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1. GENERELLE FORUTSETNINGER 

1.1 Langsiktige mål 

 

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 

forsinket pga marginal planleggingsressurs. Samfunnsdelen av kommuneplan ble vedtatt i 

februar 2007, jfr. K-sak 008/2007.   

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal plastrategi, jfr plan og bygningsloven § 10 -1. 

Det planlegges oppstart både med arbeidet med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel 

tidlig i 2020. Arbeidet skal utføres delvis i samarbeid med andre kommuner på Nordmøre. 

 

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 

kompetanse, 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.  

 

1.2 Befolkning 

 

Pr. andre kvaltal 2019 har Smøla et folketall på 2142 personer.   

 
År Fødte Døde Fødsels-

overskudd 
Innflyttet Utflyttet Netto 

innflytting 
Folke-
tilvekst 

Folke 
mengde 
pr. 31.12. 

2007 21 24 - 3 56 82 -26 -28 2137 

2008 16 37 - 21 78 75 3 -18 2119 

2009 19 26 -7 98 67 31 24 2143 

2010 25 28 -3 58 61 -3 -6 2137 

2011 24 32 -8 115 64 51 45 2182 

2012 22 30 -8 86 80 6 -2 2180 

2013 13 32 -19 73 68 5 -14 2166 

2014 14 37 -23 58 56 2 -20 2146 

2015 15 32 -17 86 74 12 -5 2141 

2016 20 19 1 102 84 18 19 2160 

2017 20 20 0 68 56 12 12 2172 

2018 23 36 -13 75 101 -26 -38 2134 
Første 

halvår 2019 
8 16 -8 42 26 16 8 2142 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 

 
 
  



  

 

7                                   Handlingsplan og økonomiplan 2020 - 2023 

 

Aldersfordeling pr. 1. jan 2019  

 

 

Framskrevet folketall for Smøla 2019 - 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. 

 År 

Aldersgruppe 2019 2023 2030 2040 

0-15 år 341 340 344 367 

16-18 år 71 63 66 69 

19-34 år 390 389 371 357 

35-66 år 900 858 861 865 

67-74 år 226 244 240 223 

75 år og eldre 244 280 345 399 

Folketall i alt 2172 2174 2227 2280 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 
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2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER   

2.1 Bakgrunnsmateriale 

Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP): 

 

 ØP 2019– 2022 

 Kommunens økonomireglement (vedtatt i k-sak 0059/16 – 29.09.16) 

 Basiskorrigerte rammer (konsekvensjustert budsjett) 

 Politiske vedtak med føringer for ØP. 

 Stortingsproposisjon nr 113 S – Kommuneproposisjonen 2020. 

 Stortingsproposisjon nr 1 S – Statsbudsjett for 2020. 

 St.meld. nr. 1 – Nasjonalbudsjett 2020 

 KS prognosemodell for rammetilskudd og skatt oppdatert 11.10.2019. 

 

 

2.2 Rammetilskudd (tall i hele tusen) 

Det samlede rammetilskuddet til kommunen i 2020 blir fordelt gjennom inntektssystemet slik: 

 

 

Rammetilskudd  

Innbyggertilskudd, likt beløp pr innbygger 53 754 

Utgiftsutjevning 25 926 

Overgangsordninger/INGAR -115 

Saker med særskilt fordeling  690 

Småkommunetilskudd 5 875 

Skjønnstilskudd -ordinært skjønn  700 

Skjønn – tap endringer av inntektssystemet 0 

Sum rammetilsk. ekskl. inntektsutjevning 86 829 

Netto inntektsutjevning 8 417 

Sum rammetilskudd  95 246 

  

Skatt  

Skatt på inntekt og formue 56 810 

  

Frie inntekter, skatt og ramme, total 152 056 
 

2.3 Skattører  

Skattøre fastsettes lik foreslått maksimalsats 11,10 % 

Eiendomsskatt på næringseiendom (dvs kun tidligere verker 

og bruk) 

7 ‰ 
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2.4 Pris- og lønnsvekst  

I  Statsbudsjettet er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,1  

% fra 2019 til 2020. Prisveksten på kommunal tjenesteyting, salgs- og leieinntekter i Smøla er i 

budsjettet satt til 3,0 %.  

I budsjettet for 2020 er det ikke lagt inn en kompensasjon for prisvekst på kjøp av varer og 

tjenester. Prisveksten for 2020 er anslått til 2,1 % 

  

Departementets anslag på lønnsvekst i 2020 er på 3,6 %.  I konsekvensjusteringene er det lagt 

inn kr. 3,0 mill for dette. (Overheng er allerede innarbeidet i lønnsbudsjettet, slik at lønnspotten 

for Smøla kommune er omlag 2,4 %) 

 

2.5 Kommunens gebyrregulativ 

Prisene i gebyrregulativet for 2020 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-og feiing: 

 

 

 
 

Fra 1.1.2020 inngår Smøla kommune i samarbeid med 20 andre kommuner i Midt-Norge i 

miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS vil få ansvar for innsamling av alt 

husholdningsavfall og slam, i tillegg til drift av gjenvinningsstasjoner i 

eierkommunene. Selskapet vil også behandle gebyrsatser. 
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ReMidt IKS sitt budsjett for 2020 skal normalt behandles i interimsstyret i begynnelsen av 

oktober, og endelig vedtas av representantskapet medio november 2019. Alle avfallsgebyrer 

skal endelig vedtas av hvert enkelt kommunestyre, vanligvis sammen med budsjettet for 

kommende år. 

Det vil i fra årsskiftet være mange ulike selvkostfond hvor abonnentene i de kommunene som 

omfattes av sammenslutningen enten har penger til gode eller skylder penger. Forutsetningene 

er at dette skal utlignes i løpet av det to første driftsårene, for at en kan ha ett felles 

selvkostfond på hvert område fra 2022. 
 

Interimsstyrets forslag til gebyrøkning for 2020: 
 

 
 

 Husholdnings- og fritidsrenovasjonsgebyret: Økes med 10 % for å finansiere økte åpningstider 
og fri levering på alle gjenvinningsstasjonene.  

 Slamgebyret: Økes med ca. 4 %, entreprenørens kontraktsfesta prisstigning i henhold til 
indeks.  

•  Inntekter fra salg av avfallsfraksjonene forventes å bli marginalt redusert.  

 

Stipulert volumøkningen på salgbare fraksjoner er satt til 5 % i forhold til inneværende år. 

 

2.6 Fond   

(tall i hele tusen) Saldo pr. 1.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundne driftsfond 10.307 

Bundne investeringsfond 1 311 

Disposisjonsfond drift 

(vedtatt bruk 39 mill kr) 

50.362 

Ubundne investeringsfond 

(vedtatt bruk 15 mill kr) 

30.782 
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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 2020 er det foreslått å bruke i alt 4,7 mill kr av disposisjonsfond i drift: 

 Bredbåndsutbygging Veihomen  kr 2.500.000 

 Kommunalt Næringsfond   kr.   250.000 

 Revitalisering Smøla næringsforening kr.   200.000 

 Finansiering av etablerte næringsprosj. kr.   600.000 

 Fond NAV     kr.   500.000 

 Fergefritt Nordmøre    kr.   467.000 

 Strandryddeaksjon    kr.   200.000 

 

 

2.7 Gjeldsutvikling 

Smøla kommune har relativt stor gjeldsbyrde.  Pr 31.12.18 var langsiktig lånegjeld på 273 mill 

kr., inkludert Startlån på 7,3 mill. kr.  Lånegjeld pr. innbygger er ved utgangen av 2018 kr. 

125.000. Ved utgangen av 2023 vil lånegjeld pr. innbygger være omlag kr. 144.000. 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Gjeld pr 1.1 273,0 259,0 288,6 319,6 323,6 

Nye lån 0,8 43,5 46,0 20,0 2,1 

Avdrag 13,9 13,9 15,0 16,0 16,4 

Gjeld pr. 31.12 259,0 288,6 319,6 323,6 309,3 

 

Oversikten omfatter alle lån, dvs. startlån, lån til selvkostområder og andre lån. 

 

83 % av alle lån er bundet opp i fastrenteavtaler, rentesatser fra 1,7 % til 2,4 %, og varierende 

lengde. Resten av lånene har flytende rente, rentesatser fra 1,6 % til litt over 2,4 %. 

Gjennomsnittlig rente er 2,1 %. 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. 31.12.2018 
 

Formidlingslån overfor Husbanken      kr. 4 795  

Kristiansund og Nordmøre havn    kr.    546 

2.9 Aksjeutbytte 

For 2020 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 

I økonomiplan for 2020-2023 foreslår rådmannen følgende utskrivingsalternativ: 

1. Smøla kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 

skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. 

2. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7-del i 2020 

(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). 

3. Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, 

dvs. oppdrettsanlegg/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av 

petroleumsloven 

4. Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 

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 budsjett 2020 er tilskuddet til Smøla Nærings- og kultursenter KF fastsatt til 6,4 

mill.kr.  

 

Oversikt over overføringer (opprinnelig budsjett)  (tall i 1000 kr) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Overføring til KF 7.128 6.411 6.091 6.091 6.091 

 

Nedgangen fra 2019 til 2020 forklares med helårsvirkning overføring Voksenopplæringen fra 

1.8.2019 (kr 500.000) og dekning av kapitalkostnader ved ombygging Gurisentret.. 

Reduksjontiltak KF utgjør kr 300.000 i 2020 og 500.000 de neste årene.. 

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 2019 og handlingsplan/økonomiplan 2019 – 2022 den 

13.12.2018, jfr. K-sak 56/18.  Gjeldende handlingsplan/økonomiplan gir føringer på hvilke 

tiltak og prioriteringer som skal legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2020 og 

handlingsplan/økonomiplan 2020 – 2023. 

 

Handlingsplan og økonomiplan må ses i sammenheng.  Ikke alle tiltak i handlingsplan  krever 

økt ramme, det handler likevel om prioritering av tiltak og bruk av ressurser.  Handlingsplanen 

skal reflektere utfordringer/strategier og tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig 

utvikling, jfr. hovedmålsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Smøla kommune står ovenfor utfordringer som krever endringer og utvikling. 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 sikrer fremdrift og 

ferdigstillelse av pågående eller planlagte prosjekter.   

 

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 langsiktige og vil påvirke kommunens økonomi og handlingsrom i lang tid 

framover.   

Smøla kommune har de senere år gjennomført store investeringer som Smøla barne- og 

ungdomsskole og Vikan havneutvikling. Kommunestyret har videre vedtatt bygging av ny 

brannstasjon og nye omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede. Forprosjekt nytt kjøkken 

ved Smøla sykehjem er gjennomført i 2019 med ønske om ombygging i planperioden. Vedtak 

om framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune vil legge føringer for oppgraderinger av og 

investeringer i barnehagebygg. 

 

De siste årene og pr. dd har Smøla kommune et samlet driftsnivå i enhetene som er for høyt i 

forhold til budsjett. Anslagvis ca 2 – 3 milloner pr år. 

 

For å få gjennomført vedtatte og nødvendige inveseringsprosjekter og for å sikre forutsigbarhet 

stabilitet og utvikling av tjenestene er det helt nødvendig å foreta strenge prioriteringer. Alle 

enheter må tilpasse tjenestenivået innenfor godkjente driftrammer: Åpningstider, servicenivå, 

omfang, forsvalighetsnivå, betalingssatser og ikke- lovpålagte oppgaver må vurderes. 

3.2 Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi 

KS definerer at kommunesektoren har to hovedutfordringer: 

- Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere  

- Evnen til utvikling og nyskaping  

 

Smøla kommunestyre vedtok ny arbeidsgiverstrategi 19.09, jfr K- sak 4/19. 

Arbeidsgiverstrategien definerer verdigrunnlag, mål og innsatsområder innenfor 

arbeidsgiverområdet og skal bidra til en målrettet utvikling av ledere og medarbeidere, deres 

kompetanse, samhandling og oppgaveløsning.  
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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 innbyggere og 

næringsliv, og internt i den kommunale organisasjonen. Henvendelser via ulike 

kommunikasjonsflater håndteres og besvares, postmottak og arkiv samordnes og digitaliseres, 

www.smola.kommune.no gir korrekt og oppdatert informasjon om kommune, tjenester og 

organisasjon.  

 

Publikumssenteret ivaretar sekretariatet for politiske utvalg og legger til rette for det politiske 

arbeidet. Det legges i økende grad til rette for at både offentlige dokumenter og det politiske 

arbeidet er digitalt tilgjengelig. 

 

Implementering av nytt sak/arkivsystem har vært svært krevende for enheten i 2019, dette 

forventes og vedvare også i 2020. Enheten ber om tilføring av ressurs til oppgaver som 

arkivplan, avhendig gammelt arkiv, samordning felles post og dokumentsenter og til 

biblioteket. Det er ikke rom for dette i planperioden.  

3.4 Stab/støtte 

Rådmannens stab involveres og bidrar i større prosjekt som overordna planlegging, større 

utredninger og gjennomføring av større investeringer.  

 

Ny planstrategi, ferdigstillelse av kommunaplanens arealdel samt igangsetting og 

ferdigstillelse/implementering av kommuneplanens samfunnsdel vil være viktige planoppgaver 

spesielt i 2020 og 2021. Arbeidet med ny ROS og overordnet beredskapsplan igangsettes  i 

2020. 

 

Det jobbes godt og tverrfaglig med flyktninger. Smøla er anmodet om å bosette 10 flyktninger 

i 2020 med svarfrist 20.12.2019. Egen sak om dette vil framlagt for kommunestyret. 

Organisasjonen må tilpasse seg eventuelle endringer. 

3.5 Barnehage 

Framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune behandles i egen sak. 

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 utbedringer/oppgradering, og 

arealbehovene og standardkravene kan imøtekommes på ulike måter avhengig av hvilken 

framtidig struktur man velger.  

Handlingsplan/økonomiplan 2020 - 2023 budsjetterer forprosjekt framtidig barnehagestruktur 

i 2020 som start på et utviklings- og investeringsprosjekt som vil gå i planperioden.  

 

Enheten varsler behov for styrket administrativ bemanning i barnehagene, det er ikke rom for 

dette i planperioden.  

http://www.smola.kommune.no/
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3.6 Grunnskole 

Smøla barne- og ungdomsskole har vært i drift siden skolestart høsten 2017. Oppfølging av 

bygget etter overtakelse er ikke avsluttet, og det gjennstår fortsatt mangler som ikke er 

utbedret.  Noen forhold, eks. problemer med ytterdører i f.b.m. sterk vind følges opp særskilt i 

dialog med hovedentreprenør  

 

Både enhet  barneskole og ungdomsskole har tilpasset sin drift til ny struktur og de 

økonomiske rammer som er lagt. Enhetene har i handlingsplanen fokus på strategier og tiltak 

knyttet til kvalitet i undervisningen, skolemiljø og samarbeid med hjemmet, læreplaner, 

fagfornyeler og arbeidsmiljø for ansatte. Kartlegginger, undersøkelser, nasjonale prøver etc 

gjennomføres etter plan og tiltak iverksette på bakgrunn av kunnskap. Dokumentasjon og  

rapportering prioriteres. 

