturskole

5

D
-230
-100

-230
-100

-230
-100

-230
-100

Pri

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

1

Videreutvikle nærværsarbeid med
fokus på arbeidsmiljø, trivsel og
forebygging av sykefravær blant
ansatte og elever

2

Følge opp rutiner for
regnskapsrapportering /sette igang
nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett

Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler. Oppfølging av 10faktor-undersøkelse – sees i sammenheng med medarbeiderog lederutvikling.
Gjennomføre elevsamtaler og foreldresamtaler hvert halvår.
Gjennomføre mobbeundersøkelse og elevundersøkelsen.
MOT-programmet skal følges.
Felles trivselstiltak for alle klasser.
Forebygge mobbing – oppfølging av handlingsplan mot
mobbing.
Årlig fellesprosjekt i musikk, i samarbeid med kulturskolen.
Månedsrapportering. Utføre nødvendige konsekvensjusteringer
og budsjettendringer.
Jevnlige samtaler med økonomiavdelingen.

3
4

Implementering av «Strategisk plan
for Smøla ungdomsskole».
IKT-utstyr skole – elektronisk utstyr
til elever

5

Skolebasert kompetanseutvikling
«Læringsløyper» - Nettverk
Nordmøre

6

Aktiv deltaker i Nettverk Nordmøre
– interkommunalt samarbeid om
«Framtidas skole»
Videre- og etterutdanningstiltak for
ansatte jfr. nasjonal satsing på
ungdomstrinnet – «Kompetanse for
kvalitet»

7

8

Analysere og følge opp nasjonale
prøver og eksamen.

Reduksjon av vikarutgifter (2301): Forutsetter at overføringen
av Voksenopplæringen til enhet 23 kan gi synergieffekter.
Elever med ulike behov kan i større grad være sammen med
klassen, uten ekstra voksentetthet.
Fortløpende prosess. Plana skal være tema på personalmøter/
utviklingsmøter.
Krav om digital eksamen og gjennomføring av nasjonale
prøver krever høy maskintetthet og oppdatert materiell. Skolen
ønsker at alle 8.klasse-elever får utdelt pc, som skal følge dem
ut ungdomsskolen. Etter endt grunnskole kan elevene få tilbud
om å kjøpe ut «sin» pc. Dette har vi ikke hatt mulighet til
tidligere.
Fokus på skolen som lærende organisasjon. 10-faktorundersøkelsen viser at det er behov/ ønske om nødvendig
kompetanseheving innenfor IKT – Office365/ Teams/ Forms/
OneNote m.m
Erfaringsutveksling med andre kulturskoler i regionen.
Skolen skal videreutvikles og være en aktiv part i tråd med de
mål som er satt gjennom satsinga «Framtidas skole» i regi av
Nettverk Nordmøre.
«Kompetanse for kvalitet» - videre-/etterutdanningstiltak for
ansatte
For at enheten skal være en attraktiv arbeidsplass må det være
muligheter for videre- og etterutdanning for lærerne. Enheten
oppfylle foreløpig ikke kompetansekravene som trer i kraft i
2025.
Rådmannen legger til grunn at dette må ivaretas innenfor
gjeldende rammer.
Skoleåret 2018/2019 er 0,8 stilling bemannet med personell
uten formell lærerkompetanse.
Økt samarbeid i kollegiet høyner kompetansen og kvaliteten i
tjenesten.
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9

Evaluere enkeltvedtak, organisering
og ressursbruk.

10

Integrere Voksenopplæringstilbudet i
enheten

11

Videreutvikle elevtilbudene til
Smøla kulturskole

12

Styrke kulturskolens faglige
forankring – interkommunalt
prosjekt rammeplan
Tiltak for å oppnå balanse:

13

For å sikre enkeltelevers rettigheter, må det jevnlig foretas
kartlegging og vurdering/ evaluering, slik at man velger tiltak
og organisering som gir best effekt i samsvar med målsetting.
Nettoramme for ungdomsskole er justert i konsekvensjustert
budsjett med 5/12 av lønnsutgifter tilsvarende 1 ½ årsverk fra
voksenopplæringen.
Statlige tilskudd til voksenopplæringen, samt leie og
driftskostnader for lokaler for KF-et er ikke korrigert i første
omgang.
Rådmannen legger til grunn at tilskuddsrammer for
voksenopplæringen og driftsutgifter for lokaler omfordeles
etter nærmere fastsatt modell/fordelingsnøkkel i 2019, og
innarbeides videre i konsekvensjusteringene for 2020.
Jfr. ansvar 10.
Interkommunalt samarbeidsprosjekt – «Veiledning i
kulturskoleutvikling 2019-2020» - Nettverkssamlinger
regionalt – kulturskoleeier – kulturskoleleder – ressurslærer.
Har attraktive tilbud som elevene etterspør og som tilpasses
«markedet».
Rådmannen legger til grunn at alle aktiviteter og tilbod må
organiseres innenfor gjeldende rammer.
Rådmannen legger til grunn at prosjektet kan gjennomføres
innfor gjeldende rammer.
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
 Redusere tilbud/nettoramme kulturskole
(redusert utgift/økt inntekt)
 Redusere lønnsramme ungdomsskole

9.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Skape et godt og inkluderende
arbeidsmiljø for alle elever og
ansatte

Gjennomfører medarbeidersamtaler.
Sykefravær under 5%.
Resultat på elevundersøkelsen:
- Mobbing under 1,2
- Trivsel over 4,4
Gjennomført trivselstiltak i henhold til skolens strategiske
plan. Forebygger mobbing og følger vedtatte prosedyrer ved
avdekking av mobbing. Har tilfredsstillende
kontorarbeidsplasser til alle ansatte. Gjennomfører og følger
MOT-programmet. Lærere gis tilbud om videre- og/eller
etterutdanning. Kompetanseheving blant ansatte innenfor IKT.
Følger opp tiltak basert på 10-Faktor-undersøkelsen – Lederog medarbeiderutvikling.
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2

Videreutvikle elevenes faglige og
sosiale kompetanse, der positivt
læringsmiljø står i fokus – Elevene
skal føle mestring og trygghet

3

4

Skape gode samarbeidsløsninger
og samarbeidsrelasjoner med
andre enheter i felles bygg –
hvordan kan vi dra nytte av
hverandre til det beste for elever og
ansatte.
Elektroniske løsninger IKT

5

Økonomistyring

6

Styrke rekruttering og kompetanse
i enheten og videreutvikle enhetens
organisasjon - Mulighet for
individuell kompetanseheving og
skolebasert kompetanseutvikling

Minimum 1 lærer gjennomfører videre-/etterutdanning pr år.
Har tatt i bruk skolevandring som verktøy for pedagogisk
ledelse.
Alle lærere har godkjent kompetanse.
Har fokus på utvikling og kompetanseheving, både individuelt
og skolebasert.
Smøla ungdomsskole framstår som aktiv deltaker i satsinga
«Framtidas skole» gjennom interkommunalt samarbeid i
Nettverk Nordmøre.
Faste rutiner for skoleutvikling innenfor bunden arbeidstid.
Alle ansatte bruker og behersker Office365 og Visma Flyt
skole.
Alle ansatte i kulturskolen deltar på regionale fagdager for
kulturskoler i Molde.

7

Oppfylle kravene i
opplæringsloven i forhold til
tilpassa undervisning og
spesialundervisning.
Sikre elevenes rettigheter.
Videreutvikle et godt breddetilbud
i kulturskolen og gjøre
kulturskolen tilgjengelig for alle
barn og unge i Smøla kommune
som ønsker elevplass.

Alle elever får tilpassa opplæring i et trygt læringsmiljø.
Elever med enkeltvedtak får spesialundervisning i henhold til
vedtak.
Alle elever som har rett til det, har enkeltvedtak om
språkopplæring for minoritetsspråklige elever.
Smøla kulturskole har tilstrekkelig med elevplasser og
kvalifiserte lærere.
Har opprettet tilbud om studioteknikk og visuell kunst.
Jobber interkommunalt i prosjektet «Veiledning i
kulturskoleutvikling 2019-2020».

Videreutvikle attraktive
fritidstilbud til ungdom i
kommunen.

Stormen ungdomsklubb er i drift og utvikler seg «i takt» med
brukergruppen.
Ungdomsarbeideren er mentor for Smøla ungdomsråd og
bidrar til at rådet er ungdommens talerør.

