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1. RÅDMANNENS INNLEDNING
Årsmeldingen er utarbeidet i hht kommuneloven §48, og vil sammen med årsregnskapet gi et
godt grunnlag for å bedømme kommunenes økonomiske stilling og resultat for 2018.
Smøla opplever en positiv utvikling på mange områder og status ved årsslutt gir grunnlag for
positive fremtidsbilder. Havet og havnæringene gir Smølasamfunnet inntekter, arbeidsplasser
og store utviklingsmuligheter. Smøla kommune mottok kr 44 261 329,- fra Havbruksfondet i
2018. Det ble vedtatt å avsette hele beløpet på fond kalt «Havbruksfondet», dvs midlene går
ikke inn i ordinær kommunal drift. Fondet vil gi Smøla kommune mulighet til å investere i
næringsutvikling også i årene framover. Prosjektet Smøla Havneutvikling ble vedtatt av
Kommunestyret i april, for tilrettelegging og utvikling av havner- og næringsområder på
Smøla.
Kommunereformen ga ingen kommunesammenslåinger på Nordmøre. Smøla har likevel et
godt samarbeid med nabokommunene på de fleste tjenesteområder. Samarbeidet med
Kristiansund brann- og redningsvesen var et viktig prosjekt for Smøla i 2018 som videreføres
i Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NiBR) fra 2019.
Ordfører i Smøla har ledet Regionrådet Orkide i perioden 2016 – 2018. Smøla har både tatt
ansvar og fått innflytelse på viktige prosjekt for regionen: Sykehuset Nordmøre og Romsdal –
DMS kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, planlegging av Campus Kristiansund, utvikling
av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Ledere og ansatte i Smøla kommune deltar i felles
fagnettverk, prosjekt og andre samarbeidsfora. Dette gir felles utvikling og vekst på
Nordmøre.
Alle enhetene har hatt en omfattende tjenesteproduksjon av god kvalitet også i 2018. Dette er
det viktigste for innbyggerne våre! Det har i tillegg vært jobbet med planer og utredninger,
bygge- og investeringsprosjekter. En liten, men effektiv organisasjon har levert på en svært
tilfredsstillende måte.
2018 var det første hele skoleåret i ny Smøla barne- og ungdomsskole. Elever, foreldre og
ansatte gir tilbakemelding om godt læringsmiljø og trivsel.
Etter restart i 2017 har plan- og byggekomiteer for hhv omsorgsboliger for
funksjonshemmede og omsorgsboliger for eldre arbeidet videre med planlegging av vårt neste
store investeringsprosjekt. Byggestart planlegges i 2019/2020.
Rådmann Kisten Stensø Skaget sa opp sin stilling i mai 2018, ny rådmann Birgit Iversen
Eckhoff ble ansatt i oktober med tiltredelse 1.1.2019. Rådmannen vil takke ansatte og ledere
for jobben som er utført i 2018, rådmannen takker også politisk ledelse i Smøla for godt og
samarbeid.
Viktige aktiviteter og hendelser framkommer under hvert ansvarsområde.

Birgit Iversen Eckhoff
rådmann
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2. REGNSKAPSANALYSE
2.1