   

Implementering av voksenopplæringen i enhet ungdomsskole er gjennomført fra 01.08.2019.  

 

Enhetene ber om noe tilføring knyttet til bl.a. tegnspråkutdannelse.   

3.7 NAV 

Omfang og kompleksitet har økt i tjenestene, 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.  Det er sterke føringer på å organisere de statlige 

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. Intermkommunalt samarbeid prioriteres.   

3.8 Helse og omsorg 

Helsetjenestene er i utvikling med større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Eldregruppen er stor og voksende, behandling og rehabilitering etter sykdom og skade må 

derfor fortsatt priorietes. Psykisk helse, psykisk sykdom og rus utfordrer de tradisjonelle 

helsetjenestene. Enheten foreslår mindre organisatoriske endringer som vil fornye tjenestene og 

innfri lovkrav innenfor gjeldende økonomiske rammer. 

 

Sykehjem og hjemmetjenester har store utfordringer med å holde økonomiske rammer. Høyt 

sykefravær og mangel både på sykepleiere og fagarbeidere utfordrer tjenesten. Forslag til 

handlingsplan/økonomiplan peker på behov for fornying og endring: Behandling og 

omsorgstjenester må i enda større grad tilbys i hjemmet, sykehjemsdrift bør på sikt reduseres. 

Nye omsorgsboliger vil være i tråd med denne utviklingen. Enheten foreslår å starte 

omstillingsarbeidet allerede før boligene i ferdigstilt, dette vil være en forutseting for at drift 

kan tilpasses økonomisk ramme både i 2020 og påfølgende år. 

 

Investering i nye omsorgsboliger utfordrer kommunens økonomiske bærekraft. Det vil ikke 

være forsvarlig å gjennomføre investeringen uten at kapitalutgiftene forsvares via husleien, 

dvs. selvkost.  Rapporten som ble behandlet av  kommunestyret k-sak 34/18, legger til grunn 
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en gjennomsnittlig husleie på kr. 10.000 pr. mnd. Dette synes å stemme bra i forhold til 

beregninger lagt til grunn for handlingsplan/økonomiplan 2020 - 2023.   

 

 

3.9 Aktivitet og boveiledning 

Tjenesten melder om økt fokus på individuell tilpasning av tjenester (enkeltvedtak), dette 

utfordrer bemanningsressursen både i forhold til kompetanse og kvantitet.  

Tjenestestandard/nivå på tjenestene og ressursbruk må vurderes og gjennomgås i helhet, og 

sees i sammenheng med de muligheter for effektivisering som også ligger i utvidet bruk av 

velferdsteknologi. Enheten har en stor utfordring med å tilpasse drift og ramme. 

 

Det bes om økning av lederresssurs/fagressurs, det vil ikke være rom for dette i planperioden. 

3.10 Serviceavdeling 

Serviceavdelinga omfatter kjøkken-, vaskeri- og renholdstjenester for kommunale bygg. 

Primært gir enheten tilbud internt, men har også kommersielt tilbud, med salg av mat fra 

kjøkken og tjenester fra vaskeri. Alt eksternt salg må være lønnsomt.  

Organisering og omfang av det interne tjenestetilbudet gjennomgås og utvikles forløpende i tett 

samarbeid med de enheter som mottar tilbud.    

 

Det har vært gjennomført forprosjekt nytt kjøkken i 2019. Rådmannen legger til grunn at 

forprosjektet videreføres i 2020 og at investeringen eventuelt kan gjennomføres senere i 

planperioden. 

3.11 Tekniske tjenester 

Smøla kommune tilsluttet seg Nordmøre interkommunale Brann og Redningstjeneste NiBR frå 

1.1.2019. Det interkommunale samarbeidet ivaretar krav i ny forskrift for organisering og 

dimensjonering av kommunale brann- og redningsvesen. For å tilfredsstille krav til utstyr og 

kompetanse hos brannmannskapet påregnes noe økte kostnader i planperioden. 

Investeringskostnader til ny brannstasjon og brannbil er lagt inn i handlingsplan/økomiplan. 

 

Kommunestyret vedtok 13.6 19, sak 38/19 at Smøla kommune deltar i etablering av nytt 

miljøselskap - ReMidt IKS frå 1.1.2010. Det nye selskapet vil omfatte 17 kommuner (NIR - 

kommuner, HAMOS – kommuner Envina- kommuner). Også i forhold til dette samarbeidet må 

overgangskostnader påregnes. 

 

Implemetering av drift Smølahallen har gitt muligheter for samordning av personalressurs og 

kompetanse i enheten. Dette videreføres i 2020. Stilling som rådgiver har vært vakant en lengre 

periode, for å tilpasse drift til økonomisk ramme er stillingen i 2019 tatt bort. 

  

Investeringsprosjekt i enhetens forslag er prioritert innenfor økonomisk ramme. 

Enheten foreslår utredning og innføring av veiprising på kommunale veier. 

3.12 Bygg og forvaltning 

Saksmengden er fortsatt stor både i forhold til karttjenester, plan-, bygge- og delingssaker.  

Saker er komplekse samtidig som et stort antall dispensasjonssøknader beslaglegger ressurser.   
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Delegasjonsbestemmelser vedtatt i 2019 har forenklet og effektivisert saksbehandlingen.   

 

Implementering av nytt byggesaksystem juli 2019 har vært svært arbeidskrevende og gitt både 

Smøla og øvrige Orkidekommuner store utfordringer. På sikt vil systemet gi bedre tjenester. 

 

Det er viktig å utvikle gode og oppdaterte planverk. Arbeidet med å ferdigstille arealdelen i 

kommuneplanens må ha høy proritet også i 2020. Her må påregnes noe kjøp av tjenester. 

Landbruksplan er ferdigstilt i 2019, i planperioden vil prioritering og gjennomføring av tiltak 

vektlegges. Forvaltningsplan for hjort prioriteres i 2020. 

 

Forvaltningsrevisjon  byggesak i 2019 avdekket mangler som nå rettes opp. Enheten skal 

fortsatt prioritere saksbehandlings- og faktureringsrutiner for å sikre inntektsmålene i 

planperioden. 

3.13 Næringsutvikling 

Endringer og tilpasninger i forbindelse med omorganisering av drift Smølahallen og 

voksenopplæring er foretatt i 2019. Smøla Nærings- og kultursenter har nå en en mindre og 

mer spisset organisasjon. 

 

Smøla kommune har i 2017, 2018 og 2019 mottatt 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. 

 

Prosjekt Vikan Havneutvikling er organisert under ansvar 10, men Smøla Nærings- og 

Kultursenter KF er sterkt involvert i prosjektet. Smøla kommune har øremerket 44 mill kr. til 

prosjektet fordelt på  2019 og 2020, utbyggingsprosjektet er så langt i rute. 

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.     

 

Smøla Nærings- og kultursenter KF planlegger ombygging av Gurisenteret for å sikre utvikling 

og drift. Reduksjon av overføring fra Smøla kommune tilsvarende kapitalutgiftene vil være en 

forutsetning for realisering av prosjektet. 

3.14 Oppsummering 

Prognoser for 2020 viser at Smøla kommer gjennomsnittlig ut (2,2 %) i forhold til frie 

inntekter (skatt og ramme). Konsekvensjustert budsjett viser negativt resultat. Statusen er som 

forventet, ved saldering av økonomiplan 2018 - 2021 var det forutsatt betydelig bruk av fond 

og nedtrekk i enhetenes driftsrammer fra 2019. Økonomiplan 2019 – 2022 la til grunn 

spesifiserte og uspesifiserte tiltak i alle enheter for å oppnå balanse. 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.   
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Det er lagt inn betydelig nedtrekk (redusert utgift og eller økt inntekt) for alle enheter inkludert 

Smøla Nærings- og kultursenter KF i planperioden. Det er i svært liten grad rom for nye tiltak 

med økonomisk konsekvens. Tilskudd til  Kirken er uendret. 

 

Det er avsatt penger til disposisjonsforndet i årene 2021 – 2023: 

 2021      511.000 

 2022      1.084.000 

 2023      1.486.000 

 

Investeringer i planprioden øker kommunens lånegjeld svært 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.  

 

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.  

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 2020– 2023 vedtas på netto ramme pr ansvar. 
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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 

2020. 
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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. 

 

Støttefunksjonene personal- og lønn, IKT og økonomi skal bistå rådmannen, rådmannens stab 

og resultatenhetene for å nå fastsatte mål.  

I tillegg skal støttefunksjonene ivareta fellesfunksjoner som det er rasjonelt og naturlig å ha 

sentralt. 

     5.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse 

Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

Videreutvikle en fleksibel og effektiv 

organisasjon, der tjenestekvalitet står i 

sentrum. 

Initiere og tilrettelegge overordnet 

planlegging. 

Sørge for gode beslutningsgrunnlag til 

politisk behandling, og at vedtak blir fulgt 

opp. 

Bistå resultatenhetene til å nå fastsatte mål  

 

Planstrategi er vedtatt. 

Planer i hht økonomiplan er vedtatt  

Delegasjonsreglement er vedtatt. 

Har gode rutiner for saksbehandling og 

vedtaksoppfølging. 

Gjennomført politiske vedtak. 

Gjennomført ledelsens gjennomgang i alle enheter og 

samlet for hele organisasjonen. 

 

2 Økonomistyring  

Videreutvikle kompetanse, 

rapporteringsrutiner og budsjettdisiplin for 

å oppnå god økonomistyring. 

 

 

Rapporteringsrutiner (månedsrapporter og 

tertialrapporter) er gjennomført. 

Kommunens totale driftsnivå er tilpasset 

budsjettrammene, slik at driftsregnskap og driftsbudsjett 

er i balanse. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Gjennomsnittlig sykefravær på 7 % i 2020. De ulike 

enhetene kan ev. sette egne  mål. 

Samarbeid med bedriftshelsetjeneste i hht årsplan. 

Etablert nærværsgruppe bestående av arbeidsgiver, 

ansattrepresentant(er), NAV Arbeidslivssenter, NAV 

Smøla, BHT. 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

Videreutvikle helhetlige og rasjonelle 

løsninger lokalt og i Orkidesamarbeidet. 

Mål definert i IKT Orkides handlingsplan er nådd. 

Nye løsninger og verktøy i IKT-samarbeidet er tatt i 

bruk lokalt. 

5 Service og brukermedvirkning 

God tilrettelegging for innbyggere og 

næringsliv 

 Mål og strategier i kommunens samfunnsdel er 

oppnådd. 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

Rekruttere tilstrekkelig og riktig 

kompetanse. 

 

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor er gjennomført i alle 

enheter. 
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Legge til rette for at ansatte anvender og 

videreutvikler sin kompetanse. 

Medarbeiderutvikling 

Ny arbeidsgiverstrategi er implementert i 

organisasjonen. 

Utviklingssamtaler gjennomføres og følges opp. 

Gjennomført lederutviklingsprogram 

7 Samarbeid og samhandling 

Videreutvikle god dialog og samhandling 

mellom organisasjonsnivå og på tvers av 

enheter. 

Videreutvikle godt samarbeid med politisk 

styringsorgan og eksterne 

samarbeidspartnere. 

Ivareta samarbeid og medbestemmelse med 

ansatte representanter 

Fastlagt møtestruktur følges: 

- Ledermøter 

- Samarbeidsmøter med politisk ledelse 

- Møter med hovedtillitsvalgte 

- Verneombudsmøter 

 

 

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 Strat 
nr. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Sette i gang nødvendige tiltak fortløpende for å 

balansere regnskap og budsjett. 

2 X X X X D 

2 Delegasjonsreglement 1 X    D 

3 Grunnopplæring arbeidsmiljø (40-timers kurs) 1,3 35    D 

4 Utarbeide nødvendige protokoller og rutiner 

knyttet til ny personvernforordning (GDPR) 

1 X    D 

5 Tilpasse stillingsressurs for hovedverneombud 

(redusere fra 20 % til 10%) 

2 -39 -50 -50 -50 D 

6 Kommuneplan  

- Arealdel  

- Samfunnsdel (plansamarbeid Orkide) 

1  

X 

X 

   D 

7 Planstrategi 1 X    D 

8 Oppdatere overordnet beredskapsplan. Utarbeide 

ROS samt «delplaner» og instrukser/prosedyrer. 

1 X X X X D 

9 Vurdere system for innbyggervarsling 1,5 X    D 

10 Lederutvikling (intern og ekstern) 

- søknad OU-midler 

3,6,7 50 

-50 

X X X D 

11 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse -  

10faktor 

Følge opp resultat 

3,6,7 X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

D 

12 Evaluere praksis for tilskudd/støtte til 

videreutdanninger. Vurdere stimuleringstiltak til 

grunnutdanning sykepleier og barnehagelærer.  

6 X    D 

13 Etablere nærværsgruppe, implementere ny 

prosedyre for sykmeldte og arbeide 

partssammensatt for å bygge en større 

nærværskultur. 

3,6,7 X X X X D 

14 Etablere arbeidsgruppe med fokus på 

heltidskultur 

3,6 X X   D 
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15 Gjennomføre inv.tiltak i hht budsjett og 

økonomiplan IKT Orkide: 

Nye prosjekt investering (Digisos og Lifecare 

eSense o.a.) 

4  

206 

352 

 

224 

 

68 

 

188 

 

I 

16 IKT investeringer lokalt – 

utskifting/oppgradering elektronisk utstyr 

4  

200 

 

250 

 

250 

 

400 

 

I 

17 Bosette og integrere flyktninger  

 Endring tilskudd 

 tilpasse stillingsressurs - fast 

 Reduksjon ekstrahjelp 

 Reduksjon annen drift 

1  

900 

-500 

-300 

-100 

 

900 

-500 

-300 

-100 

 

900 

-500 

-300 

-100 

 

900 

-500 

-300 

-100 

 

 

D 

18 Nettverk Nordmøre. Utarbeide regional 

oppvekstplan. 

1 X X   D 

19 Vikan Havneutvikling 

Bruk av havbruksfond og mva. komp 

1,5 25000 

-25000 

   I 

20 Forprosjekt/hovedprosjekt ny ambulansebåt 1 X X X X D 

21 Bredbåndsutbygging Veiholmen, utsatt frå 2019 

Bruk av disp.fond 

1,5 2500 

-2500 

   D 

22 Kirken: Investering 1,7 500 500 500 500 I 

23 Ombygging Gurisenteret 

Redusert overføring tilsvarende kapitalutgifter 

Tiltaket forutsetter styrevedtak i Smøla nærings- 

og kultursenter KF før 

kommunestyrebehandlingen 12.12.19. 