8

9

Gjennomfører analyser av eksamensresultat og nasjonale
prøver. Elevundersøkelsen er gjennomført og evaluert.
1 digital enhet pr elev. Oppdatert digitalt utstyr til alle ansatte.
Resultat for nasjonale prøver og eksamen er på
landsgjennomsnittet eller bedre.
Gjennomfører felles musikkprosjekt.
Gjennomfører felles trivselstiltak for elever og ansatte.
Har gode samarbeidsrutiner og jevnlige samarbeidsmøter med
andre enheter.
Kompetansjeutvikling – lærer av og med hverandre.

Benytter varierte undervisningsmetoder med utstrakt bruk av
digitale hjelpemidler. Minimum 1 enhet pr elev. Max 5 år
gammelt utstyr for ansatte.
Har balanse mellom budsjett og regnskap.
Driftsnivå er tilpasset budsjettrammer.
Følger opp månedsrapporter og tertialrapporter i h.h.t fastsatte
rutiner.
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10.

ANSVAR 30 - NAV
10.1. Hovedmål

Smøla kommune skal gjennom NAV-kontoret etablere og utvikle en helhetlig og effektiv
arbeids- og velferdsordning, som også inkluderer barnevernstjenesten i kommunen.
Tjenestene skal framstå enklere tilgjengelig og være tilpasset brukernes behov for helhetlig og
effektiv forvaltning.

10.2. Strategi – delmål
Nr.

Beskrivelse av strategier

1
2
3
4
5
6
7

Arbeidsrettet fokus i individuell oppfølging ved sykefravær, arbeidsledighet og unge ledige
Arbeidsrettet samarbeid mellom NAV, flyktningetjeneste og voksenopplæring
Forebygge fattigdom
Kvalitet og utvikling i tverrfaglig/-etatlig samarbeid for barn/unge/familier
Etablere og følge opp akuttberedskap i barneverntjenesten
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Økonomistyring – Tilpasse drift og ramme

10.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene
Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr

Tiltak beskrivelse

1

Arbeidsrettet individuell veiledning til brukere av
NAV
Etablere interkommunal akuttberedskap i
barneverntjenesten
Økonomisk veiledning for å forebygge fattigdom
Innbyggerkurs om økonomi
Prioritere tverrfaglig samhandling generelt og i
enkeltsaker
Følge opp 10-faktorundersøkelsen
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Tiltak for å oppnå balanse:
 Redusere lønnsramme - tiltak bør ses i
sammenheng med vakant statlig stilling

2
3
4
5
6

7

Strat
nr.

2019

2020

2021

2022

Kode

1,2,3

X

X

X

X

D

5

X

X

X

X

D

3

X

X

X

X

D

4

X

X

X

X

D

6
7

X
X

X
X

X
X

X
X

D
D

-185

-185

-185

-185

5

D
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Nr

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

1

Arbeidsrettet individuell veiledning
til brukere av NAV

Brukere av NAV får individuell veiledning og kartlegging med
mål om arbeid/tilbake til arbeid.
Veilederkompetansen i NAV benyttes.
Henvise til statlige tiltak for avklaring og oppfølging
Samhandle med arbeidsgivere og sykemeldere

2

Etablere interkommunal
akuttberedskap i barneverntjenesten

Interkommunalt samarbeid etter vertskapsmodellen.
Innbyggerne i Smøla vil ha tilgjengelig akuttberedskap for
barneverntjenesten utenom ordinær arbeidstid hverdag + helg.
Barnevernleder vil ikke lenger ha «vakt» på kveld/natt/helg.

3

Økonomisk veiledning for å
forebygge fattigdom
Innbyggerkurs om økonomi

Prioritere personalressurs til økonomisk veiledning
Redusere økonomisk sosialhjelp
Øke forståelse for privatøkonomi

4

Prioritere tverrfaglig samhandling
generelt og i enkeltsaker

5

Følge opp 10-faktorundersøkelsen

7

Tiltak for å oppnå balanse:

Samarbeid på ledernivå, samarbeid i tverrfaglig team,
samhandling etter samtykke
Forståelse for tverrfaglig tilnærming og samarbeid
Samordne kompetanseheving i kommunen
Effektivisere innsats gjennom samhandling
Fokus på valgte faktorer fra arbeidsmiljøundersøkelsen
Sikre ansattes medvirkning
Sikre relevant kompetanse
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Bl.a. følgende vurderes nærmere for å oppnå ytteligere
kostnadsreduksjoner:
 Redusere lønnsramme
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10.4. Krav til måloppnåelse
Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Arbeidsrettet fokus i individuell
oppfølging ved sykefravær,
arbeidsledighet og unge ledige
Arbeidsrettet samarbeid mellom NAV,
flyktningetjeneste og voksenopplæring

Flere i arbeid – færre på stønad
Flere inkluderes i arbeidslivet
Inkluderingsdugnaden er etablert på Smøla
Tidlig etablert samarbeid med mål om arbeid og
individuell plan
Samarbeid om kompetansedeling
Etablert samarbeidsarena
Tidlig avklaring og informasjon
Gjennomført innbyggerkurs
Tilby økonomisk veiledning etter behov
Økt arbeidsretting for brukere med lav eller ingen
inntekt
Deltatt i tverrfaglig team for barn og unge
Benyttet familieråd som tiltak i egnede saker
Benyttet lokal kompetanse i familieterapi
Gjennomført foreldreveiledningskurs
Økt kompetanse i tverrfaglig tilnærming/ tiltak
Samordnede tiltak ved tverretatlig bistand for effektiv
bruk av ressurs.
Interkommunalt akuttberedskap i barneverntjenesten er
opprettet
Barnevernsleder deltar i IK-samarbeidets
oppfølging/evaluering.
Sykefravær under 4%
Ingen ansatte har opplevd trakassering, sjikane, vold
Gjennomført medarbeidersamtaler
Ansatte har reell medvirkning på arbeidsplassen
Balanse mellom budsjett og regnskap

2

3

Forebygge fattigdom

4

Kvalitet og utvikling i tverrfaglig/-etatlig
samarbeid for barn/unge/familier

5

Etablere og følge opp akuttberedskap i
barneverntjenesten

6

Godt og inkluderende arbeidsmiljø

7

Økonomistyring – Tilpasse drift og
ramme
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11.

ANSVAR 31 OG 35 - HELSE OG OMSORG

11.1.

Hovedmål

Det overordnede mål for helse- og omsorgstjenesten i Smøla Kommune er å sikre innbyggerne
god, effektiv og faglig forsvarlig forebygging, diagnostisering, behandling og
rehabilitering/habilitering av sykdom, skade og medfødt lyte.
Tjenesten skal ivareta prinsippene for brukermedvirkning, og være kvalitetssikret etter både
faglige og etiske retningslinjer.
Smøla kommune skal videreutvikle tilbudene i sykehjem og hjemmetjeneste basert på
langsiktig planlegging av personellinnsats, kompetansebehov og tilrettelegging av fysiske og
sosiale omgivelser.

11.2.

Strategi – delmål

Nr.

Beskrivelse av strategier

1
2
3
4
5
6
7

Sikre gode helse- og omsorgstjenester, utvikle og tilpasse tjenester/aktivitet og kompetanse
Kvalitetssikring og internkontroll
Hurtig og god saksbehandling
Sikre trygghet til hjemmeboende pasienter
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Økonomistyring – tilpasse drift og ramme
Brukermedvirkning

11.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.Koder: D = drift. I = investering.

Nr

Tiltak beskrivelse

Strat
nr.