INNLEDNING

Regnskapsanalysen omfatter Smøla kommune.
Smøla kommune har;
 1 kommunalt foretak; Smøla Nærings- og kultursenter KF
 3 interkommunale selskaper hvor kommunen er deltaker; Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS, Møre og Romsdal revisjon IKS og Nordmøre Interkommunale
renovasjonsselskap.
Ovennevnte kommunale foretak og interkommunale selskap leverer egne regnskap, og det er
derfor kun transaksjoner mellom disse selskapene og kommunen som inngår i denne analysen.
Regnskapsanalysen har til hensikt å gi en kortfattet forklaring på Smøla kommunes
årsregnskap, vise de siste års utviklingstrekk, samt gi en oversikt over kommunens
økonomiske situasjon.
Regnskapsprinsipp:
Kommunen fører regnskapet etter bestemmelsene i Kommunelovens § 48 og budsjett- og
regnskapsforskriftenes § 7. Regnskapet har 3 deler eller kontoklasser, drift, investering og
balanse.
Driftsregnskapet viser driftsutgifter, driftsinntekter, avsetninger og bruk av avsetninger i drift,
samt årets resultat.
Investeringsregnskapet viser utgifter til investeringer, utlån m.v. og hvordan investeringene er
finansiert, inntekter, fondsbruk, lån etc.
Balanseregnskapet viser eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og
kortsiktig) og egenkapital.
Kommunale regnskaper føres etter anordningsprinsippet, noe som betyr at inntekter og
utgifter som vedrører det aktuelle regnskapsår skal fremgå av driftsregnskapet eller
investeringsregnskapet i dette år. Årlige avskrivninger fremgår i driftsregnskapet som
kostnader. Dette skal uttrykke årets forbruk av de aktuelle anleggsmidler, d.v.s. anleggsmidler
med begrenset levetid. Avskrivningene foretas lineært, d.v.s. med likt beløp hvert år i hele den
antatte levetid, og starter året etter at anlegget er ferdig eller tatt i bruk. Brutto driftsresultat
påvirkes av avskrivningene, mens netto driftsresultat påvirkes ikke fordi det inntektsføres en
konto med motpost avskrivninger. I netto driftsresultat inngår imidlertid avdrag på langsiktig
gjeld, avskrivninger og avdrag kan derved vurderes opp mot hverandre og i forhold til
driftsresultat. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at utgifter og inntekter føres
hver for seg, og derav viser et riktig økonomisk bilde av aktivitetene.
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2.2

REGNSKAPSRESULTAT

Smøla kommunes regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på 32,9 mill kr, og et
regnskapsmessig mindreforbruk på 1,6 mill. kr.
Regnskapet for 2018 viser at det er bra balanse mellom kommunens inntekter og utgifter.
Netto driftsresultat er positivt på 11,6 % av brutto driftsinntekter, anbefaling fra Teknisk
beregningsutvalg for kommunesektoren er at den skal være på +1,75 %.
Hovedårsaken til det svært positive netto driftsresultatet er Smøla kommune mottok hele
44 261 329 fra Havbruksfondet i 2018.
Noe av årsakene til det regnskapsmessige mindreforbruket 1,6 mill. kr. er premieavvik og
skatteinngang.
2.3

INVESTERINGSREGNSKAP (tall i hele tusen)

Kommunen hadde en samlet investering innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på
16 mill kr, jfr. regnskapsskjema 2A. Budsjettet var på 24 mill. kr.
I tillegg kommer finanspostene:
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Finansieringsbehov totalt
Finansiert slik:
Avdrag og refusjoner
Salg av anleggsmidler
Overført fra driftsregnskap
Kompensasjon for mva
Bruk av ordinære lån
Bruk av fond

Årsmelding 2018

kr.
890
kr. 2 797
kr.
319
kr.
761

kr. 20 764
kr. - 1 140
kr. 436
kr. 750
kr. - 2 960
kr. - 12 117
kr. - 3 362
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Figuren under viser utviklingen i lånegjeld (eks.pensjonsforpliktelser) mot brutto
driftsinntekter de siste 5 år.
Utvikling lånegjeld og driftsinntekter
Mill kr
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Figuren under viser netto investering fra 2014 – 2018 sammenlignet med avdragsutgift.
Netto investeringer og avdrag
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Figuren viser fordeling av brutto investering mellom funksjonsområdene i løpet av
året. Se for øvrig detaljert investeringsoversikt i regnskapet skjema 2B.
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2.4

DRIFTSREGNSKAP (tall i hele tusen)

Driftsregnskapet viser inntekter og utgifter knyttet til driften av kommunen og resultatet av
denne.
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2018
2017
2016
2015
Sum driftsinntekter
285 300
243 563
232 441
217 821
Sum driftsutgifter
252 369
245 903
228 399
217 183
Brutto driftsresultat
32 931
-2 340
4 042
638
Renteinntekt, utbytte og eieruttak
1 770
1 953
2 226
1 298
Mottatte avdrag på utlån
76
82
144
126
Sum eksterne finansinntekter
1 847
2 035
2 370
1 424
Renteutgift provisjon o.a. finansutgifter
4 577
4 286
3 454
3 971
Avdragsutgift
12 903
12 386
9 417
9 369
Utlån
72
128
32
78
Sum eksterne finansutgifter
17 553
16 799
12 902
13 418
Resultat eksterne finanstransaksjoner
-15 706
-14 764
-10 532
-11 994
Motpost avskrivninger
15 757
13 361
11 927
13 014
Netto driftsresultat
32 981
-3 743
5 437
1 657
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2.4.1 Driftsinntekter:
Samlede driftsinntekter er på 285,3 mill. Dette er en økning på 41,7 mill. sammenlignet med
2017.
2.4.2 Driftsutgifter:
Samlede driftsutgifter er på 252,4 mill kr.
Dette er en økning på 6,5 mill kr sammenlignet med 2017.
Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter fra 2014 – 2018