1,5,7 6936 

-130 

 

-250 

 

-250 

 

-250 

I 

D 

 

24 Frivillighetssentral - overføring Smøla- og 

næringssenter  KF 

1 150 150 150 150 D 

25 Vurdere administrativ oppgavefordeling og 

organisering internt stab/støtte/PUS  og mellom 

enhetene 

1,2,4

,7 

X    D 

26 Byggeprosjekt: 

- Omsorgsboliger 

- Brannstasjon 

1,3,5

,7 

 

X 

X 

    

 

27 Forprosjekt fergefritt nordre Nordmøre - samlet 

kostnad 900 000,- (3 år) 

Bruk av havbruksfond 

1,5,7 467 

 

-467 

217 

 

-217 

217 

 

-217 

 D 

 

D 

28 Etablering og drift Regionalt pilegrimssenter 

Edøya, jfr k-sak 33/19, 13.6.2019. 

1,5,7 X X X X 

 

D 

29 Forprosjekt ny barnehagestruktur: nybygg, 

oppgradering og ev.avhending av 

barnehagebygg. 

1,2,3

,5,6,

7 

X X   D 

30 Egenandel kommunalt næringsfond 

Bruk av havbruksfond 

1,7  

-250 

 

-250 

 

-250 

 

-250 

 

D 

31 Revitalisering Smøla Næringsforening- 

videreføring fra 2019 - Bruk av havbruksfond 

7  

-200 

 

-200 

   

D 

32 Nærmiljøanlegg skole 

Finansiering: 

Spillemidler 50% 

Dugnad 

Tilskudd fra andre 

Egenandel FAU 

Mva kompensasjon 

Egenandel Smøla kommune (bruk av ubundet 

investeringsfond) 

1,5,7 2100 

 

-1050 

-285 

-15 

-50 

-420 

-280 

 

   I 
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33 Tiltak for å oppnå balanse Smøla nærings- og 

kultursenter KF – generelt nedtrekk + en andel 

av årlige prosjekt eks Smølabonan, matstreif etc 

finansieres ved bruk av Havbruksfornd 

 Generelt nedtrekk 

 Overføring til Smøla Nærings- og 

kultursenter KF fra Havbruksford 

 Bruk av havbruksfond/finansiering 

2  

 

 

 

-900 

 

600 

-600 

 

 

 

 

-1000 

 

500 

-500 

 

 

 

 

-1000 

 

500 

-500 

 

 

 

 

-1000 

 

500 

-500 

D 

34 Tiltak for å oppnå balanse  

- stab/støtte inkludert flyktningetjenesten  

  

-200 

 

-350 

 

-350 

 

-350 

D 

36 Utredning av svømmehall, nedsette plankomite    X  D 

37 Rullering trafikksikkerhetsplan   X   D 

 

 
Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Sette i gang nødvendige tiltak 

fortløpende for å balansere regnskap 

og budsjett. 

Økonomistyring må ha svært høy prioritet, enhetene må følges 

tett. 

Budsjett 2020 er krevende mtp å tilpasse drift til 

budsjettrammene. Dette kan ha betydning for nivå på 

tjenestene. 

2 Delegasjonsreglement Kommunen skal ha et delegasjonsreglement på plass innen 31. 

desember året etter at kommunestyret er konstituert. 

Rådmannens stab har hovedansvar for prosessen. 

3 Grunnopplæring arbeidsmiljø (40-

timers kurs) 

Valg av nytt AMU og verneombud i 2019. Disse er pålagt 

grunnopplæring i arbeidsmiljø. Kurset holdes på Smøla slik at 

alle ledere og verneombud kan delta. 

4 Utarbeide nødvendige protokoller og 

rutiner knyttet til ny 

personvernforordning (GDPR) 

Nye personvernbestemmelser medfører dokumentasjonskrav. 

Må prioriteres  i 2020. 

5 Tilpasse stillingsressurs for 

hovedverneombud (redusere fra 20% 

til 10%) 

Sittende hovedverneombud har signalisert at det ikke er 

nødvendig med 20 % fast frikjøpt stillingsressurs som 

hovedverneombud. Ressursen kan reduseres til 10 % uten at 

dette i vesentlig grad går ut over utøvelsen av vervet.  

6 Kommuneplan  

- Arealdel (kjøp av 

konsulenttjenester) 

- Samfunnsdel (plansamarbeid 

Orkide) 

Det er viktig at arealdel av kommuneplan ferdigstilles snarlig. 

Det er ikke tilstrekkelig ressurs i egen organisasjon å fullføre 

dette arbeidet, og kjøp av konsulenttjenester i 2020 må 

påregnes. Kostand belastes ansvar 42. 

Kommuneplanens samfunnsdel forventes gjort innenfor egne 

ressurser. Arbeidet gjennomføres som en del av 

plansamarbeidet på Nordmøre med oppstart november 2019 og 

planlagt ferdigstillelse 2020. 

7 Planstrategi Utarbeidelse av planstrategi gjøres som en del av 

plansamarbeidet på Nordmøre. 

8 Oppdatere overordnet 

beredskapsplan og ROS.  Utarbeide 

«delplaner» og instrukser/prosedyrer. 

Gjeldende overordnet plan inkludert ROS er vedtatt i 2014. 

Avvik og merknader etter Fylkesmannens tilsyn i 2015 er ikke 

lukket. Nytt tilsyn i 2019 

9 Vurderer system for 

innbyggervarsling 

Ett av avvikene frå tilsyn. Vurdering av system må 

gjennomføres i 2020.  

10 Lederutvikling (intern og ekstern) 

søknad OU-midler 

Smøla kommune har en stabil ledergruppe med høg 

kompetanse. Det er behov for å gjennomføre et samlet 

lederprogram, KS tilbyr dette som del av 10 faktor. Det kan 

søkes OU mider for å finansiere bl.a. ekstern prosjektleder. 
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11 Gjennomføre 

medarbeiderundersøkelse 10 faktor 

Følge opp resultat 

Oppfølging av vedtak i 2018 om å gjennnomføre  

undersøkelsen hvert 2. år. Standardisert og forskningsbasert 

undersøkelse utarbeidet av KS og kommuneforlaget. 

12 Evaluere praksis for tilskudd/støtte 

til videreutdanninger. Vurdere 

stimuleringstiltak til grunnutdanning 

sykepleier og barnehagelærer. 

 

Smøla kommune gir i dag permisjon og noe utgiftsdekning til 

videreutdanninger. Praksis bør evalueres. 

Smøla mangler sykepleiere og førskolelærere, 

stimulieringstiltak til grunnutdanninger bør vurderes. 

13 Etablere nærværsgruppe, 

implementere ny prosedyre for 

sykmeldte og arbeide 

partssammensatt for å bygge en 

større nærværskultur. 

Smøla kommune har stort sykefravær. Nytt tiltak. 

14 Etablere arbeidsgruppe med fokus på 

heltidskultur 

Jfr. vedtatt arbeidsgiverstrategi. 

15 Gjennomføre tiltak i hht budsjett og 

økonomiplan IKT Orkide: 

Nye prosjekt 

Investering (digisos og Lifecare 

eSense) 

 

16 IKT investeringer lokalt – 

utskifting/oppgradering elektronisk 

utstyr 

Reduksjon i forhold til økonomiplan/handlingsplan 2019 – 

2022 år (utskiftninger hvert 6. år, tidligere hvert 5. år) 

17 Bosette og integrere flyktninger  

 Endring tilskudd 

 tilpasse stillingsressurs - fast 

 Reduksjon ekstrahjelp 

 Reduksjon annen drift 

Smøla er anmodet om å bosette 10 flyktninger i 2020.  

Det forventes ikke familiegjenforening i 2020. 

 

18 Nettverk Nordmøre. Utarbeide 

regional oppvekstplan. 

Hovedprosjekt 2018 – 2022 gjennomføres i regi av Nettverk 

Nordmøre. Kst. Sak 39/19. 

19 Vikan Havneutvikling Fullføre prosjekt/investering startet i 2019. 

20 Forprosjekt/hovedprosjekt ny 

ambulansebåt 

Tiltaket finaniseres innenfor gjeldende rammer. 

Gjeldende anbudsperiode utløper i 2022. Prosjektering ny båt 

nødvendig som grunnlag for eventuelt nytt anbud. 

21 Bredbåndsutbygging Veihomen, 

utsatt frå 2019 

 

Utbygging på Veiholmen ferdigstilles i 2020. Smøla kommune 

fikk avslag på søknad om bredbåndsutbygging for 

Skomsøyvågen og Frostadheia i 2019. Ny søknad kan 

eventuelt fremmes i 2020 med utbygging tidligst 2021. 

Kommunal egenandel må da økes. 

22 Kirken: 

- Investering 

 

Videreføring 

23 Ombygging Gurisenteret 

Redusert overføring frå Smøla 

kommune tilsvarende kapitalutgifter 

Gjennomført forprosjekt i 2019. Omfatter bla. nytt kjøkken, 

flere kontorplasser og nytt visningssenter havbruk i samarbeid 

med Nekton AS. 

24 Overføring Smøla- og næringssenter  

KF (frivillighetssentral) 

Statlig tilskuddsordning opphørt.  

25 Vurdere administrativ 

oppgavefordeling og organisering 

stab/støtte/PUS 

Gjelder internt stab støtt og PUS og mellom enhetene. Vil være 

en forutsetning for å redusere drift. 

 Ev. endring skatteoppkreverfunksjon fra 1.6.20 

 IKT 

 Sekretariatfunksjoner 

 Lønn/personal (Lokale lønnsforhandlinger, pensjon, 

rekruttering, ledelsesattesterte lønnslister etc 
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26 Byggeprosjekt: 

- Omsorgsboliger 

- Brannstasjon 

Prosjektorganisasjon bestående av politisk byggekomite (FSK) 

fra 2020, jfr. ny kommunelov, administrative prosjektgrupper 

samt prosjektleder. 

27 Fergefritt nordre Nordmøre Vedtatt i kommunestyret 19.9.2019, sak 3. årig forprosjekt 

initiert av Nordre Nordmøre Bru og tunnelselskap, 

deltagerkommuner: Smøla, Aure og Kristiansund. Omfatter 

Talgsjøprosjektet og fastlandsforbindelse til Smøla. 

28 Regionalt Pilgrimssenter Edøya Ikke statlig finansiering som planlagt i statsbudsjettet 2020. 

Arbeidet videre forutsetter at annen finansiering kommer på 

plass. Konsekvensens vil sannsynligvis være senere oppstart.  

29 Forprosjekt ny barnehagestruktur: 

nybygg, oppgradering, ev. avhending 

av barnehagebygg 

Forprosjekt gis eget mandat med framdriftsplan. Mål: foreslå 

konkret og samlet plan for nybygg, oppgradering, ev. 

avhending av barnehagebygg. Gjennomføres første halvår 

2020. 

32 Nærmiljøanlegg skole Prosjekt initiert av FAU Smøla barne- og ungdomsskole. 

33 Tiltak for å oppnå balanse Smøla 

Nærings- og kultursenter KF 

Tiltak i alle enheter. 

34 Tiltak  for å oppnå balanse 

stab/støtte 

Ansvar 10 og 12 sees i sammenheng, se også tiltak 25. 
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6. ANSVAR 12 - PUBLIKUMSSENTER    

6.1. Hovedmål 

Publikumssenteret er 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). 

 

6.2. 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. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Felles postmottak for admin. og byggesak. Felles arkivs-

kjerne for fagsystemene. Ombygging – flytte vegger i 

mottak for 1 kontor, i tråd med utvikling av mindre 

fysisk besøk og mer elektronisk aktivitet i for av 

skype/Teams-møter, og streaming av kurs etc. 

Utvikling av bibliotektjenesten. 

2 Økonomistyring  

 

Levere i hht kommunens bestemmelser, mnd-rapporter, 

tertialer, konsekvensjusteringer,  

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Godt samarbeid og utviklingsmuligheter for alle i 

Publikumssenteret.  

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Løsninger i hht IKTorkides planer. Fjerne gamle 

løsninger.  

5 Service og brukermedvirkning 

 

Kommunens hjemmeside - Digitalt førstevalg. 

Brukerundersøkelse om kommunale tjenester og 

tilgjengelighet. Booking av avtale. Interne 

avtaler/booking. Min side.  

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Bli trygg og god på arkivstyring og i sak og 

arkivsystemet Public360 for å få en mer effektiv 

hverdag.   

7 Samarbeid og samhandling 

 

Godt samhandling og dialog med nye politikere som 

starter sitt virke høsten 2019. Politikeropplæring. 

Erfaringsdeling i lederteamet.  
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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 Strat 

nr. 
2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Økt ressurs – Samordne felles postmottak og 

dokumentsenter for administrasjon som 

innbefatter også byggesak  

 

1,3 200 200 200 200 D 

2 Ombygging Publikumssenteret – kontor og 

flytting av mindre skranke/mottak i tråd med 

utvikling 

1,3,4 130 x x x I 

3 Digitalisering: Min side, el. signatur 1 ?     

4 Avsatte disp. konto til nye digitale tiltak i hht 

Orkide`s planer.   

 100 100 100 100 I 

5 Arkivplan 1 100 x x x D 

6 Levering av uordnet arkiv til IKA Møre og 

Romsdal. Kjøp av tjeneste.   

1 200 200 200 200 D 

7 Bibliotek - Innkjøp og formidling – satsing på 

yngre lesere 

1,2,4 70 70 70 70 D 

8 Bibliotek - Uavhengig møteplass –

bibliotekutvikling 

 

1,2,4 50 50 50 50 D 

9 Følge opp rutiner for regnskapsrapportering /sette 

igang nødvendige tiltak fortløpende for å 

balansere regnskap/budsjett  

2 x x x x D 

10 Tiltak for å oppnå balanse 2 -75 -200 -200 -200 D 

 

 
Pri Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 

1 Samordne felles postmottak og 

dokumentsenter  

Økning av ressurs for å ivareta kommunes postmottak og 

dokumenter som innbefatter innregistrering og kvalitetssikre 

dokumenthåndteringen.    

Utarbeide skriftlige rutiner og skriveregler etc for 

arkivtjenesten i Smøla kommune 

Implementere nye fagsystem til arkivkjernen. 

Ivareta arkivet for Smøla kommune for nå- og ettertid. 

 

Rådmannen legger til grunn at tiltaket gjennomføres innenfor 

gjeldene ramme. Sees i samanheng med tiltak under 10 

stab/støtte.  