1

Følge opp rutiner for
regnskapsrapportering /sette igang
nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Videreutvikle nærværsarbeid med fokus
på arbeidsmiljø, trivsel og forebygging av
sykefravær.
Prosjekt bemanning

6

X

X

X

X

D

1,2,5

X

X

X

X

D

X

X

X

D

2

3
4
5
6

7

Demenskoordinator Smøla kommune
Etablering av ROP-team
Møter kurs og konferanser, inklusivt
læringsnettverk forbedringsteam «det
gode pasientforløp»
VFT- E-lås

2019

2020

X

2021

2022

Kode

1,2,4
,6
1,4,7
1,3,4
4, 6

300
100
200

300
50
150

300
50
100

300
50
100

D
D
D

4

50

30

20

20

D
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8

Sykehjem- forprosjekt ombygging

1

9

Spesialutstyr sykehjem, heiser, medisinsk
og teknisk utstyr
Time- og reseptbestilling via sms/app

2

150

150

150

150

I

2

X

X

X

X

D

Døgnbemanning nye omsorgsboliger i
hjemmetjenesten
Leasing av 2 biler til personell som
utfører praktisk bistand
Økt bemanning lab 50 %

1,2,4
,6
1, 5

0

600

1200

1200

D

120

120

120

120

D

2

120

120

60

-

D

1

15

Forprosjekt ombygging av loft
helsesenter/sykehjem
Nytt sykesignalanlegg sykehjem

1,6

1000

16

Omsorgsboliger

1,6

22000

96000

38000

17

Tiltak for å oppnå balanse:
 Redusere lønnsramme fra 2020

1-7

X

X
-700

X
-700

10
11
12
13
14

200

I

200

I
I
I
X
-700

D

Pri

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

2

Videreutvikle nærværsarbeid med
fokus på arbeidsmiljø, trivsel og
forebygging av sykefravær

Oppfølging av 10-faktor-undersøkelse – sees i sammenheng
med medarbeider- og lederutvikling.
Gjennomføre medarbeidersamtaler.

3

Prosjekt bemanning
 Deling av somatisk avd. i to
mindre enheter.

Smøla sykehjem har pga av endret pasientgrunnlag, og økt
behov for et differensiert tilbud og skjerming delt somatisk
avdeling i to. Dette er i tråd med anbefalinger om mindre
enheter, og det er av stor betydning for pasientsikkerhet og
kvalitet i tjenestene at denne inndelingen opprettholdes. Det
mangler personalressurs 3 kvelder per uke for å få til dette som
en varig løsning. Dekkes opp ved 2 helgestillinger a 30 %.
Kostnad ca 400 000. Tiltaket skal gi bedre kvalitet, redusere
sykefraværet og redusere vikarbehovet.



Sommeraspiranter

Evaluering av sommeren 2018 viser at det som har gitt mest
suksess er brukes av sommeraspiranter for tilrettelegging av
måltider, aktivisering og praktiske oppgaver. Hensikten er også
å skape en arena for å rekruttere framtidig helsepersonell.
Kostnad: Ca 100 000. Tiltaket gir buffer ved ferieavvikling,
arena for rekruttering og trivsel for pasienter i en
bemanningsmessig sårbar periode.



Fagansvar

Tilstedeværende fagledelse/arbeidsledelse ved ansvarligghorte
teamledere/ fagsykepleiere. Funskjonstillegg 16 000 x 6:
96 000. Tiltaket skal trygge medarbeidere, kvalitetssikring,
redusert sykefravær, beholde ressurspersoner
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Innslagspunkt frikjøp: alene på sykepleiervakt i
omsorgstjenestene. Inneleie av assistent/ helsefagarbeider
Vakthavende sykepleier
Nødvendig ca 1- 2 ganger per uke. Kostnad: 114 000. Tiltaket
skal gi kvalitetssikring, redusere stress/ sykefravær
Med utgangspunkt i 2017 resultatet ble "prosjekt bemanning"
initiert av rådmannen. Målet med prosjektet er å jobbe med
kostnadsbesparende tiltak for å redusere fravær og
vikarkostnader i enheten. Prosjektet er planlagt over to år og
finansiert ved bruk av fond (1,4 mill kr i 2018 og kr 700 000 i
2019).
Enheten ligger i 2018 an til et merforbruk på ca. 3 mill kr.
Rådmannen vurderer at prosjektet så langt ikke har gitt
økonomisk uttelling som forventet.
Rådmannen legger til grunn at enheten skal evaluere tiltakene
og intensivere arbeidet med å gjennomføre kostnadsbesparende
tiltak. Tjenesten skal drives innenfor gjeldende rammer.

4

Demenskoordinator 50%

For å nå målene i Demensplan 2020: Utredning og
diagnostisering, oppfølging i hjemmet av pasient og pårørende,
kommunal demensplan, koordinere kompetanseheving,
pårørendeskole og dagaktivitetstilbud

5

Etablering av ROP-team
(rus/psykiatri-team)

6

Møter kurs og konferanser, inklusivt
læringsnettverk forbedringsteam
«det gode pasientforløp»

Innen starten på 2019 skal det opprettes et tverrfaglig team
som skal ha fokus på brukere/pasienter som har sammensatte
psykiske og somatiske lidelser, og rusproblematikk. Ofte
bruker denne gruppen flere av helsetjenestene samtidig, samt
NAV og sosialtjenesten og skolehelsetjeneste, BUP, PPT.
Teamets mål er å e gi best mulig tjeneste, og ha oversikt over
og planlegge behandlingsforløp for denne gruppen pasienter.
Mange er innlagt i spesialisthelsetjenesten i løpet av et år.
01.januar 2019 innføres pakkeforløp psykisk helse og rus.
Tall hentet fra folkehelserapporten viser at i aldersgruppen 1529 år ligger Smøla over gjennomsnittet både i forhold til
landet og til Møre og Romsdal når det gjelder pasienter med
diagnoser knyttet til psykiske lidelser. I tillegg viser tall fra
ungdataundersøkelsen 2018 at Smøla har flere elever enn
landsgjennomsnittet rapportert om plager knyttet til depressive
symptomer.
Det tverrfaglige teamet må gå igjennom ny veileder og legge til
rette for at brukere/pasienter får det tilbud de har rett til. I
tillegg må teamet ha fokus på hvilke forbyggende tiltak skal til
for å unngå at mange blir psykisk syke og får rusproblematikk.
Helse- og omsorgstjenestene er kompetansekrevende
virksomhet i rask utvikling. Det er innkjøpt E-læringsprogram
som omfatter mange relevante tema som et godt supplement til
internundervisning og veiledning.
For å gi adekvate tilbud om relevant kompetanseheving er det
behov for noe frikjøp av personell. Deltakelse på kurs og
internopplæring krever i stor grad at det settes inn vikarer.
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7

VFT- E-lås

8
14

Sykehjem- forprosjekt ombygging
Forprosjekt ombygging av loft
helsesenter/sykehjem

9

Spesialutstyr sykehjem, heiser,
medisinsk og teknisk utstyr

10

Time- og reseptbestilling via
sms/app
Døgnbemanning nye omsorgsboliger
i hjemmetjenesten

11

Det er stort etterslep på kompetansebehov innen flere viktige
områder som; lovverk, etikk, juss og kommunikasjon,
dokumentasjon, generell datakunnskap, spesiell kunnskap om
ulike fagsystemer, sykdomslære, mm. Deltakelse i
læringsnettverk det gode pasientforløp fortsetter i 2019. Det
kan det være mulig å få noe tilskudd via kompetanseløftet.
Tiltak bidrar til å rekruterre og beholde personell, redusere
sykefravær, øke kompetanse og trygge medarbeidere.
Rådmannen legger til grunn at kurs- og opplæringstiltak
gjennomføres innenfor gjeldende rammer.
Det er forstsatt mange brukere som ikke har E-lås, og det
forventes at ny tilkommer. Påregner løpende utgifter også etter
at hovedinstallasjon er gjennomført.
Tiltaket sikrer rask adgang ved anrop alarm og eliminerer
unødig tidsbruk.
Rådmannen legger til grunn at begge disse prosjektene må ses i
sammenheng med omsorgsboligprosjektet.

Ordinære driftsrammer er knappe og gir lite rom for kjøp av
kostbart utstyr. Det er både behov for å erstatte gammelt utstyr
og kjøpe nytt utstyr som tjenesten trenger.
Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres
innenfor gjeldende rammer.
Stipulert ressursbehov 2 dagvakter og 1 aftenvakt samt
nattevakt.
1 dagvakt tilknyttet pensjonærheimen kan overflyttes
omorsgsbolig, nattevakt hjemmebaserte tjenester kan
stasjoneres i boligen mellom tilsyn og utrykning. Det er behov
for å styrke bemanningen med + 1 person på dag og kveld- og
helg. Ett årsverk evt økende til 2 fra 2021 avhengig av
utbyggingshastighet og innslagspunkt for tildeling av tjenester.
Tiltaket kan dempe/redusere behovet for sykehjemsplasser.
Rådmannen legger til grunn at enheten gjennomfører en
helhetlig gjennomgang av organiseringen før omsorgsboligene
står ferdig, og at den totale bemanningsressursen organiseres
innfor gjeldende rammer.