M

ill

.k
r

Driftsinntekter og driftsutgifter

285300000

300

250

218681000 217821000
217183000
211070000

232441000
228399000

245903000
243563000

252369000

200

150

100

50

0
2014

2015

2016

Driftsinntekter

Årsmelding 2018

2017

2018

Driftsutgifter

Side 8 av 50

Lønn- og sosiale utgifter utgjorde 151 mill., dette er en økning fra fjoråret på 1,3 mill.

Lønn og sos. utgifter

Arbg.avg.

Mill.kroner
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Pensjoner og pensjonskostnader:
Departementet vedtok i 2002 helt spesielle regler for hvordan reguleringspremien skal
regnskapsførers.
Differansen mellom samlet års kostnad og innbetalt premie/tilskudd både for KLP og SPK er
årets premieavvik.
Det blir denne utgift/inntekt som bokføres fellesområdet som året avvik, og som året etter blir
utgiftsført med henholdsvis 1/15, 1/10 og 1/7-del.
2.5

RENTER OG AVDRAG

Renter og avdrag var om lag lik med prognosene som ble lagt til grunn for
budsjettbehandlingen.
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2.6

SKATTER OG RAMMETILSKUDD

Skatteinngangen i 2018 ble 2,2 mill høyere enn revidert budsjett.
I forhold til revidert budsjett ble rammetilskudd og skatt 0,3 mill. kr. lavere. Sum skatt og
rammer sett i sammenheng ble om lag 1.9 mill. kr. høyere en budsjett.
De frie inntektene som består av skatteinntekter og rammeoverføringer sees i sammenheng og
samordnes etter bestemte regler fastsatt av Departementet.
Dette tilsier at det inntektsutjevnende tilskuddet i inntektssystemet blir regulert iht
kommunens skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet og til befolkningsutviklingen.
Smøla innførte eiendomsskatt på verker og bruk i år 2000, og f.o.m. år 2003 har vi hatt
maksimal skattesats på 7 ‰ av takst.
Rammer og skatt de siste fem år (tusen kr)
Rammeoverføringens utvikling de siste fem år:
2014
2015
2016
85 497
85 032
84 847

2017
85 989

2018
90 221

Inntekts- og formueskattens utvikling de siste fem år:
2014
2015
2016
42 888
44 088
49 763

2017
54 812

2018
54 874

Eiendomsskattens utvikling:
2014
2015
12 143
12 423

2017
12 852

2018
12 884

2.7

2016
12 427

BALANSEREGNSKAPET

2.7.1 Lånegjeld
Langsiktig lånegjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12. er på netto 273 mill., en økning fra
foregående år på 8,4 mill. Ubrukte lånemidler pr. 31.12. på 7,3 mill. kr.
Under langsiktig lånegjeld inngår også våre pensjonsforpliktelser med netto 349,3 mill.
en økning fra fjoråret på 6,4 mill.
Regnskapsteknisk er pensjonsforpliktelsene en del av langsiktig gjeld selv om dette ikke er
vanlig gjeld som skal nedbetales.
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Lånegjeld pr. 31.12
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2.7.2 Arbeidskapital
Arbeidskapitalen er den kapital kommunen har til disposisjon for å betale sine forpliktelser
etter hvert som de forfaller, m.a.o. et uttrykk for kommunens likviditet.
Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Jfr. Note 1 i regnskapet (1000 kr)
2.7.3 Fond
Fondsmidler er avsetninger som kommunen har foretatt tidligere år eller avsatt inneværende
regnskapsår.
Smøla kommune har pr. 31.12.18 totalt 94,3 kr i fondskonti, en økning fra fjoråret på 31,5
mill kr jfr. regnskapet note 6.
Fondene fordeler seg slik; (tall i hele tusen)
 Disposisjonsfond
kr. 51 102
 Bundne driftsfond
kr. 11 122
 Ubundne investeringsfond
kr. 30 783
 Bundne investeringsfond
kr. 1 311
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2.7.3.1 Disposisjonsfond
Disposisjonsfond er frie avsetninger. Disse består av eventuelle frie midler som sektorene har
fått avsatt til senere bruk og avsetninger som kommunen har foretatt til reserver.
De 2 største fondene er:
 Havbruksfond
 Introduksjonsordningen