2 Ombygging av Publikumssenteret Innrede et kontor i fellesarealet og ha en mindre 

skranke/mottak i trå med utvikling, og for å kunne delta på 

digitale skype/teamsmøter 

6 Avlevering av uordna papirarkiv Rydding og avlevering av papirarkiv til IKA Møre og Romsdal 

omfatter alle arkivområder i kommunen. Krever betydelig 

bemanningsressurs  

5 Arkivplan for Smøla kommune  

 

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, 
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barnehage. teknisk, bygg, rådm.stab. ordfører etc.) Krever 

betydelig bemanningsressurs  

7 Bibliotek - Innkjøp og formidling – 

satsing på yngre lesere 

Etter samlokaliseringen med Smøla barne- og ungdomsskole, 

opplever biblioteket et stort og gledelig engasjement blant 

unge lesere. Dette har blant annet har gitt seg utslag i svært 

gode resultater i den digitale lesekampanjen «Sommerles». 

Her har Smøla de to siste årene har hatt klart best oppslutning i 

hele Møre og Romsdal med over 80 prosent i 2018, og 70 

prosent i 2019.   
For å holde entusiasmen og lesegleden oppe, ser biblioteket at 

det er avgjørende at det kjøpes inn flere av de nyeste bøkene 

for barn og unge. Stort utlån medfører også økt slitasje på en 

del serier, som må suppleres. Som kombinasjonsbibliotek 

opplever biblioteket generelt et større «trøkk» fra de yngre 

leserne enn tidligere.  

Satsing på skolebibliotek og unge lesere er i tråd med Møre og 

Romsdals fagplan for bibliotek, der er et av satsningsområdene 

i planperioden å styrke bibliotekenes arbeid med å fremme 

skrive- og leselyst. Spesielt hos barn og unge.  Her legges det 

vekt både på formidling og aktiviteter.  

Også i «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for 

demokrati og dannelse», legges det stor vekt på betydningen av 

gode skolebibliotek.  

«Aktiv bruk av velfungerende skolebibliotek kan støtte opp om 

regjeringens målsettinger knyttet til bl.a. lesing, tidlig innsats, 

dybdelæring, kritisk tenkning, danning og personlig vekst. 

Bruk av skolebibliotek vil kunne støtte elevenes læring 

generelt og ha en særlig viktig rolle i skolens arbeid med å 

utvikle elevenes leseferdigheter og leseglede, 

språkkompetanse, medie- og informasjonskompetanse samt 

digital dømmekraft. Biblioteket kan bidra til at elevene lærer å 

bruke digitale ressurser i kreativt og skapende arbeid, og det 

kan være en arena der skolen bygger gode og inkluderende 

fellesskap som fremmer trivsel for alle.» 

8 Bibliotek - Uavhengig møteplass –

bibliotekutvikling 

 

Ifølge bibliotekets formålsparagraf, skal biblioteket «være en 

uavhengig møteplass, og arena for offentlig samtale og 

debatt». For å kunne oppfylle formålsparagrafen, er vi 

avhengig av tid og ressurser til å kunne planlegge og 

gjennomføre ulike arrangementer. Her finnes det en mengde 

eksterne midler å søke på, men det er krevende, både å 

planlegge og å gjennomføre arrangement med kun én person i 

organisasjonen. Per i dag har biblioteket ingen budsjettpost på 

arrangementer, og må derfor ta av et trangt bokbudsjett.  

9 Tiltak for å oppnå balanse Ansvar 10 og 12 sees i sammenheng se også tiltak 25 ansvar 

10. 
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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. 

 
Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

Gjennomføre vedtatt barnehagestruktur. 
Enhetsleder i full stilling. 
Utvidet tid til ledelse i alle barnehagene, for å 

videreutvikle tilbudet i barnehagene. 
Kontorarbeidsplasser for alle ansatte så de kan planlegge 

oppgaver på jobb. 
Gjennomføre språkløype-satsingen, og internalisere det i 

barnehagens hverdag. 
Videre arbeid i de andre læringsløypene. 
Barnehager med universell utforming. 
Utskifting av leker og utstyrt som blir utslitt og ødelagt. 

2 Økonomistyring  Holde økonomiske rammer. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsmiljø tilrettelagt for alle ansatte 

Oppfølging av sykemeldte 

Gjennomført jevnlige personalmøter. 

Gode samarbeidsarenaer der alle ansatte får mulighet til 

å påvirke sin arbeidshverdag. 

4 Elektroniske løsninger -  IKT Alle ansatte har tilgang til ikt verktøy på arbeidsplassen. 

Nok utstyr til alle. 

Ikt-utstyr tilgjengelig for bruk for barna. 

Bredbånd med nok hastighet i alle barnehager. 

5 Service og brukermedvirkning 

 

Gi god service som innenfor de gitte budsjettrammer 
Ta hensyn til foreldrenes ønsker så lang som mulig. 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Pådriver for å skaffe nok barnehagelærere, legge til rette 

for at flere kan ta desentralisert utdanning. 
Støtte til spes.ped-utdanning Kurs for alle ansatte. 

Etablert felles barnehagelærermøter. 
Etablert felles fagarbeidermøter 
Felles personalmøter med faglig innhold. 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Utviklet og etablert gode overgangsrutiner i forhold til 

skole. 
Videreutviklet gode samarbeidsrutiner med PPT, 

barnevern osv. 
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      7.2. 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. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Forprosjekt framtidig barnehagestruktur 

 

1 250    I 

2 Enhetsleder i full stilling, øke med 35% 1 185 300 300 300 D 

3 Økt administrasjonstid på alle barnehagen. 

Øke til 50% på alle 4 barnehagen  

1 400 400 400 400 D 

4 Ikt-utstyr og kontorfasiliteter til de ansatte i 

barnehagene. 

1, 4 200 200   I 

5 Nyinvesteringer av leker og utstyr 1 100 100 100 100 D - I 

6 Oppfølging av sykemeldte 3 X X X X D 

7 Tilskudd til utdanning, stipendordninger el.l. 6 ? ? ? ? D 

8 Kurs og møter, 

Alle kurs og møter genererer både kursutgifter og 

vikarutgifter 

6 200 200 200 200 D 

9 Følge opp overgang barnehage - skole 7 X X X X D 

10 Gjennomføre tilrettelegging for ansatte som har 

behov for det både fysisk og psykisk. 

3 ? ? ? ? D 

11 Gjøre endringer i barnehagen for å få de universelt 

utformet 

1 ? ? ? ? I 

12 Tiltak for å oppnå balanse: 

-økt inntekt/red. utgift 

2 -300 -600 -600 -600 D 

13 Nedtrekk ramme barnehage, jfr tiltak 2  -125 -300 -300 -300 D 

 

      7.3. Strategi - delmål og krav til måloppnåelse 
 

Nr Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Forprosjekt framtidig 

barnehagestruktur: nybygg, ev. 

avhending, oppgradering av 

barnehagebygg 

Oppfølging vedtak ny barnehagestruktur.  

  

2 Enhetsleder i full stilling Vil gi nok tid til å gjennomføre alle løpende oppgaver og tid 

strategisk planlegging av barnehagetilbudet i Smøla kommune. 

3 Økt administrasjonstid på alle 

barnehagen. 

Øke til 50 % på alle 4 barnehagen 

Administrasjonstiden i barnehagene på Smøla er satt til 

minimumskravet på 35%. Ved å øke dette til minimum 50 % i 

alle barnehagen vil det bli tid nok til å tenke litt mer langsiktig 

og få tid nok til de daglige oppgavene. Dette vil være med å 

utvikle barnehagetilbudet i Smøla. 

4 Ikt-utstyr og kontorfasiliteter til de 

ansatte i barnehagene. 

Behov for både Ikt-utstyr og kontorarbeidsplasser for ansatte i 

barnehagen. Alt arbeidet i barnehagen skal planlegges og 

dokumenteres, tilrettelagt arbeidsplass en forutsetning for god 

planlegging og en bra arbeidhverdag. GDPR og taushetsplikt 

må iveratas. 

5 Nyinvesteringer av leker og utstyr Leker og utstyr slites, for å sikre kvaliteten på barnehagens 

utstyr er det nødvendig med utskiftninger og nyinvesteringer. 
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Dette for å ivareta barna sikkerhet. Det vil også heve kvaliteten 

på barnehagene.  

6 Oppfølging av sykemeldte Smøla barnehage har et høyt sykefravær. Gjennom et 

samarbeid med Nav-arbeidslivs sentral jobbes det med bedre 

forebygging og oppfølging av de sykemeldte. Dette håper vi 

vil gi resultater på sikt.   

Hvis vi greier å få ned sykefraværet, vil vi få en mere stabil 

bemanning og dette vil øke kvaliteten på tilbudet vi gir barna i 

barnehagen. 

I tillegg vil dette gi innsparinger på budsjettet.  

7 Tilskudd til utdanning, 

stipendordninger el.l. 

Med en stipendordning kan flere ta barnehagelærerutdanning 

selv om de er etablert med familie. 

Smøla barnehage har behov for spes.ped. og med en 

stipendordning kan vi greie å videreutdanne noen av våre 

barnehagelærere.  

8 Kurs og møter, 

Alle kurs og møter genererer både 

kursutgifter og vikarutgifter 

For å stadig heve kvaliteten på arbeidet i barnehagen er vi 

avhengig av kurs og opplæring. Mye kursing gjennomføres 

internt, men dette genererer utgifter til vikarer og/eller overtid.  

Dette er koster litt, men kvaliteten på tilbudet øker og det er 

viktig å få med alle ansatte. 

9 Følge opp overgang barnehage - 

skole 

Overganger mellom barnehage og skole (og overganger innad i 

skoleverket) er viktig å følge nøye opp for at barna / elevene 

skal få best mulige forutsetninger til å bli «gangs mennesker». 

10 Gjennomføre tilrettelegging for 

ansatte som har behov for det både 

fysisk og psykisk. 

Smøla barnehage har et høyt sykefravær, for å redusere dette 

må vi sette inn ulike tiltak. 

Fysisk tilrettelegging er engangsinvesteringer i utstyr ol., eller 

omorganisering av arbeidsoppgaver for at arbeidstakere skal 

greie sine oppgaver. Dette gjør at de står lenger i jobben. 

I forhold til psykiske plager må vi ofte tilrettelegge med tid; til 

samtaler, til avbrekk ol. Da må vi av og til øke bemanningen 

for å legge til rette for dette. Ved å gjennomføre slike tiltak kan 

vi få den sykemeldte raskere tilbake til jobb. 

11 Gjøre endringer i barnehagen for å få 

de universelt utformet 

Små og litt større endringer i bygningsmasse for å tilrettelegge 

for bedre universell utforming vil heve standarden i 

barnehagene, og øke kvaliteten på tilbudet. 

12 Tiltak for å oppnå balanse Forventet økt inntekt/brukerbetaling i 2020, økt antall 

barn/samme plasser og bemanning. Noe redusert driftsutgift. 

Sees også i sammenheng med ny barnehagestruktur i perioden. 
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8. 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 og krav til måloppnåelse 

Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Skape et trygt, godt og inkluderende 

skolemiljø for alle elever ved Smøla 

barneskole. 

 

Forsking viser at trygghet og gode relasjoner er en 

veldig viktig faktor for hvilket læringsutbytte elevene 

sitter igjen med.  

Målet er at skolen skal skape trygghet, bygge relasjoner 

og arbeide systematiske for et godt læringsmiljø, for 

videre å øke elevenes læringsutbytte på de ulike trinn. 

Det skal gjennomføres trivselsundersøkelse/ 

sosiometrisk undersøkelse to ganger pr. år på alle trinn, 

høst og vår. 

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. 

Barneskolen ønsker fra våren 2020 å delta i programmet 

Mitt Valg ved Lions. Dette er et systematisk program i 

arbeid mot mobbing og antisosial adferd. Dette 

dokumenterer skolens lovpålagte plikt til å arbeide 

systematisk mot mobbing i skolen. 

Vi skal skape samhold gjennom ulike aktiviteter som 

inkluderer alle trinn. 

Morgensamling gjennomføres felles hver mandag 

For å styrke fellesskapsfølelse, settes det i gang arbeid 

med å lage skolesang. Alle trinn deltar i tekstutforming, 

øving og produksjon av musikkvideo. Dette blir også 

gjort sammen med ungdomsskolen. 

Et nært samarbeid med hjemmet er ønskelig for å vise 

felles mål og holdninger. Terskelen skal være lav for 

kontakt begge veier. Kontaktlærere, faglærere og rektor 

er ansvarlig for arbeidet med dette. 

Elever med særskilte utfordringer innen ulike områder, 

skal sikres den oppfølgingen de etter loven har krav på. 

Det skal dokumenteres skriftlig rundt elevene før man 

eventuelt tar kontakt med andre instanser for videre 

arbeid. 

Barneskolen, 5.- 7. trinn, skal våren 2020 delta i 

undersøkelsen UngData. 

Alle aktiviteter skal evalueres på alle trinn, og videre 

arbeid i å skape et trygt og godt skolemiljø ,skal ta 

utgangspunkt i evalueringene. 
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2 Skape et godt og inkluderende 

arbeidsmiljø for ansatte 

 

Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler årlig. 

Tett sykefraværsoppfølging for den enkelte arbeidstaker. 

Mål for barneskolen, er å redusere sykefraværet ned fra 

dagens nivå. 

Det skal gjennomføres flere sosiale tiltak hvert skoleår 

sammen med Smøla ungdomsskole. Målet er å skape et 

nærere fellesskap og forståelse mellom ansatte på de 

ulike avdelingene, og arbeide videre med å skape ett 

kollegiet etter at tre ulike skoler har blitt slått sammen til 

en. Skape en felles skolekultur. 

Sørge for at hver enkelt ansatt føler seg sett, og at det 

skal være lett å ta opp utfordringer både blant kollegiet 

og med ledelsen. 

Gjennomføre ukentlige personalmøter 

Gjennomføre ukentlige møter med tillitsvalgt for ansatte. 

Fast tid til bruk på teamarbeid ukentlig. 

Fast felles utviklingstid avsatt to ganger pr. mnd 

,sammen med ungdomstrinnet, for arbeid med 

Læringsløyper. 

Flere felles kursdager med eksterne foredragsholdere 

årlig. Dette sammen med Smøla ungdomsskole. 

3 Økonomistyring  

Tilpasse aktivitet og driftsrammer 

 

Rapportere hver måned til kommunens 

økonomiavdeling. 

Fortløpende konsekvensjusteringer og 

budsjettkorrigeringer. 

Ha tett dialog med kommunens økonomiske avdeling og 

kommunalsjef for økonomiske korrigeringer innenfor 

driften. 

Samarbeide med Smøla ungdomsskole for bruk av 

personalressurser og evt. Innkjøp. 