12

Leasing av 2 biler til personell som
utfører praktisk bistand

15

Nytt sykesignalanlegg sykehjem

16

Omsorgsboliger

Hjemmesykepleien bruker leasingbiler, mens hjemmehjelpene
fortsatt bruker egne biler. 2 personer kjører daglig rundt for å
yte praktisk bistand.
Rådmannen vurderer at utvidelse av leasingavtale i denne
sammenheng ikke er økonomisk lønnsomt.
Det skal tas i bruk en løsning med persontilpasset sensor- og
varslingsteknologi som også er integrerbar med mobil
telefonløsning. Leverandør velges i 2018, men installasjon vil
ikke være ferdigstilt før i 2019
Videre prosess for bygging av omsorgsboliger er behandlet av
kommunestyret i juni 2018, jfr. KST-sak 34/18. Det er skissert
2 alternativer med investeringsbehov på henholdsvis 188 mill
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og 156 mill, hvorav 12 mill er knyttet til ansattearealer.
Rådmannen vurderer at eksisterende lånebelastning allerede er
svært høy, og at denne investeringen ikke uten videre er
økonomisk bærekraftig for kommunen. For å kunne realisere
prosjektet må det tas et prinsippielt valg om å legge husleien på
et nivå som gjør boligdelen (unntatt ansattearealer)
selvfinansierende.
Det er forutsatt en enhetspris på 4 mill pr. boenhet og totalt 12
mill til ansattearealer. Rådmannenn vurderer at kostnadsestimat pr. boenhet og investeringsramme for ansattearealer
virker høyt i forhold til sammenlignbare prosjekt. Det må
forventes at endelige planer kan gi lavere kostnader, og at bl.a.
oppgradering/riving/sanering av gammel bygningsmasse
dekkes innenfor samme kostnadsramme. Byggelånsrenter
forutsettes dekt inn av byggelån.

17

Tiltak for å oppnå balanse:

Rådmannen legger til grunn at arbeidet med planlegging og
gjennomføring følges opp fortløpende, men det er usikkerhet
knyttet til framdriftsplan.
Rådmannen legger til grunn at det er alternativ to (36 nye
enheter) legges til grunn for videre planlegging.
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Det er ikke lagt inn nedtrekk i ramme for enheten i 2019, men
rådmannen legger til grunn at enheten skal gjennomføre tiltak
som gir balanse i driften i 2019. Bl.a. følgende tiltak vurderes
for å oppnå balanse i driften for 2019:
 Ferieavvikling/redusert tilbud
 Redusert vikarbruk/vikarbyrå
 Tilbud og organisering av hjemmehjelp/praktisk
bistand
 Tilbud og organisering av dagtilbud
 Tilbud og organisering av sykehjem og
hjemmesykepleie
 Tilbud og organisering av helsetjenester (helsesenter)
 Salg av helsetjenester
Fom 2020 er lønnsrammen redusert med kr 700 000.
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11.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Sikre gode helse- og omsorgstjenester,
utvikle og tilpasse tjenester/aktivitet og
kompetanse

Smøla framstår som en pasient og brukersikker
kommune.
Tjenesten er organisert på en optimal måte og har stabil
bemanning, redusert sykefravær, beskjeden bruk av
vikarbyrå.

2

Kvalitetssikring og internkontroll

3

Hurtig og god saksbehandling

4

Sikre trygghet til hjemmeboende pasienter

5

Godt og inkluderende arbeidsmiljø

6
7

Økonomistyring – tilpasse drift og ramme
Brukermedvirkning

Lærende organisasjon- systematisk læring av feil.
Forbedringskunnskap og pasientsikkerhet er
dokumentert.
Faste rutiner, klart ansvar.
Ansatte har god saksbehandlerkunnskap, mestrer bruk
av IT-verktøy.
Ingen klager
Digital trygghetspakke for hjemmeboende utvikles.
Multidose tatt i bruk i hjemmetjenestene.
Arbeidet med nye omsorgsboliger og boliger boligsosial
plan følger framdriftsplan
Sykefravær under 9 %
Økt fokus på
1. trivsel og samarbeid
2. ergonomi
3. nærværende ledelse (tett på)
Har satt i verk tiltak basert på (10-FAKTOR) – Leder
og medarbeiderutvikling.
Balanse budsjett og regnskap
Individnivå: Innført primærkontakt og primærteam,
Systemnivå: Brukerutvalg er i funksjon
Gjennomført brukerundersøkelse «bedrekommune.no»

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

56

12.

ANSVAR 32 – AKTIVITET OG BOVEILEDNING

12.1.

Hovedmål

Smøla kommune skal utvikle og tilby aktivitet- og boveiledningstjenester som er mest mulig
tilpasset den enkelte brukers behov. Tjenestetilbudet skal utvikles slik at kommunens og brukerens
ressurser til sammen gir brukere av tjenesten et aktivt og sosial liv.

12.2.

Strategier (delmål)

Nr.

Beskrivelse av strategier

1

Tjenesteutvikling
Med fokus på kvalitet, trygghet og forsvarlighet
Individuelle planer
Følge opp tiltak og tilrettelegge tjenester etter behov og rammer
Utvikling av aktivitet- og dagstilbud
Tilpasset individuelle behov
Videreutvikle/kartlegge avlastningstilbud
For foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Kompetanseutvikling
For å imøtekomme nye behov og krav
IKT løsninger
Tilpasset fremtidige krav og moderne tjenesteyting
Økonomistyring
Tilpasset driftsnivå og ramme
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Den enkeltes medarbeiders ressurs blir brukt på best mulig måte

2
3
4
5
6
7
8

12.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr

Tiltak beskrivelse

1

3

Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Videreutvikle nærværsarbeid med fokus på
arbeidsmiljø, trivsel og forebygging av
sykefravær.
Omsorgsboliger

4

Dagsentertilbud

5

Prosjekt : Økt fleksibilitet i bruk av personell og
kompetanse mellom enheter
"Tilbud i avlastning og skole"

2

Strat
nr.

2019

2020

2021

2022

Kode

7

X

X

X

X

D

1,7,8

X

X

X

X

D

1,3,4,
6,7,8
1,2,3,
7
1,4,5,
7,8

X

X

X

X

I
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6

Økt ressurs til kurs og kompetanse

7
8

Voksenopplæring for beboere i bofellesskapet
Oppfølging av sykefravær, fokus på arbeidsmiljø

9
10

Evaluere enkeltvedtak, tvangsvedtak,
organisering, bemanning.
Økning avd.leder-ressurs eller annen fagressurs.

11

Innføre multidose

12
13

Fortsette å tilby lærlingeplasser
Velferdsteknologi

14

Parkeringsplass/uteområde bofellesskap

15

Tiltak for å oppnå balanse:
 Redusert lønnsramme

1,5,7,
8
1,2,3
7,8

25

1,2,3,
4,7,8
1,2,3,
4,7,8
1

X

X
X

D
X

X

X

D
D
D

100

100

100

100

D

20

20

20

20

D

X
X

X
X

X
X

X
X

D
D

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

30

D

7

D
-250

-250

-250

-250

Nr

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

3

Nye omsorgsboliger

4

Dagsentertilbud

5

Prosjekt : Økt fleksibilitet i bruk av
personell og kompetanse mellom
enheter
"Tilbud i avlastning og skole"

6

Økt ressurs til kurs og kompetanse

Behov og utfordringer hos brukerne har endret seg betydelig
siden HVPU-reformen på begynnelsen av 90-tallet. Krav til
kompetanse i ansattegruppen øker også.
Mye tyder på at framtidige brukere vil ha mer sammensatte
utfordringer, atferdsproblematikk og behov for tettere
oppfølging i hverdagen. Det er behov for økt kompetanse i
forhold til en ny brukergruppe: "eldre funksjonshemmede".
Planlegging av nye omsorgsboliger må ta høyde for
planløsninger som ivaretar personalets behov for pause, arbeid
med plan og dokumentasjon.
Beboernes opplevelse av trygghet er grunnleggende for et godt
tjenestetilbud. Nye omsorgsboliger bør utformes slik at bla.
døgnbemanning kan organiseres på en kostnadseffektiv og
strategisk gunstig måte.
Det er viktig å kartlegge behov for fremtidig bruk av tjenesten.
Flere hjemmeboende kan ha behov for dagtilbud, både blant
funksjonshemmede, personer med demens, peroner med
psykiske lidelser og andre.
Kartleggingen kan gjennomføres sammen med Helse og
omsorg.
Andre enheter må kartlegge om det er arbeidsoppgaver/jobber
som brukere ved aktivitetssenteret kan tilbys/utføre i
dagtilbudet.
Det kan være gevinster å hente i bruk av personalet på tvers av
enheter. Særlig kan dette være aktuelt i forhold til elever i
skolen som har avlastning i bofellesskapet, Dette kan sikre at
ansattes kompentanse/kunnskap kommer den enkelte best
mulig til gode, og være kostnadsbesparende for kommunen
med tanke på ressursbruk, opplæringsbehov og
tjenesteomlegging.
Rådmannen legger til grunn at muligr tiltak utredes i 2019.
For å møte fremtidens nye krav er det viktig å drive aktiv
kompetansebygging hos ansatte slik at man beholder høyt
kompetansenivå og sikrer rekruttering.
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7