kr 45.391
kr 1.876

2.7.3.2 Bundne driftsfond
Bundne driftsfond er avsatte midler til et bestemt formål.
Det er ofte statlige midler som er øremerket et bestemt formål eller en bestemt tjeneste.
De 2 største fondene er:
 Verneplan – reiselivsfond
 Næringsfondet

kr 1. 960
kr 1. 928

2.7.3.3 Ubundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond er midler avsatt til investeringer som foreløpig ikke er bundet til
noe bestemt prosjekt, imidlertid er størsteparten av vår generelle investeringsfond bundet til
finansiering av prosjekter i henhold til vedtak i økonomiplan.
Det 2 største fondene er:
 Generelt ubundet investeringsfond kr. 16.577
 Smøla Havneutvikling
kr. 14.135
2.7.3.4 Bundne investeringsfond
Bundne investeringsfond er bevilget til et bestemt prosjekt eller kostnad som skal føres i
investeringsregnskapet.
Det største fondet er:
 Ekstraordinær innfrielse lån

Årsmelding 2018

kr

1.311

Side 12 av 50

3 ANSVAR 10 - STAB/STØTTE
3.1 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
samfunnsutvikling i Smøla kommune skal gjennomføres i samsvar med mål og strategier i
gjeldende planverk.
Overordna strategisk ledelse i Smøla kommune skal ha fokus på
 God dialog og kommunikasjon med politisk ledelse og politiske utvalg
 Overordna planlegging
 Lederutvikling
 Kompetanseutvikling
 Organisasjonsutvikling
 Informasjonsstrategi
 Brukerdialog
 Beredskap
 Overordna saksbehandling
Støttefunksjonene (Publikumssenter, Økonomi, IKT, Personal- og lønn) skal bistå rådmannen,
rådmannens stab og resultatenhetene for å nå fastsatte mål.
I tillegg skal støttefunksjonene ivareta enkelte fellesfunksjoner som det er rasjonelt å ha
sentralt og som det ikke er naturlig å legge ut til resultatenhetene.
3.2 VIKTIGE HENDELSER
Bygge- og anleggsprosjekter
- Etterbruk/avhending skolebygg
- Etableringa av prosjekt Vikan Havn/utvikling Vikan industriområde
- Renovering/påkostning Smøla rådhus
- Omsorgsboliger – rapport fra plan- og byggekomiteen som legges til grunn for videre
arbeid.
Utredninger/planer/reglement/høringer
- Nytt telefonreglement er tatt i bruk
- Plan for habilitering og rehabilitering (igangsetting)
- Sjøområdeplan Smøla kommune
- Eierskapsmelding Smøla kommune
- Evaluering av Smøla Nærings- og kultursenter KF – organisering av tjenestene
- Omtaksering eiendomsskatt
Beredskap
Hendelser
o Det har vært 1 hendelse i 2018 som har medført at beredskapsledelsen har vært
samlet.
Øvelser
Årsmelding 2018
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o Smøla kommune gjennomførte krisehåndteringsøvelsen «Øvelse fårikål 2018»
3. september 2018.
Mottak og integrering av flyktninger
 Smøla kommune har vedtak om bosetting av 10 flyktninger i 2018. Kommunen har i
2018 ikke bosatt flyktninger fordi planlagt bosetting ble avlyst og ny bosetting skjedde
i februar 2019.
 Ved utgangen av 2018 er 42 personer bosatt i kommunen som flyktninger og
familiegjenforente.
 Antall personer som deltok i introduksjonsprogrammet: 10
Antall personer i fast (6) eller midlertidig (4) arbeid er 10 (5 har vikariater i tillegg til
introduksjonsprogrammet)
Antall elver på videregående skole: 4.
Antall elever på grunnskolen: 10
Antall barn i barnehage: 3
Opplæring og kompetansetiltak
- Lederutvikling/opplæring i fbm oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10faktor
Lærlinger
Smøla kommune har pr. 31.12.18. 6 lærlinger i følgende fag:
-