Vurdere tiltak for korrigering av drift for enheten 

månedlig 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

Sørge for oppdaterte versjoner av digitale 

hjelpemidler og programvare til elever. S 

 

På IKT utstyr har vi nå 1-1 ipad på 1. og 2. trinn. 

Vi har også 1-1 PC på 5.trinn til 76.trinn.  

I tillegg har vi ett eldre klassesett med PC-er og 1 

klassesett ipad. Mål er en enhet pr. elev. Til neste år vil 

behovet være ca 20 stk nye ipad til årets 1. trinn samt 

pedagogisk personale. 

I tillegg trenger vi oppdatert tilleggsutstyr som 

høretelefoner og programvare. 

Alle ansatte benytter Office 360, Teams, Onenote osv. 

Ønske å styrke den interne IKT- ressurs pga 

tilgjengelighet i hverdagen. 

Digitale verktøy skal være en del av undervisningen i 

alle fag på alle trinn 

5 Sikre at krav i gjeldende lover og 

forskrifter etterfølges i forbindelse med 

tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

Sikre elevenes rettigheter 

 

Sørge for at alle elever med enkeltvedtak får spes.ped. 

undervisning i henhold til vedtak. 

Sørge for tilstrekkelig og kvalifisert personale innen 

tegnspråk, og samarbeide med ungdomsskolen om bruk 

av ressurser i den forbindelse.  

Sørge for god kompetanse hos ansatte om ulike 

diagnoser/ utfordringer man arbeider med i hverdagen. 

Gjennomføre kurs i dette, gjerne i samarbeid med 

eksterne aktører som for eksempel PPT, BUP ol. 
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Interne rutiner for mottak av nye elever, for eksempel 

flyktningbarn. 

Utarbeide ny revidert plan for overgang mellom 

barnehage og skole sammen med enhetsleder for 

Barnehage. Implementere denne hos skolens ansatte. 

Dette for å sikre tidlig tilrettelegging for den enkelte 

elev. 

6 Kunnskapsløftet 

Implementere fagfornyelsen og nye 

læreplaner blant ansatte gjennom arbeidet 

med Nettverk Nordmøre 

 

Implementere fagfornyelsen i personalet gjennom videre 

arbeid med Språkløyper og samarbeidet Nettverk 

Nordmøre. 

Barneskolen har i den forbindelse avsatt tilskudd til 1 

lærerspesialist. 

7 Rekruttering og kompetanseutvikling 

Stille oss positive til lærlingeplasser, 

utplasseringer og studenter. Arbeide aktivt 

for å videreutvikle intern delingskultur. 

Legge til rette for individuell 

kompetanseheving. 

 

Smøla Barneskole tar pr. dags dato imot 2 lærlinger 

innenfor barne -og ungdomsarbeiderfaget I tillegg har vi 

høsten 2019 takket ja til en vernepleierstudent for 7 uker 

utplassering. Vi vil også ta imot elev for to ukers 

utplassering. 

Smøla barneskole har dette året 2 ansatte i delvis 

studiepermisjon pga studier innen tegnspråk. 

Tilbud om etter- og videreutdanning til fast ansatt 

personell må videreføres for å sikre pålagte krav til 

kvalitet og kompetanse i skolen 

I dag har vi personell i 3,4 stillinger uten formelt 

godkjent kompetanse. Her vil vi ha en utfordring i 

forhold til kompetansekrav som trer i kraft i 2025. 

8 Kvalitetssikre tjenester 

Innhente data for analyse av tilstand på 

ulike nivå i skolens drift. Dette gjennom for 

eksempel Nasjonale prøver, interne 

kartlegginger, trivselsundersøkelser, 

sosiometriske undersøkelser, møter med 

ansattrepresentant ukentlig, jevnlige møte 

med foreldrerepresentanter og foresatte på 

foreldremøter, elevrådsrepresentanter ol. 

 

 

 

Data om skolens tilstand hentes inn gjennom ulike 

undersøkelser: 

Nasjonale prøver 

Elevundersøkelsen 

Kartleggingsprøver 

Interne kartlegginger som for eksempel M- prøver og 

Carlsten. 

Trivselsundersøkelse/ sosiometriske undersøkelser 

UngData 

GSI 

Samtaler med elever og foresatte 

FAU/SU 

Osv. 

Dette evalueres, og tiltak settes inn. 

Førstkommende skoleår vil vi sette inn tiltak for bedring 

av psykososialt skolemiljø, tidlig innsats i matte og 

norsk på de laveste trinn pga dårlig resultat på nasjonale 

prøver, tiltak for et inkluderende arbeidsmiljø samt tiltak 

for å få på plass manglende lokale årsplaner i fag på alle 

trinn. Ved tilsyn vil vi her kunne få avvik.  
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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. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Arbeid med å sikre elevene et godt psykososialt 

skolemiljø- deltagelse i Mitt valg 

1,3,7 15 15 15 x D 

2 Sikre ansatte et trygt og godt arbeidsmiljø, tett 

oppfølging av sykefravær 

3 x x x x D 

3 Arbeidsmiljø, trivselstiltak 3,6 10 10 10 x D 

4 Gjennomføre, analysere og følge opp nasjonal og 

intern kartlegging 

1 x x x x D 

5 Tidlig innsats i matematikk og norsk 1 x x x x D 

6 Kvalitetssikre skolens interne planarbeid 1 x x x x D 

7 Innkjøp ipad 1.trinn 2020/21   1,4 100 x x x I 

8 Etterutdanning tegnspråk  1,6 140 x x x D 

9 Fortløpende tiltak for å balansere budsjett/ 

regnskap 

2 x x x x D 

10 Lærlingeplasser 2,6 300 300 300 300 D 

11 Kompetanseutvikling, Nettverk Nordmøre 

 

6 50 x x x D 

12 Tiltak for å oppnå balanse 

 

2 -400 -600 -600 -600 D 

 

 
Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 

1 Arbeid med å sikre elevene et godt 

psykososialt skolemiljø- deltagelse i 

Mitt valg 

Kursing av ledelse og ansatte. Arbeid med implementering av 

programmet på alle trinn. For og etterarbeid til øktene. Ønsket 

konsekvens er en felles holdning blant elever og ansatte om 

hva som er et godt psykososialt miljø, hvordan vi kan oppnå 

dette og bevisstgjøring på hva den enkelte kan bidra med for å 

sikre dette. Konsekvenser om vi ikke klarer å innfri målet. 

 

Rådmannen leger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innfor 

enhetens rammer 

2 Sikre ansatte et trygt og godt 

arbeidsmiljø, tett oppfølging av 

sykefravær 

Høyt sykefravær er ofte en belastning for ansatte pga. økt 

arbeidspress. Tettere oppfølging kan redusere dette. Bruk av 

egenmeldinger kan redusere antall dager kortvarige 

sykemeldinger, og få ansatte raskere tilbake i arbeid.  

3 Et godt arbeidsmiljø kan gjøre 

arbeidsplassen mer attraktiv, og øke 

plassens status. Dette kan igjen føre 

til høyere søknad på stillinger, og 

videre en kompetanseheving i 

bedriften. 

 

4 Gjennomføre, analysere og følge opp 

nasjonal og intern kartlegging 

Øke fokus på egen praksis ved skolen, evaluere, reflektere og 

sette inn tiltak etter behov innenfor de forskjellige områder 

som blir kartlagt. Analyser vil vise hvilke tilrettelegginger 

ansatte må innføre overfor den enkelte elev. 

5 Tidlig innsats i matematikk og norsk §1-4. i opplæringsloven beskriver krav til tiltak på 1.-4.trinn 

når man oppdager elever som står i fare for å bli hengende etter 
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i lesing, skriving og matematikk. For ansatte vil dette føre til 

krav om kartlegging, evaluering og oppfølging. Man må da 

sette i verk tiltak, for eksempel. Intensiv opplæring, som igjen 

kan føre til omstrukturering av timer og ressurser periodevis. 

6 Kvalitetssikre skolens interne 

planarbeid 

Manglende arkiverte årsplaner i mange fag og på alle trinn. 

Ansatte vil i en periode få økt arbeidspress med å få alle disse 

på plass og arkivert innen frist.. Felles mal er sendt ut av 

ledelsen. Videre arbeid med disse kommende skoleår, vil kun 

være revideringer iht nytt lovverk, evt. Nye lærebøker og 

individuell plan. 

7 Innkjøp ipad 1.trinn 2020/21 Økt arbeidsmengde hos ansatt med IKT- ressurs. 

8 Etterutdanning tegnspråk Kvalifisert personale. Personlig kompetanseutvikling. 

Kompetansedeling med skolens personale. 

 

Rådmannen forutsetter at tiltaket sees i samanheng med årlige 

overføringer frå flyktningstjenesten. 

9 Fortløpende tiltak for å balansere 

budsjett/regnskap 

 

10 Lærlingeplasser Lønnskostnadene for lærlinger har vært større enn budsjettert 

pga at vi har 2.årslærlinger, og valgt å ha to stk. 

Lønnskostnaden høyere enn antatt. 

 

Rådmannen forutsetter at verdiskapning til lærlinger tilpasses 

utgiftene (bruk av vakante stillinger, vikar etc). Barnehage og 

barneskole kan ev. se på fordeling av 1. og 2. årslærlinger. 

11 Kompetanseutvikling, Nettverk 

Nordmøre 

Pålagt interkommunalt samarbeid gjennom Nettverk 

Nordmøre. Krav til innlevering av oppgaver og planlegging  av 

kommende samarbeidsøkter. Til tider noe krevende 

arbeidsoppgaver. En mulighet til å implementere fagfornyelsen 

hos de ansatte.. Kompetanseheving hos personalet. Avsatt 

midler til en lærerressurs.  

12 Tiltak for å oppnå balanse Enhet barneskole og enhet ungdomsskole kan/bør se på tiltak 

samlet 
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9. ANSVAR  23 - UNGDOMSSKOLE  

9.1. 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. 

9.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse  

Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Elevene skal føle mestring og trygghet. Gjennomføre 

elevsamtaler og foreldresamtaler hvert semester. 

Mobbeundersøkelse og elevundersøkelse skal 

gjennomføres hvert år. Tallene for mobbing under 1,2 

Tallene for trivsel over 4,4 

Resultat av nasjonale prøver gjennomgås og analyseres – 

og tiltak blir satt inn der det er behov. 

Mål: Positiv faglig utvikling pr elev 

Alle elever får tilpassa opplæring i et trygt læringsmiljø. 

Implementere fagfornyelsen og skolebasert 

kompetanseheving gjennom arbeidet med 

Læringsløypene – «Språk og skriving» i regi av Nettverk 

Nordmøre. 

Ansatte på tegnspråkkurs. 

Elever med enkeltvedtak får spesialundervisning i 

henhold til vedtak. Mål: Ingen klage på enkeltvedtak. 

Tilstrekkelig og kvalifisert bemanning.  

Alle lærere har godkjent kompetanse, også i 

voksenopplæringen. 

Alle innbyggere med rett/ plikt til norskundervisning, 

skal få tilbud om det. 

Kulturskolen har tilstrekkelig med elevplasser og 

kvalifiserte lærere. Kulturskolen jobber interkommunalt 

i prosjektet «Veiledningsprogram for kulturskoler på 

Nordmøre» i regi av Norsk kulturskoleråd – prosjektet 

avsluttes i 2020. 

2 Økonomistyring  

 

Rapportere månedlig til øk.avd. 

Utføre nødvendige konsekvensjusteringer/ 

budsjettkorrigeringer fortløpende. 

Bruke personalressursene på tvers av avdelingene, for å 

utnytte kompetansen best mulig. 

Ikke økte gebyrer i kulturskolen for 2020. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Årlige medarbeidersamtaler. Sykefraværsoppfølging for 

den enkelte. Sykefravær under 5%. Skolen som lærende 

organisasjon – skolebasert kompetanseheving. Felles 

sosiale tiltak pr år i samarbeid med Smøla barneskole. 
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Alle ansatte i kulturskolen deltar på nettverksdager for 

kulturskolene på Nordmøre. 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Minimum 1 enhet pr elev. Max 5 år gamle arbeidspc’er 

for ansatte. Elever i 10.kl får tilbud om å kjøpe ut «sin» 

pc. 

Alle ansatte bruker Office 365/ Teams/ Forms, OneNote 

m.m 

Bruk av digital hjelpemidler skal være en del av 

undervisningen i alle avdelinger. 

5 Service og brukermedvirkning 

 

Et aktivt elevråd, FAU og SU, med regelmessige møter. 

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse gjennomføres 

hvert år:  

- Mobbing under 1,2 

- Trivsel over 4,2 

Deltar i UngData-undersøkelsen 2020. 

Brukerundersøkelse i kulturskolen. 

Deltakelse i MOT-programmet – utdanner 

UngeMOTivatorer hvert år (elever) 

Arrangere UKM i samarbeid med Aure kommune. 

Ha oppdaterte hjemmesider og være lett tilgjengelig for 

publikum. Egne Facebook-sider. 

Tilby 5 friplasser i kulturskolen for familier med lav 

inntekt – behovsprøvd. 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Tilbud om videre-/ etterutdanning for lærere – minimum 

1 lærer hvert år. 

Aktiv deltaker i prosjektet «Framtidas skole» gjennom 

samarbeid i Nettverk Nordmøre – vårt satsningsområdet: 

«Språk og skriving». 

Aktiv deltaker i utviklingsprosjektet 

«Veiledningsprogram for kulturskoler på Nordmøre». 

Samarbeide med andre enheter for å «bygge» fulle og 

attraktive stillinger i kulturskolen. 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Daglige oppdateringer med begge avdelinger – 

kulturskole og voksenopplæring. 

Ansatte i ungdomsskole og voksenopplæring har felles 

utviklingstid og kursdager. 

Månedlige møter med samarbeidspartnere i skolebygget.  

Ukentlige møter mellom voksenopplæringen og 

flyktningetjenesten. Månedlige møter med NAV. 

Deltakelse i tverrfaglig team og tavlemøter for barn og 

unge.  

Interkommunale samarbeid gjennom Nettverk Nordmøre 

og mellom kulturskolene på Nordmøre 
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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. 