Voksenopplæring for beboere i
bofellesskapet

9

Evaluere enkeltvedtak, tvangsvedtak,
organisering, bemanning

10

Parkeringsplass/uteområde
bofellesskap

11

Tiltak for å oppnå balanse:

Kartlegge behov for tjenester.
Tilbud kan vedlikeholde ferdigheter, evt. gi opplæring av nye
jf § Opplæringslova § 4A-2.
Generelt vil vedtak om tildeling av voksenopplæring gjøres av
voksenopplæringen, og rådmannen legger til grunn at utgiftene
dekkes innenfor voksenopplæringens rammer.
Behov endrer seg og det er utfordrende å planlegge/forutse alle
behov for 1 år i gangen. Vedtak må evalueres jevnlig etter
behov. Tvangsvedtak skal vurderes på nytt hvert år, basert på
ny kartlegging og dokumentasjon. Arbeidet er ressurskrevende
og enheten foreslår å øke avd.lederressursen eller annen
fagressurs, for bedre å følge opp enkeltvedtak/tvangsvedtak.
Organisering og ressursbruk evalueres jevnlig.
Det bør vurderes å opprette pårørende/brukerutvalg, samme
som i Helse og omsorg.
Vurderer innføring av multidose
Parkeringsplassen ved Bofellesskapet er for liten. Det er ønske
om å ordne til en uteplass med muligheter for vedarbeid o.l.
Forslag om å fjerne plen og sette opp en liten
gapahuk/hagestue.
Rådmannen legger til grunn at tiltaket vurderes i f.b.m.
prosjekt omsorgsboliger
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
 Redusere lønnsramme
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12.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Tjenesteutvikling
Med fokus på kvalitet, trygghet og
forsvarlighet

2

Individuelle planer
Følge opp tiltak og tilrettelegge tjenester
etter behov og rammer

3

Utvikling av aktivitet- og dagstilbud
Tilpasset individuelle behov
Videreutvikle/kartlegge
avlastningstilbud
For foreldre med særlig tyngende
omsorgsoppgaver
Kompetanseutvikling
For å imøtekomme nye behov og krav

Turnus er tilpasset i hht behov og tilgjengelig
kompetanse.
Pårørendekontakt: pårørende opplever god dialog med
enheten.
Kvalitetssikret medisinhåndtering: Innført multidose
God og riktig saksbehandling.
Enheten deltar aktivt i planlegging, utførelse og
oppfølging av planlagte tiltak.
Følger opp nye behov og deltar i nye tverrfaglige
grupper.
Brukere opplever at dagtilbudet er godt
Effektive aktivitetstilbud i h.h.t. rammer.
Foreldre har tillit til tjenesten og føler trygghet for sine
barn. Barnet føler seg trygg i avlastningsleilighet, og det
gis forsvarlige tjenester.
Ingen klager.
Alle faste ansatte har relevant høgskole- eller
fagutdanning. Ansatte gjennomfører jevnlig
kompetansehevende tiltak.
Bruk av velferdsteknologi er integrert i samme
utstrekning som i helse- og omsorg.

4

5

6

7

8

IKT løsninger
Tilpasset fremtidige krav og moderne
tjenesteyting
Økonomistyring
Tilpasset driftsnivå og ramme

Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Den enkeltes medarbeiders ressurs blir
brukt på best mulig måte

Tilstrebe balanse i budsjett og regnskap, maks
overforbuk på 2 %.
Tilpasset driftsnivå og ramme. Sette i gang med
nødvendig tiltak fortløpende. Behov for tilføringer
vurderes gjennom hele året.
Sykefravær under 8 %. Sykemeldte arbeidstakere får
andre oppgaver i sykemeldingsperioden, der det er
aktuelt.
Medarbeidersamtaler, vernerunder og brannøvelse er
gjennomført.
Følge opp tiltak basert på 10 FAKTOR.
Ha god dialog mellom medarbeidere og ledere.
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13.

ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING

13.1.

Hovedmål

Smøla kommune skal produsere god og næringsrik kost for beboere i sykehjem og andre som
har tilgang til kjøp av mat via matobringingstjenesten.
Smøla kommune skal sørge for kvalitetsmessig rengjøring og vedlikehold av tøy/klær, og på en
effektiv måte ivareta renholdsoppgaver med høy kvalitet i sykehjem og helsesenter.

13.2.

Strategi – delmål

Nr.

Beskrivelse av strategier

1
2
3
4
5

Kapasitet og kvalitet
Godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle, med vekt på folkehelse
Økonomistyring – tilpasse drift og rammer
Bedre folkehelse
Kompetanseutvikling

13.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Pri

Tiltak beskrivelse

1
2
3

Evaluere vaskeritjenesten
Renovere kjøkken
Fokus på arbeidsmiljø, forebygging og oppfølging
av sykefravær .
Videre oppfølging av medarbeider og
lederutvikling (10 faktor)
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Faglige kurs og kompetanseheving
Gardiner Smøla Rådhus
(kontor og møterom)
Gardiner pasientrom Smøla sykehjem
Tiltak for å oppnå balanse
 Organisering av ferie/redusere vikarbruk
 Redusert vikarbruk generelt
 Øke inntekter/øke salgspriser på mat og
vask av tøy til private

4

5
6
7
8

Strat
nr.

2019

2020

2021

2022

Kode

1,3
1,2,3
1, 3

70

140

140

140

X

X

X

X

D
I
D

1,2,3,
4,5

X

X

X

X

D

5, 2
1,2

X
200

X
X

X
X

X
X

D
I

1,2
3

120

X

X

X

I
D

-160

-160

-160

-160
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Pri

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

1

Evaluere vaskeritjenesten

2

Renovere kjøkken

3

Fokus på arbeidsmiljø, forebygging
og oppfølging av sykefravær .
Videre oppfølging av 10 faktor

6,
7
8

Gardiner Smøla rådhus og
pasientrom Smøla sykehjem
Tiltak for å oppnå balanse

I dag vaskes pasientenes private tøy av pleiepersonell i
avdelingene. En mindre økning stillingsressursen i vaskeriet
kan gjøre det mulig å utvide åpningstiden og overflytte all
klevask til vaskeriet. Dette vil kunne frigi ressurser i
avdelingene til mer pasientretta oppgaver.
Serviceenheten og TVB disponerer i dag ei stilling felles fordelt mellom vaskeri og vaktmestertjeneste.
Rådmannen legger til grunn at man skal se på mulig
omdisponeringer og omfordeling innenfor gjeldende rammer,
herunder disponering av totalressurser i enheten.
Kjøkkenet har fått noen mindre tilpassninger over tid, men
tilfredstiller ikke dagens krav til standard. Status er at mye er
tungvint og lite ergonomisk tilpassa. Det har vært store
kostnader på selve kjøle/fryseanlegget de siste årene, og fryse
og kjølelager har rustangrep på tak og vegger som er prøvd å
utbedret flere ganger utan helt å lykkes. Gulvene på disse
rommene smuldrer opp det er ikke lenger tett under belegg og
dører. Avløp i sluker/vasker inne på kjøkkenet er til stadig
Tett og vinduene lekker.
Kjøkkenet er godt utstyrt med ovner, kokegryter og innventar,
men det er ikkje tilpasset i forhold til avløp og ventilasjon. Ved
å totalrenovere og tilpasse det til dagens krav vil de ansatte få
en ny og lettere hverdag, og produksjonskjeden vil bli enklere
og mer effektiv.
Ansatte gjør en kjempeinnsats i forhold til renhold for å
oppfylle mattilsynets krav.
Investeringsbehovet er ikke estimert på ansvar 34, men
framkommer under ansvar 41.
Jobbe videre med tema som de ansatte har satt på dagsorden.
Det er viktig å ta vare på hverandre og respektere ulikheter og
hjelpe hverandre ved behov. Det skal være tett oppfølging av
alle ansatte.
Serviceenheten, vaskeriet har ansvar for innkjøp av gardiner på
kommunale bygg.
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
 Redusere lønnsramme

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

62

13.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Kapasitet og kvalitet

2
3
4

Godt og inkluderende arbeidmiljø
Økonomistyring
Betre folkehelse

5

Kompetanseutvikling

Fleksible og tilpassa tjenester, der tett samarbeid med
andre enheter vil være en faktor for å kunne tilpasse og
levere godt på kvalitet innen gitte rammer.
Sykefravær på under 8%.
Balanse i budsjett og rammer.
Godt og tilpassa kosthold. Tilpassa renhold for å unngå
smitte og ha et godt inneklima i alle kommunale
bygninger.
Gjennomføre kurs og opplæring av ansatte for å sikre
god kompetanse.
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14.