Helsefagarbeider 1 lærlinger
Barne- og ungdomsarbeider 4 lærlinger
Institusjonskokk 1 lærling

Kvalitetsstyring og informasjonssikkerhet
- I 2018 trådte nye personvernbestemmelser i kraft (GDPR), og dette berører alle
enheter. Det har vært eget prosjekt i IKT Orkide knyttet til dette.
- Det er krav fra 2018 å etablere ordning med personvernombud. Smøla kommune
kjøper denne tjenesten fra IKA Møre og Romsdal.
- Ledelsens gjennomgang for 2018 sammenfattes i egen rapport som refereres i
formannskap og administrasjonsutvalg.
Sykefravær
Kvalitetssikret tall for sykefravær 2018 er p.t. ikke tilgjengelig. Sykefraværsstatistikk er
derfor ikke med i årsmeldingen for 2018. Tall for sykefravær vil bli lagt fram i egen sak når
aktuelle statistikker er tilgjengelige.
Likestilling og mangfold
 Pr. 31.12.18 har Smøla kommune ca 200 årsverk. Av faste ansatte er 42 menn og 171
kvinner.
Det er pr. 31.12 2018 tilsatt 10 kvinner og 4 menn i ledende stillinger i Smøla
kommune.
 Pr. 31.12.2018 har ansatte i Smøla kommune med stillingsstørrelse fra 30 %
gjennomsnittlig årslønn på 480 560,-. (kvinner kr 463 725, menn kr 556 760,-)
 Gjennomsnittlig alder for alle ansatte (faste ansatte, vikarer, midlertidig ansatte og
tilkallingsvikarer) er 42,8 år.
Gjennomsnittlig alder for faste ansatte er 47,1 år (kvinner 46 år, menn 51 år).

Årsmelding 2018
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Ca 38 % av faste ansatte i Smøla kommune arbeider deltid. Deltid er både frivillig og
ufrivillig og omfatter også ansatte som er delvis uføre. Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse for deltidsansatte er ca 67 % stilling. Ca 85 % av deltidsansatte er
kvinner. Deltidsstillingene finnes hovedsak innenfor stillingskategoriene fagarbeidere,
assistenter og renholdere.
Det har i 2018 vært gjort tiltak for å øke stillingsstørrelse til deltidsansatte gjennom
turnusendringer og bruk av vikarpoolordninger.

Lokal lønnsdannelse
Det var i 2018 hovedoppgjør, men ikke lokale forhandlinger i kap. 4. Årlige lokale
forhandlinger er gjennomført i kapittel 3 og 5. I 2018 er forhandlingsrekkefølgen endret slik at
politisk forhandlingsutvalg starter med forhandlinger i kap. 3.4.1. med påfølgende
forhandlinger administrativt i kap. 3.4.2. og kap. 5.
IKT og telefoni
- Ny telefonløsning. Smøla kommune har tatt i bruk mobiltelefoni som
samtaleløsning, og tradisjonelle telefonsentraler og fasttelefoner er utfaset.
- Innføring Office 365 for alle ansatte
Interkommunale samarbeidsprosjekt
Nye interkommunale samarbeidsprosjekt som er initiert eller igangsatt i 2018:
- Etablering av Nordmøre Interkommunale Brann- og redningsselskap IKS fra
01.01.19.
- Vedtak om deltakelse i akuttberedskap for barnevernstjenesten (Nordmøre og
Romsdal)

Årsmelding 2018
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3.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

1000

Rådmannens stab

1001

Fellesutgifter

1004
100*
1011
1012
1013
101*
10*

Flyktningetjenesten
Rådmann
Økonomi
Lønn og personal
IKT
ØPI
Rådmannens stab og støtte

16 044

1 325

-149
17 220
2 866
1 883
2 579
7 329
24 549

Regnskap

Årsak til avvik

15 484 Lærlinger (100), kjøp av
tjenester (255),
drift/vedlikeholdsavtaler
(55), aga av pensjon
(100)
35 Lønnkorrigeringer
(750),
bedriftshelsetjeneste
(100), forsikring (245),
fastlønn (50), kjøp av tj.
Kommuner (50)
-328 15 191
2 864 1 817 2 394 Lisenser/IT-utstyr (180)
7 076
22 268