Nr. Tiltak beskrivelse Strat 
nr. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Styrkingstiltak – økt bemanning/ økt behov – 

assistent 40% 

Reduksjon lærerressurs 25% 

1,5 160 

 

-160 

160 

 

-160 

160 

 

-160 

 

 

-160 

D 

 

D 

2 Tegnspråkutdannelse for ansatte – «rigging» for 

framtida – introduksjonskurs 

 

1, 5, 

6 

30 75 75 75 D 

3 Videreutvikle nærværsarbeid med fokus på 

arbeidsmiljø, trivsel og forebygging av sykefravær 

1, 3, 

5, 6, 

7 

X X X X D 

4 Følge opp rutiner for regnskapsrapportering/ sette 

i gang nødvendige tiltak fortløpende for å 

balansere regnskap/ budsjett. 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7 

X X X X D 

5 IKT-utstyr – elektronisk utstyr til elever 1, 4, 

5, 6 

 100  100 I 

6 Skolebasert kompetanse utvikling- 

«Læringsløyper- Språk og skriving» - Nettverk 

Nordmøre 

(kostnad ca. kr. 50.000) 

1, 2, 

6, 7 

X X X X D 

7 Videre- og etterutdanningstiltak for ansatte jfr. 

«Kompetanse for kvalitet» 

1, 3, 

5, 6 

X X X X D 

8 Analysere og følge opp nasjonale prøver og 

eksamen – Grunnskolerapport og GSI 

1, 5 X X X X D 

9 Utdanne UngeMOTivatorer hvert år (9.kl) 5 X X X X D 

10 Organisere og drifte voksenopplæringen etter de 

behov som til enhver tid er gjeldende  

1, 3, 

5, 6, 

7 

X X X X D 

11 Økte utg. til danseinstruktør kulturskolen  

Økt egenbetaling 

2,5 20 

-20 

20 

-20 

 

20 

-20 

20 

-20 

D 

D 

12 Veiledningsprosjekt i kulturskolen  1, 3, 

6,7 

30    D 

13 Friplass i kulturskolen – inntil 6 plasser 5 20 20 20 20 D 

14 Ikke økte gebyrer/ satser i kulturskolen 2,5 X X X X D 

15 Tiltak for å oppnå balanse 2 -400 -600 -600 -600 D 

 

Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Styrkingstiltak – økt bemanning/ økt 

behov – assistent 40 % 

Reduksjon lærerressurs 25% 

Tilstrekkelig og kvalifisert bemanning. Har behov for 

assistentressurs med helsefaglig bakgrunn. Alle elever får 

tilpassa opplæring i et trygt læringsmiljø. Lavere lærertetthet 

og mindre generell styrking i klassene. 

2 Tegnspråkutdannelse for ansatte – 

«rigging» for framtida - 

introduksjonskurs 

Tilstrekkelig og kvalifisert bemanning. Alle elever får tilpassa 

opplæring i et trygt læringsmiljø. Utvikle kompetansen i 

kollegiet til elever med særskilte behov. 

Tilbud om videre-/ etterutdanning for lærere – minimum 1 

lærer hvert år. 
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Rådmannen forutsetter at tiltaket sees i samenheng med årlige 

overføringer frå flyktningetjenesten. 

 

3 Videreutvikle nærværsarbeid med 

fokus på arbeidsmiljø, trivsel og 

forebygging av sykefravær 

Årlige medarbeidersamtaler, elevsamtaler og foreldresamtaler. 

Gjennomføre elevundersøkelser og mobbeundersøkelser. 

Felles trivselstiltak for alle klasser. 

Musikkprosjekt i samarbeid med kulturskolen. 

Oppfølging av skolens handlingsplan mot mobbing. 

4 Følge opp rutiner for 

regnskapsrapportering/ sette i gang 

nødvendige tiltak fortløpende for å 

balansere regnskap/ budsjett. 

Reduksjon av rammer kan føre til færre lærerstillinger og 

lavere lærertetthet (0,6 over norm i 2019) 

Månedsrapporteringer, konsekvensjusteringer og 

budsjettkorrigeringer i tett samarbeid med økonomiavd. 

5 IKT-utstyr – elektronisk utstyr til 

elever 

Nasjonale prøver, eksamen og krav til digitale ferdigheter er en 

del av skolehverdagen for elevene, og oppdatert IKT-materiell 

er helt nødvendig. 

6 Skolebasert kompetanse utvikling- 

«Læringsløyper - Språk og skriving» 

- Nettverk Nordmøre 

(kostnad ca. kr. 50.000) 

Krevende, lovpålagt arbeid i forbindelse med innføring av ny 

læreplan. Interkommunalt samarbeid gjennom Nettverk 

Nordmøre gjør at skolen får nødvendig og avgjørende 

kompetanse til å møte fagfornyelsen. Tilskudd til 1 

lærerspesialist fra Utdanningsdirektoratet. 

7 Videre- og etterutdanningstiltak for 

ansatte jfr. «Kompetanse for 

kvalitet» 

Mulighet for videre- og etterutdanning er et virkemiddel for å 

være en attraktiv arbeidsplass, men er også nødvendig for å 

møte framtidas kompetansekrav (2025)  

1 ansatt er i videreutd. 1.halvår.  

I skoleåret 2019/2020 er 0,4 stilling besatt av lærer uten 

godkjent utdanning. 

8 Analysere og følge opp nasjonale 

prøver og eksamen – 

Grunnskolerapport og GSI 

Økt fokus på egen praksis og vurdering av denne i kollegiet, 

høyner kompetansen og kvaliteten i tjenesten.  

9 Utdanne UngeMOTivatorer Økt fokus på holdningsskapende arbeid. MOT-programmet 

endres til også ha besøk i 6.kl. Stolthet både for enkelt-eleven 

og skolen. 

10 Organisere og drifte 

voksenopplæringen etter de behov 

som til enhver tid er gjeldende 

Lederressurs fordelt på flere – mindre tid til andre. Større 

fleksibilitet i organisasjonen mtp utnyttelsen av 

personalressurs. Økte/ andre faglige utfordringer. 

11 Økte utg. til danseinstruktør 

kulturskolen - nettotall 

Tilbud til alle eller ventelister. 

12 Veiledningsprosjekt i kulturskolen Videreutdanningstiltak – samarbeidsprosjekt mellom 

kulturskolene i Kr.sund, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Smøla. 

Felles kompetanseutvikling og en arena for mer samarbeid. 

 

Rådmannen forutsetter at tiltaket finansieres innenfor egen 

ramme. 

13 Friplass i kulturskolen – inntil 6 

plasser 

Tilbud om plass i kulturskolen til flere! 

14 Ikke økte gebyrer/ satser i 

kulturskolen 

Fritidstilbud til flere / beholde elevmassen. 

15 Tiltak for å oppnå balanse Reduksjon av stillinger (lærer/assistent) undomsskole og 

voksenopplæring fra aug. 2020. Helårsvirkning fra 2021. 

Reduksjon diverse driftsposter 

Noe økte salsinntekter kulturskole. 

 

Rådmannen forutsetter at enhet ungdomsskole og enhet 

barneskole også kan se på tiltak samlet. 
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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 og krav til måloppnåelse   

Nr Strategi (delmål) Måloppnåelse 

1 Videreutvikle og kvalitetsutvikle tjenestene Individuell arbeidsrettet oppfølging av brukerer. 

Etablert samarbeid med bedrift for å oppfylle 

aktivitetskrav til ungdom under 30 år. 

2 Økonomistyring Månedlige rapporteringer til stat og kommune. 

Kvalitetssikrede interne rutiner for individuell vurdering 

av tiltak/stønad. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø Trygghet og trivsel på arbeidsplassen. 

Fokus på Nærværsarbeid. 

Sykefravær under 4%. 

4 Elektroniske løsninger –IKT Økt bruk av elektronisk dialog md brukere via ditt.nav. 

Forberedt og eventuelt tatt i bruk elektronisk søknad for 

økonomisk stønad (Digi-sos). 

5 Service og brukermedvirkning Bruke statlige digitale plattformer for å sikre 

medvirkning og dialog med brukerne. 

Tilpasse åpningstider ved NAV-kontoret i ferier og 

høytider. 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling Legge til rette for sertifiseriner, nettverkskompetanse, 

læringsnettverk, interkommunale fagsamarbeid. 

Legge tilrette for kompetanseheving og relevant 

videreutdanning. 

7 Samarbeid og samhandling Deltatt i utprøving og etablering av tverrfaglig 

samhandlingsmetodikk.Vurderer tverrfaglig samarbeid 

ved søknad om tildeling av tjenester. 
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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 Strat 
nr. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Digital søknad – økonomisk stønad 4 10 10 10 10 D 

2  Tiltak for å oppnå balanse 3 -50 -50 -50 -50 D 

 

 
Nr Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Digisos, felles innkjøp og 

opplæring med flere kommuner via 

IKT ORkide 

Digitalt arkiv, svar-ut, brukertilpasset, kvalitetssikre søknader 

 

Rådmannen forutsetter at tiltaket kan gjennomføres innenfor 

enhetens rammer.   
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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 og krav til måloppnåelse 

 
Nr Strategi (delmål) Måloppnåelse 
1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Videreføre arbeidet med pasient- og brukersikker 

kommune, inkludert forankring. Etablere overordnet 

system på enhetsnivå for å etterspørre resultatet 

«dashboard». 

2 Økonomistyring  

 

Drive tjenester innen budsjettrammer ved å: 

- Redusere sykefravær i sykehjem 

- Redusere drift i sykehjem når mulig mht ledig 

kapasitet, redusere permanent med 10 plasser 

når nye omsorgsbologer tas i bruk 

- Redusere bruk av bemanningsbyrå til kun 

situasjoner utenom normal drift 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Tett på ansatte: 

- Gjennomføre medarbeidersamtaler 

- Videreføre 10-faktor arbeid 

- Tidlig oppfølging ved/før fravær 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Ta i bruk teknologiske løsninger som bidrar til å 

effektivisere tjenestene. SvarUt  Gerica (2020), VFT- 

spesialt knyttet til nye omsorgsboliger 

5 Service og brukermedvirkning 

 

Gjennomføre pårørende/brukersamtaler minst 1 x/år i 

sykehjem. Fellesmøter pårørende og brukere minst 1 x 

per år for omsorgstjenestene.  

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Etablere beredskapsturnus for sykepleiere 24/7 for å 

rekruttere tilstrekkelig bemanning jr lovkrav om 

tilstedeværelse 24/7.  

 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Videreføreetablerte arenaer for tverrfaglig samarbeid. 

Gjelder både helse- og omsorg.  

Vurdere andre fagområder for interkommunalt 

samarbeid. 
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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. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

 Helse       

1 Psykolog 40 % stilling 6 320 320 320 320 D 

2 Omstilling helse – endring ansvar og 

oppgavefordeling helsetjenester, tilpasning av 

drift. ( jfr. Tiltak for å oppnå balanse/redusere 

lønnsramme vedtatt i økonomiplan/handlingsplan 

2019 – 2022, årlig kr  –700 i planperioden ) 

 

Tiltak 2020 for å oppnå balanse 

1,2 X 

 

 

 

 

 

-200 

X X X D 

 

 

 

 

 

D 

3 Spesialutstyr/inventar Smøla helsesenter 1 100 100 100 100 D 

 Sykehjem/hjemmetjenester       

 

4 

Rekruttere og beholde helse- og omsorgspersonell 

– utarbeide strategi  i samarbeid med stab/støtte 

6 X X X X D 

5 Rekuksjon sykefravær - fokusområde i samarbeid 

med NAV arbeidslivssenter 

3,6 X X X X D 

6 Videreutvikle frivillighetsarbeid i helse- og 

omsorgstjenestene 

1,7 X X X X D 

7 Helseplattformen  

 

Avvikling Gerica, SystemX, ProMed, HSPro  

1,4  

X 

 

50 

330 

330 

-330 

330 

330 

-330 

I 

D 

D 

8 Etablere Livsgledehjem institusjon 1 200 30 30 30 D 

9 Utrede og etablere dagaktivitetstilbud demente 1 ?    D 

10 Spesialutstyr sykehjem  1 150 150 150 150 I 

11 Reduksjon uhjemlet stilling hjemmetjenestene (60 

%, årlig - 400) 

2 X X X X D 

12 Tiltak for å oppnå balanse: 

 

Tilpasning antall plasser Smøla sykehjem, jfr nye 

omsorgsboliger frå 2021 

Reduksjon fastlønn korttidsavdeling ev andre avd. 

sykehjem fra 2020 tilsvarende ca 5 plasser/ca 2-3 

årsverk) Forutsetter  innsparing fra 2020 med 

opptrapping når nye omosrgsboliger er ferdigstilt. 

1,2 -500 -1000 -1000 -1000 D 

13 Nye omsorgsboliger eldre og funksjonshemmede 

Økt husleie tilsvarende kapitalkostnader 

1,2,3 22000 

 

96000 

-477 

38000 

-2619 

 

-3399 
I 

D 

14 Døgnbemanning nye omsorgsboliger/ tilpasning 

bemanning hjemmetjenestene   

 

Reduksjon bemanning/tilpasning plasser Smøla 

sykehjem  

 

1,2  3000 

 

 

-3000 

3000 

 

 

-3000 

3000 

 

 

-3000 

D 

 

 

D 

15 Avvikle Smøla alderspensjonatet og Smøla 

Pensjonærheim som omsorgsboliger jfr bygging 

av  nye omsorgsboliger – vurdere 

etterbruk/avhending 

Husleiereduksjon 

1,2 X 

 

 

 

75 

X 

 

 

 

75 

X 

 

 

 

75 

X 

 

 

 

75 

D 

 

 

 

D 

16 Telefoner/lisenser hjemmetjeneste 4 X    D 
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17 Andel felles BPA-stillinger (akt.og boveil./helse 

og omsorg, ca 120 % stilling) 

2 720 720 720 720 D 

18 Reduksjon ramme jfr. Tiltak 17 2 -720 -720 -720 -720 D 
 

 

 

Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Psykolog 40 % - stilling 

 

Lovpålagt tjeneste fra 1.1.2020. Smøla kommune kjøper 

tjenesten fra Aure kommune som har ansatt psykolog i 

100 % stilling. 

2 Omstilling helse – endring ansvar og 

oppgavefordeling helsetjenester, 

tilpasning av drift.  

Kommunestyret har i økonomiplan/handlingsplan 2019 – 

2022 vedtatt at enhet helse og omsorgs skal redusere 

lønnsramme frå 2020 tilsvarende  -700 000,-. 

Sykehjem/hjemmetjentser har de siste årene hatt et 

betydelig merforbruk, reduksjonen må derfor 

gjennomføres ved omstillinga av helsetjenestene. 

Ekstra reduksjon 2020: utsatt rekruttering vakant stilling. 

3 Spesialutstyr/inventar Smøla helsesenter 

 

Opfatter autoklave legekontor (130 000,-) og møbler 

venterom legekontor og fysiot.  (150 000,-) 

Rådmannen forutsetter at bundet fond (70 000--) kan 

benyttes. 