ANSVAR 41 – TEKNISK VAKT OG BEREDSKAP

14.1.

Hovedmål

Enheten skal ha utstrakt bruk og drift av ny digital teknologi, og kompetanse og etterstrebe
optimal utnyttelse av menneskelige, utstyrsmessige og økonomiske ressurser til drift og
vedlikehold. Innenfor gjeldende økonomiske rammer skal tjenesteutøvelsen være fleksibel
basert på driftsenhetene og brukernes behov.
Smøla kommune skal sikre produksjon av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av
tilfredsstillende kvalitet til samtlige innbyggere i kommunen.
Smøla kommune skal verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende
forurensning, herunder redusere mengden av avfall og fremme en bedre behandling av avfall.
Smøla kommune skal verne om liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og
eksplosjoner, samt ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker.
Gjennom økt satsing på forebyggende brannvern, tilsyn og generell opplæring rettet mot
elever, kommunens ansatte og andre grupper kunne oppnå en bedre brannsikkerhet, og således
redusere skader og ulykker ved brann.

14.2.

Strategi (delmål)

Nr.

Beskrivelse av strategier

1
2

Gjennomføre utbyggingsprosjekter i h.h.t planer for utvikling av kommunale anlegg.
Høyne standard på kommunale bygg i h.h.t vedlikeholdsplan prioriteringer fra teknikk om
miljøutvalget.
Energiøkonomisering bygg og anlegg.
Kompetanseutvikling.
Legge til rette for at ansattes kompetanse og utviklingspotensiale kommer til anvendelse.
Kvalitetssikre tjenester på en effektiv måte.
Forsvarlig drift av kommunale tjenester.
Økonomistyring.
Tilpasse driftsnivå til økonomisk ramme.
Ajourføre instrukser/regulativer/planer.
Godt og inkluderende arbeidsmiljø.
HMS, Oppfylle krav til Helse miljø og sikkerhet.

3
4
5
6
7
8
9
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14.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr

Tiltak beskrivelse

1

Fokus på arbeidsmiljø, forebygging og oppfølging
av sykefravær .
Videre oppfølging av medarbeider og
lederutvikling (10 faktor)
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Ny brannstasjon

2

3
4
5
6

Strat
nr.

7

Implementere interkommunal brannordning
Implementere drift av Smølahallen
Avløpsanlegg Hopen sentrum
(Ny utslipps ledning)
Rullere avløpsrammeplan

8

Nytt avløpsanlegg Smøla sykehjem.

9
10

Nytt ventilasjonsanlegg Svømmehallen
Forprosjekt nytt kjøkken Smøla sykehjem

11
12

Utvidet bemanning
Skolebygg, etterbruk, avhending, riving.

13

Ekstrakostnader drift av eldre skolebygg
Rydding av vegetasjon ved Smøla sykehjem og
helsesenter
Avløpsledning Lervågen (Innsmøla)
Utbedre frostproblematikk under
havnevandringen på Været.
Grøntvedlikehold
Kontroll av kommunale broer
Rullere vedlikeholdsplan
Fokus på arbeidsmiljø, forebygging og oppfølging
av sykefravær.
Asfaltplanen
Utskifting av gatelysarmaturer
Evaluere leiebilavtaler
Ny hovedplan for vannforsyning
Vannforsyning til skip

14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27

2019

2020

2021

2022

1, 3

X

X

X

X

D

1,2,3,
4,5

X

X

X

X

D

2,5,8,
9
56,9
2,5,6
1,9.

25000
X
X
1000

X
X

X

X

D
D
I

1,5,7,
9
1,2,5,
8,9
1,2,5
1,2,5
8.9
5
1,3,7,
9
1,6,9

X

X

X

X

D

I

1000
400
250
500
9000

I
I
I

?
500

500

500

400

5,9

Kode

D
I
D

X

X

D

1,7,9
1,2,8,
9
2,5

X
700

?

I
D/I

250

250

5,9
2,7,9
4,8,9

50
X
X

8
1,3,9
3,7
1,5,6
5

2000
250
X
200
X
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250

D
D
D
D

X
X

X
X

X
X

1000
250

1000

1000

X

X

X

D
I
D
I
D
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Bygge ut vannforsyningen, pumpestasjoner og
ledningsnett
Ambulansebåtkai
Utskifting av brannbiler.
Investeringer vedlikeholdsplan bygg
Tiltak trafikksikkerhetsplan
Nødgenerator rådhuset
Truck
Endring og tilpassing av renovasjonsordningen
Tiltak i h.h.t. klimaplan:
Prosjekt opprydding i strandsonen.
Tiltak for å oppnå balanse
 Vakanser
 Organisering av tjenester

1,5,6
2
1,6
3
2
6,7
1,6
5,6,7
1,3
1
6

?
X
1000
500
400
X
X
X
200
-285

6000
500
200

?

500
200

400
X
X
X
200
200
-285 -285

?

500
200

X
200
-285

I
I
I
I
I
I
I
D
D
D
D

Nr.

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

3

Ny brannstasjon

4

Implementere interkommunal
brannordning

6

Avløpsanlegg Hopen sentrum
(Ny utslippsledning)
Rullere avløpsrammeplan

Arbeidstilsynet har utstedt omfattende pålegg som utløser behov
for store investeringer. Det utredes to alternativer samlokalisert
med verksted og lager for alle funksjoner i TVB
alt. A: bygging av ny brannstasjon på Nordvik
alt. B: bygging av ny brannstasjon på annen lokalitet. Foreløpig
kostnadsestimat: Investering er mellom 21 mill kr og 27 mill kr.
Fra jan. 2018 ivaretar teknisk vakt funksjon som
utrykningsledelse for brann.
Det er gjennomført kompetansetiltak for brannmannskap, men det
er behov for ytterligere tiltak for å tilfredsstille kravene fra DSB.
Fra 2019 blir Smøla med i interkommunal brannordning.
Prosjektet er forsinket, men oppstart forventes i nov. 2018.
Forventet sluttdato er1. mars 2019.
Arbeidet med rullering av avløpsrammeplan er påbegynt.
Rådmannen legger til grunn at arbeidet skal ferdigstilles første
halvår 2019
Bunnledninger for avløp i bygningen er av gammel dato og det
har i senere tid vært store problemer med at anlegget går tett og
må stakes til stadighet.
Nytt anlegg må installeres ved at tilgjengelige ledninger skiftes ut,
øvrige ledninger må freses reine, relines med plastledning.
Ventilasjonsanlegget på Svømmehallen er fra 1979, det er ikke
mulig å skaffe reservedeler til dette lengre. Det er en risiko for
totalhavari.
Kjøkkenavdelingen ved sykehjemmet er nedslitt, mesteparten av
anlegget er fra 1979. Det er nødvendig å gjennomføre et
forprosjekt for fullstendig ombygging og renovering av hele
avdelingen inklusiv kjøle og fryserom. Jfr. ansvar 34.
Fra jan. 2018 tillegges teknisk vakt funksjon som
utrykningsledelse for brann. Dette resulterer i at en større andel

7

8

Nytt avløpsanlegg Smøla
sykehjem.