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

KST 49/17

Ansettelsesprosess avsluttet i samråd med
formannskapet.
Ikke prioritert pga begrenset kapasitet

KST 49/17
KST 49/17
KST 49/17

3.4

Styrking av administrasjon i
toppledelsen (kommunalsjef)
Nytt delegasjonsreglement
Gjennomføringsår 2018, 2019
Revidere arbeidsgiverpolitisk
dokument/arbeidsgiverstrategi
Utrede behov for boliger til
ansatte og vikarer

Arbeidet påstartet. Vedtatt framdriftsplan
forventer vedtak/ferdigstillelse høst 2019
Ikke prioritert

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

1 Samfunnsutvikling
Initiere og tilrettelegge
overordna planlegging

Årsmelding 2018

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

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

Delvis oppnådd
Flere planprosesser er i gang,
men dette er svært
ressurskrevende og er ikke
gjennomført i hht vedtatt
planstrategi.
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Smøla kommune deltar i
prosjektet «Plansamarbeid på
Nordmøre» fra 2019
Oppnådd

2 Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle helhetlige og
rasjonelle løsninger i
Orkidesamarbeidet
3 Økonomistyring
Videreutvikle kompetanse og
strukturere, herunder tilpasse
driftsnivå i samsvar med ramme

Mål definert i IKT Orkides
strategiplan er nådd.

4 Organisasjonsutvikling
Videreutvikle en fleksibel
organisasjon basert på
målsetting i kommuneplanen, og
med gode tilpassa tjenester til
brukerne

Delegasjonsreglement er
utarbeidet
Lederutviklingstiltak er
gjennomført.
Bemanningen i rådmannens stab
er styrket

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

Overordnet
kommunikasjonsstrategi er
utarbeidet.
Fastlagte møtestrukturer for
samhandling er i funksjon.

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

Rutiner for saksbehandling,
arbeid med
økonomiplan/handlingsplan og
vedtaksoppfølging evalueres
jevnlig.

Delvis oppnådd.

Gjennomsnittlig sykefravær 7,5 %
i 2018 jfr.
IA mål og handlingsplan.
Gjennomført tiltak i IA – mål og
handlingsplan.
Samarbeid med BHT og NAV
arbeidslivssenter i hht inngåtte
avtaler.
HMS prosedyrer og
rapporteringer i Compilo brukes
aktivt.

Delvis oppnådd
1. Måloppnåelse sykefravær:
sykefravær 2018 ikke
tilgjengelig.
2. Tiltak i IA Mål og
handlingsplan delvis
oppnådd.
3. Tiltak basert på 10-faktor,
Leder- og
medarbeiderutvikling
gjennomført.

Årsmelding 2018

Rapporteringsrutiner følges opp.
Kommunens totale driftsnivå
tilpasset budsjettrammer.
Balanse i budsjett og regnskap.

Delvis oppnådd
1. Rapporteringsrutiner følges
opp
2. Kommunens totale driftsnivå
er for høyt i fht
budsjettrammer
3. Balanse budsjett/regnskap
ansvar 10*
Delvis oppnådd.
1. Delegasjonsreglement er
ikke utarbeidet.
2. Lederutviklingstiltak
gjennomført i fbm
oppfølging av resultat av
medarbeiderundersøkelse
10faktor.
3. Bemanning i rådmannens
stab er ikke styrket.
Delvis oppnådd
1. Overordnet
kommunikasjonsstrategi er
ikke utarbeidet.
2. Fastlagt møtestruktur for
samhandling er i funksjon
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8 Kompetanseutvikling
Legge til rette for at ansattes
kompetanse og
utviklingspotensiale utvikles og
kommer til anvendelse
9 God arbeidsgiverpolitikk
Videreutvikle lokal
arbeidsgiverstrategi

Årsmelding 2018

Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling
Handlingsplaner i fbm
medarbeidersamtaler følges opp.

Arbeidsgiverpolitisk dokument
/arbeidsgiverstrategi er revidert.