4 Rekruttere og beholde helse- og 

omsorgspersonell – utarbeide strategi  i 

samarbeid med stab/støtte 

 

Legge en langsiktig og forutsigbar plan med relevante 

tiltak. Aktuelle tema: 

- rekruttering til helsefag/ lærlingeordningen 

- studenter 

- turnus, organisering av arbeidet, ansvar og 

arbeidsoppgaver 

5 Rekuksjon sykefravær - fokusområde i 

samarbeid med NAV arbeidslivssenter 

Enheten har høyt sykefravær, redusert fravært vil derfor 

ha stor betydning for både for personell og tjeneste.  

6 Videreutvikle frivillighetsarbeid i helse- 

og omsorgstjenestene 

 

7 Helseplattformen 

 

Smøla kommune er fortsatt interessert i å inngå endelig 

samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det 

tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases, dvs 

2022, jfr vedtak i kommunestyret 13.6.2019.. 

Det legges inn beløp anbefalt fra prosjektet – kr 300,- pr. 

innbygger anslagsvis 50/50 fordeling mellom investering 

og drift. Til fratrekk kommer dagens utgifter til 

lisenser/programvarer etc som utfases (Gerica, System X, 

Win med etc) 

Det legges inn et mindre beløp allerede fra 2021. 

8 Etablere livsgledehjem institusjon          

9 Etablere dagaktivitetstilbud demente Lovkrav fra 2020 – aktivitetstilbud demente. Tiltaket må 

planlegges første halvår, sees i sammenheng med 

endringer Smøla sykehjem, nye omsorgsboliger og event. 

tilbud ved Nordsia aktivitetssenter. 

10 Spesialutstyr sykehjem 

 

Nye senger (4-5 stk) og spesialmadrasser. (200 000)  

Takheiser  

Fiber for TV-signal på pasientrom – (1 – 2000,- pr rom/ 

montering 70 000,-) 

11 Reduksjon uhjemlet stilling 

hjemmetjenestene (60 %, årlig - 400) 

 

Hjemmetjenestene har i 2019 fast bemanning tilsvarende 

60 % stilling utover bemanningsplan og budsjett, dvs tatt i 

bruk ei stilling det ikke er hjemmel for. Tiltaket avvikles. 

12 Tilpasning antall plasser Smøla sykehjem, 

jfr nye omsorgsboliger frå 2021 

Sykehjem og hjemmestjenestene har de siste årene hatt et 

betydelig merforbruk. En forutsetning for døgnbemanning 
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 i nye omsorgsboliger er at enheten tilpasser drift til gitt 

økonomisk ramme i forkant av utbygging samt at 

bemanning i nye omsorgsboliger og sykehjem sees i 

sammenheng.  

Tilpasning i 2020 med reduksjon av inntil 5 

sykehjemsplasser/reduksjon ca 2 stillinger.   

13 Nye omsorgsboliger eldre og 

funksjonshemmede 

 

Videre prosess for bygging av omsorgsboliger er 

behandlet av kommunestyret i juni 2018, jfr. KST-sak 

34/18.  Investeringsbehov lagt til grunn er 156 mill, 

hvorav 12 mill er knyttet til ansattearealer.  Rådmannen 

vurderer at eksisterende lånebelastning allerede er 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 

kostnads-estimat 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. 

  

Rådmannen legger til grunn at det skal bygges 32 nye 

boliger: 24 for eldre på Straumen og 8 (korrigert frå 12) 

for funksjonshemmede på Hopen. 
 

14 Døgnbemanning nye omsorgsboliger,  

Reduksjon bemanning/plasser Smøla 

sykehjem 

 

Stipulert ressursbehov nye omsorsboliger for eldre: 

2 dagvakter og 1 aftenvakt samt nattevakt.  

1, 5 stilling tilknyttet Smøla Pensjonærheim overføres nye 

omsorgsboliger. Tilpasses hjemmetjenestene for øvrig. 

Tiltaket vil redusere behovet for sykehjemsplasser, 

målsettning tilpasning/reduksjon av  5 plasser fra 2020 og 

8 plasser når nye omsorgsboliger står ferdig. 

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.  

15 Avvikle Smøla Alderspensjonatet og 

Smøla Pensjonærheim som 

omsorgsboliger jfr bygging av  nye 

omsorgsboliger – vurdere 

etterbruk/avhending 

 

Pr. 1.10 er det 2 leiligheter utleid ved Smøla 

Alderspensjonat. Tidligere rapporter og vedtak har 

konkludert med at Smøla Alderspensjonat ikke er egnet 

som omsorgsboliger i framtiden, bl.a. pga brann.  

Smøla Pensjonærheim skal ikke brukes som 

omsorgsboliger når nye på Straumen tas i bruk.  

16 Telefoner/lisenser hjemmetjenesten 

 

To-faktor autentisering hjemmetjenesten, ev. behov for 

nye telefoner og lisenser dersom det blir utfasing av 

MDA. Uavklart. 
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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 og krav til måloppnåelse 

Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Tilstrekkelig bemanning og kompetanse i enheten iht. 

vedtak.  

Turnus er tilpasset behov og kompetanse. 

Kompetansehevende tiltak blir fortløpende gjennomført.  

Tjenestetilbudet videreutvikles i takt med endrede 

behov. 

God og riktig saksbehandling. 

Kvalitetssikret medisinhåndtering. 

Pårørende opplever god dialog med enheten. 

2 Økonomistyring  

 

Månedlig rapportering 

Tilstrebe balanse i budsjett og regnskap.  

Tilpasset driftsnivå og ramme. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Sykefravær under 8%. 

Medarbeidersamtaler, vernerunder og brannøvelser 

gjennomføres. 

Sykemeldte arbeidstakere får andre oppgaver i 

sykemeldingsperioden, der det er aktuelt. 

Tiltak basert på 10 FAKTOR blir fulgt opp. 

God dialog mellom ledere og medarbeidere. 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Bruk av velferdsteknologi er integrert i samme 

utstrekning som i helse- og omsorg. 

5 Service og brukermedvirkning 

 

Brukermedvirkning blir ivaretatt iht. lovverk. 

Brukerutvalg ihht k-styrevedtak 2019 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Enheten tilstreber å ta imot lærlinger og studenter.  

Medarbeidere kurses i tilstrekkelig grad. 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Godt samarbeid og god samhandling mellom 

medarbeidere i enheten. 

Godt samarbeid og god samhandling med pårørende.  

Tverretatlig samarbeid og samhandling tilstrebes 

kontinuerlig, for å utnytte kompetanse og ressurser (på 

tvers av enheter). 
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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 Strat 

nr. 
2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Nye omsorgsboliger 1,2,3,

4,5,7 

X X X X I 

2 Dagsentertilbud - vedproduksjon  1,2,5,

7 

30 X X X D 

3 Fortsette å tilby lærlingeplasser 1,2,6 X X X X D 

4 Økning avd. leder-ressurs eller annen fagressurs  1,2 100 100 100 100 D 

5 Økt ressurs til kurs og kompetanse 1,2,6 20 20 20 20 D 

6 Andel felles BPA-stillinger (akt.og boveil./helse 

og omsorg – ca 80 %) 

2 480 480 480 480 D 

7 Redusert ramme tilsvarende tiltak 6 2 -480 -480 -480 -480 D 

8 Tiltak for å oppnå balanse, tiltak for innsparing: 

Redusert avlastning 

2 X X X X D 

9 Tiltak for å oppnå balanse 2 -300 -600 -600 -600 D 

 
Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Nye omsorgsboliger Behov og utfordringer hos brukerne har endret seg betydelig 

siden HVPU-reformen på begynnelsen av 90-tallet. Krav til 

kompetanse i ansattgruppen 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.  

 

Planleggingen av nye omsorgsboliger må ta høyde for 

planløsninger som ivaretar brukernes behov og samtidig 

personalets behov for pause, arbeid med plan og 

dokumentasjon som igjen er vesentlig ifht kvalitet på tjenesten. 

 

Beboernes opplevelse av trygghet er grunnleggende for et godt 

tjenestetilbud. Nye omsorgsboliger bør utformes slik at 

døgnbemanning kan organiseres på en kostnadseffektiv og 

strategisk gunstig måte. 

2 Dagsentertilbud Brukergruppen på Aktivitetssenteret er i stadig endring, og 

jobbtilbudet slik det er i dag passer ikke for alle. Det er 

ønskelig å videreutvikle tilbudet. 

 

Et rimelig og formålstjenlig tiltak er å reise et skur/overbygg 

på utsiden av lokalet, hvor det kan drives vedarbeid året rundt. 

Inntjening ved salg av ved. Engangskostnad ved bygging. Vil 

kunne gi et mer allsidig tilbud til brukerne av dagsenteret. 

 

Rådmannen forutsettes at tiltaket kan planlegges og vurderes 

gjennomført i 2020 innenfor egen ramme. 

4 Evaluere enkeltvedtak, tvangsvedtak, 

organisering, bemanning 

Behov endrer seg og det er utfordrende å planlegge /forutse 

alle behov for et år av gangen. Vedtak må evalueres jevnlig 
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etter behov. Tvangsvedtak skal vurderes på nytt hvert år, basert 

på ny kartlegging og dokumentasjon. Enheten har økt antall 

tvangsvedtak det siste året. Arbeidet er ressurskrevende og 

enheten foreslår å øke avd.leder ressursen eller annen 

fagressurs, for å kunne følge opp enkeltvedtak/tvangsvedtak 

målrettet og effektivt. Organisering og ressursbruk evalueres 

jevnlig.  

5 Økt ressurs til kurs og kompetanse For å møte fremtidens nye krav er det nødvendig å drive aktiv 

kompetansebygging hos ansatte slik at man beholder høyt 

kompetansenivå og sikrer rekruttering. Behov for å øke 

ressursen med kr. 20 000 pr år. 

8 Tiltak for å oppnå balanse, tiltak for 

innsparing: Redusert avlastning 

Tjenestebehovet iht. vedtak har i løpet av sommeren 2019. 

Bemanningssituasjonen var også presset i forkant av disse 

endringene, så behovet for ekstra bevilgninger er pr. i dag stort.    

Eventuelle nedskjæringer må skje i form av et redusert 

avlastningstilbud i skoleferier, dette vil ikke være heldig for 

brukerne av tilbudet / pårørende. 

9 Tiltak for å oppnå balanse Fortrinnsvis redusert lønnsutgift. 
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12.   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 matombringingstjenesten.   

Smøla kommune skal sørge for kvalitetsmessig rengjøring og vedlikehold av tøy/klær, og på en 

effektiv måte ivareta renholdsoppgaver med høy kvalitet. 

 

13.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse   

Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Renovert og ombygd av kjøkken. 

Videreutviklet matombringingstjenesten.  

Utvidet åpningstid på vaskeriet. 

2 Økonomistyring  

 

God økonomistyring, enheten skal drives effektivt og 

sikkert. Budsjett – regnskap følges tett opp. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Alle skal ha det fint på jobb. Sykefravær og nærvær skal 

stå i fokus. 10 faktor i fokus. 

Målsetting sykefravær 6% 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Sikre at ansatte får den kunnskapen de trenger for å møte 

og bruke de digitale løsningene som er tilgjenelige. 

5 Service og brukermedvirkning 

 

Yte service på et så høyt nivå som mulig etter gitte 

rammer. Gjennomføre brukerundersøkelse på 

matombringingstjenesten.  

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Tilrettelegge for kurs og videreutdanning. 

 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Samarbeide på tvers av enheter for å yte det beste for 

brukerne.  

Faste møter med enheter serviceavdelinga yter tjenester 

til. 

 

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. 

 
Nr. Tiltak beskrivelse Strat 

nr. 
2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Nytt kjøkken Smøla sykehjem – forprosjekt 2020 

 

1,2,3

5,6,7 

300 X   I 

2 Utvidet åpningstid vaskeri 1,2,3,

4,5,7 

300 300 300 300 D 

3 Brukerundersøkelse matombringing. 1,2,4 X X X X D 

4  Tiltak for oppnå balanse 2 -300 -600 -600 -600 D 
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Pri Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Kjøkken Forprosjekt gjennomført i 2019, videre planlegging i 2020. 

Hovedprosjekt/bygging gjennomføres i planperioden under 

forutsetning at prosjektet finansieres. 

 

Ansatte vil få en lettere hverdag og kan unngå 

belastningsskader. Tjenestetilbudet vil bli bedre for brukere i 

helse og omsorg og enheten kan møte nye krav fra 

tilsynsmyndighetene. Vi vil kunne ta over oppgaver fra 

sykehjem: oppvask og liknande. Kjøkkenet vil ha mulighet til å 

tilby tjenester til andre enheter, som på sikt kan gi mulighet for 

å få ned deltid . Å ha et godt og variert kjøkken vil også være 

positivt i forhold til rekruttering. 

2 Vaskeri I dag vaskes pasientenes private tøy av pleiepersonell i 

avdelingene. Med å øke stillings % på vaskeriet, vil enheten ha 

mulighet til å ta over vask av  privattøy.  

Vaskeriet har i dag god inntjening på vask for private bedrifter. 

Vi tar kun vaske oppdrag av sengetøy og arbeidstøy, da dette 

krever liten tid.  

Å vaske privat tøy/småvask er tidkrevende da det ofte er finere 

tøy som krever etterbehandling. Selv om vi kutter i vask for 

private, vil det ikke være tid og rom for å ta over arbeid fra 

avdeling uten å få tilført ny stillingsressurs. 

Rådmannen legger til grunn at enheten ser på mulige 

omdisponeringer og omfordelinger innenfor gjeldende rammer, 

herunder disponering av totalressuser i enheten (kjøkken, 

renhold). 

3 Brukerundersøkelse 

matombringing. 

Matombringingen har gått ned de siste årene. Vi konkurrerer 

på pris med Toro og Fjordland og kommer dårlig ut der. Vi bør 

derfor ikke øke prisen på middag det kommende året. 

Enheten planlegger brukeundersøkelse blandt Smølas eldre i 

2020. 

4 Sykefravær under 6 %  Å ha fokus på sykefravær og jobbe med nærvær vi gi et bedere 

arbeidsmiljø. Dette er et viktig arbeid å gjøre i perioder med 

lavt sykefravær, da sårbarheten hos ansatte er lavere. Enheten 

har og skal ha et høyt fokus på dette. 

5 Tiltak for å oppnå balanse Fortrinnsvis redusert lønnsutgift eller andre driftsutgifter, ev. 

økt inntekt. 
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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 og krav til måloppnåelse 

 
Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Fokus på å holde standarden på bygg og anlegg. Levere 

godt og sikkert drikkevann samt redusere lekkasjer på 

ledningsnettet.  

Tatt i bruk elektroniske vedlikeholdssystemer.    

2 Økonomistyring  

 

Balanse i budsjett og regnskap.  

Driftsnivå tilpasset budsjettrammer. 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Medarbeidersamtaler gjennomført. 

Fokus på medarbeidere. 