9

Nytt ventilasjonsanlegg for
svømmehallen

10

Forprosjekt nytt kjøkken Smøla
sykehjem

11

Forsterke bemanning, Teknisk
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12

Skolebygg, evaluering, etterbruk
eller riving.

av stillingsressursene går med i vaktordning som følge av ny
omregningsfaktor for vakta.
Det er også meldt behov for økte vaktmesterressurser til
Gurisentret og Smølahallen . For å ivareta de daglige oppgavene
på tilfredsstillende måte er det behov for å tilføre tjenesten
bemanningsressurser.
Rådmannen finner ikke rom for tilføring, og legger til grunn at det
må foretas en gjennomgang av organisering og
justering/tilpasning av tjenesteomfang innenfor gjeldende
rammer. Jfr. tiltak 5 implementering av Smølahallen.
Rådmannen legger til grunn at gj.snittlig kostnad for riving av
skolebygg er ca 3 mill. Samlokalisering av barnehager/gamle
skoler utfordrer oppfølging av rivingsvedtak. Avhengig av vedtak
i barnehagestruktur kan det være behov for å erstatte noen av
dagens barnehagelokaler før riving.
Kommunestyrevedtak 22.6.2017, sak 30/17 sammenholdt med
vedtak i strukturrapport for barnehage legges til grunn for videre
oppfølging og iverksetting av tiltak.

13
14

Ekstrakostnader drift av eldre
skolebygg
Rydding av vegetasjon ved Smøla
sykehjem og helsesenter

15

Avløpsledning Lervågen
(Innsmøla)

16

Utbedre frostproblematikk under
havnevandring Været.

17

Grøntvedlikehold

18

Kontroll av kommunale broer.

19
22

Rullere vedlikeholdsplan
Fokus på arbeidsmiljø,
forebygging og oppfølging av
sykefravær.

Driftsrammene ble redusert som følge av ny skolestruktur, men
det påløper driftskostnader inntil bygningene er solgt eller revet.
I f.b.m. beredskaspøvelse 2018 ble det avdekket at brann i
vegetasjon ved sykehjemmet kan sette sykehjemmet og
helsesenteret ut av drift i lengre tid. Rydding av vegetasjon i
tilstøtende områder vil redusere denne risikoen vesentlig.
Aktuelle arealer er kommunal eiendom og følgelig kommunalt
ansvar.
Rådmannen legger til grunn at tiltaket gjennomføres innenfor
gjeldende rammer.
I forbindelse med etablering av nytt returpunkt for septik fra
bobiler, og nødtømming septik på Innsmøla, er det behov for en
evaluering av hele utslippet fra dette anlegget.
Kloakkanlegget på Været er ikke utført frostsikkert . Rådmannen
vurder at dette tiltaket må ses i sammenheng med rullering av
avløpsrammeplan.
TVB har ikke vært i stand til å utføre tilfredsstillende vedlikehold
av utearealer. Nye utearealer i forbindelse med ny barne- og
ungdomsskole gir økt behov for tiltak, og det er behov for å
tilsette personale med nødvendig kompetanse, primært er dette et
sesongbehov i perioden april – sept.
For å ivareta sikkerheten, er det behov for en jevnlig kontroll av
samtlige kommunale broer.
Årlig rullering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg.
Gjennomføre medarbeidersamtaler
Oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelse
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23

Asfaltplan

24

Utskifting av gatelysarmaturer

25

Evaluere leiebilavtaler

26
27
28

Ny hovedplan for vannforsyning.

29

Ambulansebåtkai

30

Utskifting av brannbiler.

31

Investeringer vedlikeholdsplan
bygg.

32

Tiltak trafikksikkerhetsplan

33

Nødgenerator rådhuset

34
35

Innkjøp av truck
Endring og tilpassing av
renovasjonsordningen

Rådmannen legger til grunn at utbedring/opprusting av
Jøstølveien skal prioriteres i 2019.
I forbindelse med utbygging av gatelysanlegg på Hopen og
Hottranklakken er det blitt benyttet armaturer av fabrikat "Siteco".
Disse armaturene tåler ikke vårt klima og er i ferd med å bli
ødelagt. En del av armaturene er blitt demontert på grunn av feil
og sikkerhetsmessige årsaker.
Det anbefales å skifte til nye LED armaturer, som tåler klimaet og
gir lavere strømforbruk.
Vurdere kost/nytte ved dagens ordning opp i mot kjøp og drift av
egne kjøretøy. Evalueringsarbeidet gjennomføres i god tid før
utløp av avtaleperioden for leiebiler.
Smøla kommune har ikke utarbeidet plan for fremtidig
vannforsyning. Utbygging på Vikan havn, levering av vann til
fartøy, evt nye etableringer av industri og krav/ønsker om
vannforsyning til hytte- og boligfelter gjør det nødvendig å starte
et utredningsarbeid for videre utbygging.
Det er behov for å leie inn ekstra ressurser for utvikling av plan.
Kostnad ved ny landgang, flytebrygge for Øyvakt og noe
utbedring av den gamle kaien.
Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende rammer for drift av ambulansebåt.
Brannvesenets kjøretøyer er av eldre dato. Førsteutrykning er med
en Scania 1987 modell. Bil nr. 2 er en Jeep Cherokee 1981 modell
og benyttes ved alle typer oppdrag. Begge bilene mangler f.eks
setebelter. og er ikke tilfredsstillende sikkerhetsmessig. Begge
disse bilene defineres som veteranbiler.
Vedlikeholdsplan evalueres og oppdateres årlig.
Det er i 2019 behov for planlegging og oppfølging av flere større
anlegg/utbyggingsoppgaver. Rådmannen legger til grunn at det
ikke vil være kapasitet til å gjennomføre større
vedlikeholdsoppgaver utover det som blir vedtatt som egne
investeringsprosjekt.
Endring av skolestruktur, utbygging av sentrum på Hopen,
utbygging av boligfelt osv. tilsier at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen fortsatt er like aktuelt.
Rådmannen legger til grunn at kommunen skal dekke 50% av
kostnaden i fbm trafikksikkerhetstiltak i Steinsøykrysset.
Evaluere mulighetene for, og kostnadene ved nødstrømsforsyning
til rådhuset. I dagens digitale samfunn er det nødvendig med
nødstrøm for sikrere drift av tjenester ved strømbrudd.
Behov for truck til håndtering av tyngre materiell
NIR (Nordmøre interkommunale renovassjonsselskap) informerer
om at nye krav gjør det nødvendig å endre renovasjonsordningen.
Dagens gjenvinningsgrad, som er på 30%, skal økes til 70% innen
2030. Dette medfører at det må bli flere fraksjoner for hjemmesortering, og rutiner ved returpunkter og miljøstasjonen må
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36

Tiltak i h.h.t. klimaplan:

37

Prosjekt opprydding i
strandsonen.
Tiltak for å oppnå balanse

38

tilpasses. Det anslås en kostnadsøkning på ca kr 1000,- pr
husstand. Kostnader innkalkuleres i VAR-regnskapet, basert på
selvkost.
Ved innkjøp og salg av kjøretøy i kommunal bilpark skal elog/eller hybridbiler prioriteres
Det skal også legges til rette for ansattes bruk av EL-kjøretøyer.
Det er etablert egen ladestasjon for ansatte ved bygging av ny
skole, og det bør vurderes tilsvarende løsninger med andre
lokasjoner.
Enkle lokale tiltak for frivillig opprydding og søke større
regionale prosjekt
Rådmannen legger til grunn at det må gjennomføres konkrete
tiltak for å oppnå varig reduksjon i nettokostnadene.
Følgende tiltak kan vurderes nærmere for å oppnå ytterligere
kostnadsreduksjoner:
 Redusere lønnsrammer

14.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Vedtatte prosjekter ferdigstilt i henhold til vedtatt plan
innenfor bevilget ramme. Planer er utarbeidet/rullert i
h.h.t planstrategi og handlingsplan
Tiltak er gjennomført i samsvar med vedtatte
prioriteringer

3

Gjennomføre utbyggingsprosjekter i
h.h.t planer for utvikling av kommunale
anlegg.
Høyne standard på kommunale bygg i
h.h.t vedlikeholdsplan prioriteringer fra
teknikk om miljøutvalget.
Energiøkonomisering bygg og anlegg

4

Kompetanseutvikling

5

Kvalitetssikre tjenestene på en effektiv
måte.

6

Økonomistyring

7

Ajourføre instrukser/regulativer/planer

8

Godt og inkluderende arbeidsmiljø

9

HMS, Oppfylle krav til Helse miljø og
sikkerhet.

2

Sentralstyring av varme og ventilasjon er oppdatert og
energiutgiftene balanserer med budsjett.
Gjennomført kurs og opplæring av ansatte generelt.
Kompetansetiltak for brannmannskap er gjennomført i
samsvar med krav fra DSB.
Drifts- og serviceavtaler for kommunale bygg og anlegg
er ajourført . Instrukser/prosesser for kommunaltekniske
anlegg er ajourført
Balanse i budsjett og regnskap.
Driftsnivå tilpasset budsjettrammer.
Det er gjennomført regelmessig ajourføring av
instrukser/regulativer/planer
Sykefravær under 6,5 %
Medarbeidersamtaler gjennomføres.
Har satt i verk tiltak basert på (10-FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
HMS-krav ved planlegging, prosjektering og utføring av
all virksomhet i kommunal regi. Følger opp krav i
henhold til gjeldende lover og regelverk
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ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING

15.

15.1.

Hovedmål

Smøla kommune skal ved effektiv bruk av ny digital teknologi og software bygge opp og
utvikle serviceproduksjonen. Smøla kommune skal etablere kommunedekkende digitale
fagdatabaser med geografisk bestemte data til planlegging, næring, informasjon og forvaltning.
Enheten skal drive effektiv og forsvarlig saksbehandling og planlegging med sikte på å
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen.
Smøla kommune skal utføre de forvaltningsoppgaver som kommunen har fått ansvar for å
gjennomføre av landets landbrukspolitikk.

15.2.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

Strategi – delmål

Beskrivelse av strategier

Veiadresseringen er ferdigstilt
Utarbeide/oppdatere planverk i h.h.t. vedtatt planstrategi
Kvalitativ, rask og effektiv saksbehandling
Øke kvalitet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjon
Kvalitetsheving av grunndata i kart m.v.
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Økonomistyring Tilpasse driftsnivå og økonomisk ramme

15.3.

Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.
(-) foran tall = besparelser (reduserte utgifter eller økte inntekter).
Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.
Koder: D = drift. I = investering.

Nr

1

2

3
4
5
6
7

Tiltak beskrivelse

Fokus på arbeidsmiljø, forebygging og oppfølging
av sykefravær .
Videre oppfølging av medarbeider og
lederutvikling (10 faktor)
Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette
igang nødvendige tiltak fortløpende for å
balansere regnskap/budsjett
Ebyggesak
Ferdigstille skiltplan og gjennomføre skilting av
veier
Ferdigstille kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan Vikan
Ferdigstille landbruksplan

Strat
nr.

2019

2020

2021

2022

Kode

6

X

X

X

X

D

7

X

X

X

X

D

1

140
300

2
2
2

150
X
X
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X

D
D
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8
9
10
11
12
13

14
15
16

Nr.

Reguleringsplan Hopen
Integrere nytt saksbehandlingssystem eByggesak
Evaluere/oppdatere basisopplysninger i fagsystem
Vedlikehol/oppdatering av interne rutiner
Evaluere og oppdatere interne rutiner/oppgaver og
ansvar
Kompetanseutvikling eksterne tiltak i
kombinasjon med e-læring og intern
fagutveksling/kompetansedeling
Veterinæravtale
Ny GPS
Tiltak for å oppnå balanse
 Redusere driftskostnader
 Øke driftsinntekter (gebyr/salg)

2
3,4
3,4,5
3
3,4,6

?

?

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

D
D
D
D
D

4,6,7

X

X

X

X

D

4
4
7

40
150

40

40

40

D
I
D

-150

-150

-150

-150

Tiltak beskrivelse

Konsekvenser personell/tjeneste

4

Ferdigstille skiltplan og
gjennomføre skilting av veier

5

Ferdigstille kommuneplanens
arealdel

Rådmannen legger til grunn at skiltplan ferdigstilles første halvår
2019. Det innhentes tilbud på skilt. Oppsetting av skilt skjer ved
kjøp av tjenester i kombinasjon med bruk av egne ressurser.
Arbeidet pågår og forsetter i 2019. Behov for kjøp av tjenester til
eks. kartarbeid.

6

Reguleringsplan Vikan

7
8

Landbruksplan
Reguleringsplan Hopen

9

Integrere nytt
saksbehandlingssystem
eByggesak

12
13

Evaluere og oppdatere interne
rutiner/oppgaver og ansvar
Kompetanseutvikling

14

Veterinæravtale

15

Innkjøp av GPS

16

Tiltak for å oppnå balanse

Prosjekt Vikan havneutvikling ivaretar ansvar for framdrift av
arbeidet, men det påregnes at også enhet BYF må bruke ressurser
for å få egengodkjent planen.
Arbeid med å ferdigstille landbruksplan skal prioriteres i 2019.
Når kommuneplanens arealdel er ferdig skal arbeidet med
reguleringsplan Hopen startes. Rådmannen legger til grunn at man
må leie inn/kjøpe tjenester fra eksterne til dette arbeidet.
Det kjøpes felles system gjennom IKT- Orkidé Implementering av
nytt system vil kreve ressurser til opplæring og utvikling/etablering
av nye rutiner. Det er forventet effektivisering når systemet er
integrert.
Rådmannen legger til grunn at enheten skal evaluere og
kvalitetssikre saksbehandlings- og faktureringsrutiner
Plan- og bygningsloven er omfattende og kompleks. Det er viktig
at til regelverket, Det er behov løpende opplæringstiltak for å
kvalitetssikre saksbehandlingen.
Det vil etter hvert bli krav om sertifisering av landmålere
Smøla og Aure har inngått felles avtale om veterinærvakt. Avtalen
gir netto kostnadsøkning for kommunen.
Kjøp av ny GPS har vært utsatt, men det registreres nå at utstyret er
ustabilt og mindre driftssikkert. Dette kan føre til noe
uforutsigbarhet i tjenesten og redusert effektivitet.
Rådmannen legger til grunn at enheten kvalitetssikrer rutinene for
innkreving av gebyr, og at budsjettmål for inntekter er i balanse.
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15.4.

Krav til måloppnåelse

Nr.

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1

Veiadresseringen er ferdigstilt

2

Utarbeide/oppdatere planverk i h.h.t.
vedtatt planstrategi

3

Kvalitativ, rask og effektiv
saksbehandling

4
5

Øke kvalitet og forutsigbarhet i
tjenesteproduksjon
Kvalitetsheving av grunndata i kart m.v.

Skiltplan er ferdig.
Skilt er satt opp.
Arealdelen i kommuneplan er egengodkjent
Landbruksplan er egengodkjent
Reguleringsplan Vikan er egengodkjent
Reguleringplan Hopen er egengodkjent
eByggesak er integrert
Nytt delegasjonsreglement er vedtatt
Min side er tatt i bruk
Flere standardiserte løsninger
Gj-snittlig 1 mnd saksbehandlingstid
Ajourhold av matrikkel skjer fortløpende
Planregister er ajourført
SFKB er integrert
Nytt GPS-utstyr er tatt i bruk

6

Godt og inkluderende arbeidsmiljø

7

Økonomistyring Tilpasse driftsnivå og
økonomisk ramme

Sykefravær under 5 %
Medarbeidersamtaler gjennomføres.
Følger opp tiltak basert på (10-FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
Gjennomføre trivselstiltak. kontorarbeidsplasser.
Innkreving av gebyr skal være løpende ajourholdt.
Balanse i budsjett og regnskap
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16.

KIRKEN

Driftstilskudd:
(tall i hele 1000)
Tekst
Brutto driftstilskudd
Den noske kirke - kr. 1500 000
Gravplasser
- kr. 613 000

2019
2113

2020
2113

2021
2113

2022
2113

justert i h.h.t. deflator
Tjenesteavtale
Netto driftstilskudd

0
-89
2024

0
-89
2024

0
-89
2024

0
-89
2024

2021

2022

Tilskudd til grønt-vedlikehold inngår i driftstilskudd til gravplasser.

Investeringsramme:
(tall i hele 1000)
Tekst
Vollan gravplass
Edøy gamle kirke
Hopen kirke
Edøy kirke
Brattvær kirke
Investeringsramme

2019
200

2020

200
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18.

BUDSJETTSKJEMA OG VEDLEGG

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

90

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

91

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

92

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

93

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

94

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

95

Handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

96