Bruke 10-faktor som et verktøy for å få en bedre 

arbeidshverdag. 

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Tatt i bruk anerkjente FDV-systemer som sikrer 

oppfølging av bygg og anlegg.  

5 Service og brukermedvirkning 

 

Videreført bruk av elektronisk vaktmesterbok. TVB skal 

være til å stole på. 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Bruker 10-faktor aktivt og la medarbeidere få ta ansvar i 

den daglige driften. 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Jevnlige treffpunkt sammen med andre enheter i Smøla 

kommune 
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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 Strat 
nr. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Ny brannstasjon  1,3,

6,7 

25000    I 

2 Smølahallen -  tilbygg lager 

Bruk av fond Smølahallen og mva. komp. 

1 300 

-300 

   I 

3 Lekkasjehandlingsplan 1,2 300    I 

4 FDV Vann, avløp og bygg 1,2,

4,5 

185 X X X I 

5 VA-felt 1,2,

4,5,

6 

150 X X X I 

6 Nytt samband pumpestasjoner 1,2,

4,6 

150    I 

7 Adgangskontroll: 

 Sykehjem 

 Helsesenter 

 Smølahallen 

1,4,

5,7 

 

380 

 

 

100 

 

 

 

170 

 I 

8 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 1,2,

5,7 

400    I 

9 Utskifting gatelysarmaturer Hottranklakken 1,2 250    I 

10 Hovedplan for vannforsyning 1,2,

6 

200    I 

11 Utskifting brannbil 1,3,

6 

5000    I 

12 Rydding av vegetasjon langs kommunale veier 1 X X X X D 

13 Prosjekt opprydding i strandsonen 

Bruk av havbruksfond 

 

1, 200 

-200 

100 

-100 

100 

-100 

100 

-100 

D 

D 

14 Prosjekt veiplan Hopen sentrum  X ?   D 

15 Rullere vedlikeholdsplan 1,2,

7 

X X X X D 

16 Etterbruk/riving/avhending skolebygg  

Bruk av investeringsfond 

 + mva kompensasjon 

 3000 

-2400 

-600 

3000 

-2400 

-600 

  I 

17 Ekstrakostnad eldre skolebygg  100    D 

18 Ventilasjonsanlegg Smølahallen  X    I/D 

19 Utrede behov for nødgenerator rådhuset 1, X    D 

20 Bygge ut avløpsanlegg ihht avløpsrammeplanen 1, 800    I 

20 Kuliveien 1 350  

10 

 

10 

 

10 

I 

D 

21 Asfalteringsplan Jøstølveien  1  1000   I 

22 Veiprising kommunale veier – utredning og 

innføring 

2 -200 -400 -400 -400 D 

23 Tiltak for å oppnå balanse 2 -100 -100 -100 -100 D 
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Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Ny brannstasjon Arbeidstilsynet har utstedt omfattende pålegg som utløser 

behov for store investeringer. Oppfølging av vedtak i KST 

2019 (k-sak 1/19 og 11/19) 

2 Smølahallen tilbygg lager Nordsmøla skole skal rives og da blir en del lagerplass til stoler 

og bord borte. Denne lagerplassen er nødvendig for å ha nok 

inventar til større arrangementer. 

 

Rådmannen forutsetter at tiltaket finansieres ved bruk av fond 

Smølahallen. 

3 Lekkasjehandlingsplan Fra 2020 er kommunen pålagt av myndighetene å ha kontroll 

på lekkasjer i distribusjonsnettet på drikkevannsforsyningen. 

Tiltaket er en del av selvkostområdet.  

4 FDV Vann, avløp og bygg Dette er nødvendig for å oppfylle myndighetskrav til 

egenkontroller og oppfølging av tilsyn på bygg og anlegg 

Tiltaket er en del av selvkostområdet. 

5 VA-felt Dagens system er utdatert når det gjelder brukervennlighet. Det 

er et stort behov for å kunne kartlegge vann og avløpsledninger 

ute i felt av personellet som utfører vedlikehold på nettet. 

Tiltaket er en del av selvkostområdet. 

6 Nytt samband pumpestasjoner Dagens samband i vannforsyningen har en begrensning på 

kommunikasjonen med kun 3 minutter operativt samband pr 

time. Det er tenkt installert GSM-samband som gir en 

betydelig bedre driftsovervåking.  

Tiltaket er en del av selvkostområdet. 

7 Adgangskontroll 

sykehjem/helsesenter 

For å kunne ivareta pasientsikkerhet, brannvern og sikker 

låsing av medisinrom er det nødvendig med nytt 

adgangskontrollsystem på sykehjem, helsesenter. 

8 Vedlikeholdsplan kommunale bygg Planen foreslår og prioriterer konkrete og nødvendige 

vedlikeholdstiltak på kommunale bygg. 

9 Utskifting gatelysarmaturer 

Hottranklakken 

Gatelysene på Hottranklakken er av samme type som de som er 

skiftet ut ved rådhuset. Disse er sterkt angrepet av korrosjon og 

de står i fare for å falle ned. Det vil også bli reduserte 

driftskostnader da det er LED som er lyskilden.  

10 Hovedplan for vannforsyning I forbindelse med utbygging på Vikan havn er det 

formålstjenlig å se på vannforsyningen på Smøla mtp 

reservevannkilde og økende vannforbruk. Nye omsorgsboliger 

på Innsmøla vil også skape utfordring når det gjelder 

vannforsyningen. Dette prosjektet vil gå parallelt med tiltak nr. 

3.  

11 Utskifting brannbil Oppfølging av vedtak i handlingplan-økonomiplan 2019 -2022 

12 Rydding av vegetasjon langs 

kommunale veier 

Det er nødvendig med tiltak siden gjengroing begynner å bli et 

trafikksikkerhetsproblem langs kommunale veier. 

13 Prosjekt opprydding i strandsonen I samarbeid med plastjegerne, friluftsrådet og lag/foreninger på 

Smøla, har strandryddeaksjonene vært en suksess.  

14 Prosjekt veiplan Hopen sentrum Trafikkavviklingen ved SBUS, senter og rådhus er 

uoversiktlig. Det er behov for en god plan for 

trafikkavviklingen i området.  
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15 Rullere vedlikeholdsplan Vedlikeholdsplanen på kommunale bygg og anlegg skal 

rulleres hvert år for å sikre godt vedlikehold av 

bygg/anlegg. 

16 Etterbruk/avhending/riving 

skolebygg 

Nordsmøla og Bakkamyra skole skal rives og tomtene 

kan da disponeres til kommunale/andre formål. 
17 Ventilasjonsanlegg Smølahallen Ventilasjonsanlegget i Smølahallen er ikke koblet opp imot 

kommunens SD-anlegg. Dette vil sikre en bedre drift av 

anlegget og være kostnadsbesparende. 

18 Nødgenerator rådhuset Det vil være behov for en utredning av behov for nødgenerator 

på rådhuset, sett opp imot en beredskapssituasjon ved 

ekstremvær. 

19 Bygge ut avløpsanlegg ihht 

avløpsrammeplanen 

Avløpsrammeplanen skal være grunnlaget for prioriteringer 

ved utbygging av avløpsanlegg. 

TIltaket er en del av selvkostområdet. 

20 Kuliveien I forbindelse med Kystpilgrimsleden er Kulisteinen sentral. 

Veien bort til den er privat og det vil bli en betydelig økning i 

trafikken til Kulisteinen. Det er planlagt utbedring og 

kommunal overtagelse av veien samt anlegging av 

parkeringsplass for biler og busser.  

 

Råmannen vurderer at tiltaket avventer konklusjon i forhold til 

statlig medfinansiering av prosjektet kystpilegrimsleden. 

22 Veiprising kommunale veier Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020 innehold tiltaket 

“avklare omklassifisering av kommunale veier, redusert 

vedlikehold” Rådmannen innstilte på å omklassifisere til 

saman 18 475 m kommunal vei/24 veiparseller. Teknikk og 

miljøutvalget vedtok å  avvise saken slik den forelå med 

begrunnelse negative konsekvenser for beboerne langs veien. 

Rådmannen anbefaler at veiprising kommunale veier som et 

alternativt tiltak utredes og iverksettes i 2020.Detaljer 

framlegges i egen sak ila førstehalvår 2020.  

23 Tiltak for å oppnå balanse Redusert lønn eller andre driftsutgifter. 
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15. ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING     

15.1. Hovedmål 

Enhet Bygg og Forvaltning skal utføre effektiv og forsvarlig saksbehandling og veiledning og 

utredning innenfor de rammer gjeldende lovverk setter.  

Enheten skal gjennom sak/arkivsystemer sikre innsyn og åpenhet og gjennom prosedyrer, 

maler og regulativer sikre forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv.  

 

Smøla kommune skal utføre de landbruksfaglige forvaltningsoppgaver som kommunen har 

ansvar for. 

15.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse  

 
Nr. Strategi (delmål) Måloppnåelse   

1 Videreutvikle og kvalitetssikre 

tjenestene 

 

Veiadresseringen og skiltplan ferdigstilt 

Oppdater planverk i hht vedtatt planstrategi 

Kvalitativ, rask og effektiv saksbehandling. 

Økt kvalitet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen 

Faglig oppdaterte ansatte. 

Utearbeidet skriftlige rutinebeskrivelser og maler. 

2 Økonomistyring  

 

Implementert tidsbestemte og fastlagte rutiner som 

sikrer god kontroll og økonomistyring.   

Kunnskapsoppdatert på Visma økonomisystem 

3 Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

Godt og uformelt arbeidsmiljø: samtaler, åpenhet og stor 

takhøyde.    

4 Elektroniske løsninger -  IKT 

 

Tatt i bruk digital transformasjon med mer 

brukervennlige tjenester i samarbeid med IKT Orkidé 

5 Service og brukermedvirkning 

 

Innbyggere og næringsliv i sentrum.  

 

Flest mulig av enhetens prosesser - søknader og vedtak, 

har gjennomgått en effektiv digitalisering hvor også godt 

personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt. 

6 Rekruttering og medarbeiderutvikling 

 

Kontinuerelig fokus på fagutvikling og oppdatering, 

effektivisering av prosesser og modernisering. 

7 Samarbeid og samhandling 

 

Ansatte deltar i formelle og uformelle interkommunale 

nettverk. 

Godt intern samhandling. 

 

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. Tiltak beskrivelse Strat 
nr. 

2020 2021 2022 2023 Kode 

1 Ferdigstille skiltplan og gjennomføre skilting  1 300    I 
2 Ferdigstille kommuneplanens arealdel 1 100 X   D 

3 Kommuneplan samfunnsdel 1 X X   D 
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4 Landbruksplan – gjennomføring av tiltak  1,5 X X X X D 

5 Forvaltningsplan hjort - revidering 1,5 X X   D 

6 Reguleringsplan Hopen, kart 1 X 75   D 

7 Reguleringsplan Vikan 1 75    D 

8 Gebyrøkning selvkost 2 -50 -100 -150 -200 D 

9 Standardisering av vedtak 2 -50 -50 -50 -50 D 

10 Selvhjelp i Nettportalen 2 -50 -50 -50 -50 D 

11 Revisjon av rutiner 2 -50 -50 -50 -50 D 

12 Prod.økning: Belønning for selvhjelp 2 50 50 50 50 D 

13 Etablering rutiner for personalmøte, 

medarbeidersamtaler og intern fagutveksling. 

Fokus på HMS, forbygging av sykefravær  

6 X X X X D 

14 Kompetanseutvikling 6 20  20  D 

15 Plankart - opplæring kontroll og registrering 1,6 30 30   D 

16 Tiltak for å oppnå balanse 2 -200 -200 -200 -200 D 

17 Landbruk Nordvest – tilskudd drift  40    D 

 

 
Nr. Tiltak beskrivelse Konsekvenser personell/tjeneste 
1 Ferdigstille skiltplan og gjennomføre 

skilting av veier. 

Skiltplan ferdigstilles første halvår 2020. Det innhentes 

tilbod på skilt. Oppsetting av skilt skjer ved kjøp av 

tjenester i kombinasjon med bruk av egne ressurser. 

2 Kommuneplan arealdel 

 

Arbeidet pågår og vil fortsette og eventuelt ferdistilles i 

2020. Fortsatt behov for kjøp av tjenester. 

3 Kommuneplan samfunnsdel Interkommunalt samarbeid.  

4 Landbruksplan Plan vedtatt i 2019 - oppfølging av tiltak. 

5 Forvaltningsplan hjort Planprosess for revidering og planarbeid igangsettes i 

2020. Plan ferdigstilles i 2020 ev. 2020. 

6 Reguleringsplan Hopen Når kommuneplanens arealdel er ferdig skal arbeidet med 

reguleringsplan Hopen startes. Rådmannen legger til 

grunn at man må leie inn/kjøpe tjenester. 

7 Reguleringsplan Vikan Plan vedtas i 2019 - oppfølging kartarbeid. 

Tiltaket belastes investeringsprosjekt Vikan 

havneutvikling 

8 Gebyrøkning selvkost Selvkosten for byggesaker er lav også sammenliknet med 

andre kommuner.   

9 Standardisering av vedtak Kan på sikt gi økt produksjon og økt inntekt 

10 Selvhjelp i Nettportalen Kan på sikt gi økt produksjon og økt inntekt 

11 Revisjon av rutiner  Kan på sikt gi økt produksjon og økt inntekt 
14 Kompetanseutvikling 

 

Gjelder lovpålagt landmålersertifikat (2022) og 

byggesaksskolen (2020) 

Rådmannen forutsetter at tiltakene kan gjennomføres 

innenfor egen ramme. 

15 Plankart - opplæring kontroll og 

registrering 

Rådmannen forutsettera at tiltaket kan gjennomføres 

innenfor egen ramme. 

16 Tiltak for å oppnå balanse 

 

Redusert lønn eller andre driftsutgifter. 
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16. KIRKEN 

Driftstilskudd: 

(tall i hele 1000) 

Tekst 2020 2021 2022 2023 

Brutto driftstilskudd (jfr 2019) 

Den norske kirke - kr 1 600 000 

Gravplasser          - kr    513 000 

2 113 2 179 2 179  2 179 

Justert i hht deflator 66 - - - 

Brutto driftstilskudd 2 179 2 179 2 179 2 179 

Tjenesteavtale -89 -89 -89 -89 

Netto driftstilskudd 2 090 2 090 2 090  2090 

 

Smøla kommune har ikke mottatt forslag til budsjett 2020, handlingsplan/økonomiplan 2020 – 

2023. 

 

Investeringsramme: 

 
(tall i hele 1000) 

Tekst 2020 2021 2022 2023 

Investeringsramme 500 500 500 500 
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17. BUDSJETTSKJEMA OG VEDLEGG 
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