Oppnådd

Delvis oppnådd.
Prosess/framdriftsplan vedtatt og
prosess påstartet.
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4 ANSVAR 12- PUBLIKUMSSENTER
4.1 HOVEDMÅL
Publikumssenteret skal være Smøla kommunes nerve; innbyggernes inngangsportal til
kommunale og offentlige tjenester. Publikumssenteret skal være kommunens stemme og
ansikt” utad.
Publikumssenteret skal effektivt bistå både publikum, politisk og administrativ organisasjon.
Som førstelinjeledd løser Publikumssenteret oppgaven selv eller videreformidler kontakt til
saksbehandler(e) og resultatenhet(er).
Hovedoppgaver som publikumssenteret skal ivareta er:
 Sentralbord
 Ekspedisjon
 Post/arkiv
 Bibliotek/ informasjon
 Karttjenester
 Politisk sekretariat
 Saksbehandling
 Kontortekniske tjenester
 Forvaltning Smøla rådhus
 Generelle oppgaver knyttet til stab- og støttefunksjonen, som, IKT, økonomi og
personal/lønn
4.2

VIKTIGE HENDELSER
 Ny lovbestemmelse fra 2018 – Vigselsmyndigheten er lagt til kommunene ved
ordfører og varaordfører
 Trainèe ansatt i Smøla kommune. Hun utførte oppgaver knyttet til
kommunikasjonsanalyse/ny telefonløsning, eierskapsmelding, opplæring /kurs,
portal, kartlegging etc.
 Renovering/påkostning Smøla rådhus: Ny Formannskapssal og kontor i 1.etc.
Renovering/påkostning av kommunestyresal, gang og toaletter. Nytt møblement
 Biblioteket hadde sitt første fulle driftsår i nye lokaler i 2018. Utlånstallene viser
en kraftig vekst, noe som for en stor del skyldes at biblioteket også fungerer som
skolebibliotek. 45% økning totalt, men også 12 % økning for voksne lånere er
positivt.
 Årets digitale lesekampanje "Sommerles" ble en suksess med rekordoppslutning,
og Smøla som beste kommune i fylket. Det ble arrangert Sommerlesfest med
teaterforestilling i september, og vi hadde et vellykket forfatterbesøk i november.

4.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

1200-1200

Administrasjon

1200-3700

Bibliotek

Årsmelding 2018

Budsjett

3 454
854

Regnskap

Årsak til avvik

2 984 Mindreforbruk.
Konsulenttjenester.
918 Merforbruk som
skyldes innkjøp av
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1201-1000

Politisk styring

2 391

12*

Publikumssenter samlet

6 700

solavskjerming og
utstyr i biblioteket
2 619 Merforbruk skyldes
møtegodtgjørelser og
feiltolking av reglement
folkevalgte
6 522 Mindreforbruk kr 178

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

KST 49/17

Utvikle oppdatert arkivplan i
h.h.t. vedtatt planstrategi

KST 72/16

Ta i bruk – utvikle emøteløsning

Påbegynt. Kartlegging av enhetene i
kommunen er startet, og forslag til Bevaringog kassasjonsplan er utarbeidet .
Ikke prioritert pga begrenset kapasitet.

4.4

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik

1 Service og tilgjengelighet

Tilgjengeligheten øker via digitalt
førstevalg - og oppdatert arkiv
både elektronisk og papirformat
jfr. regelverk.

2 Kompetanseutvikling

Deltar i ekspertgrupper innenfor
sak- og arkivsystemet jfr. strategi
til IKT orkide. Delta på kurs og
opplæring. Ta i bruk nye
funksjonaliteter jfr.
utviklingen/endringen i
samfunnet.
Tydelige ansvarsavklaringer og
skriftlige rutiner. Godt samarbeid
med øvrige avdelinger/kollegaer i
kommunen.
Gjennomført 10 faktor
undersøkelse og satt i verk tiltak
på bakgrunn av denne.

Oppnådd. Elektronisk
arkiv er oppdatert.
Papirarkiv er samlet i
kommunes arkiv i Smøla
rådhus. Digitalt sak/arkiv
for perioden 2008 – 2016 er
avlevert.
Arkivet mottatt mengder av
papirarkiv fra TVB og
BFV. Det er ivaretatt og
delvis ryddet
Oppnådd. Mye av
oppgaver i IKT orkide i
2018 har vært knyttet til
anbudsprosessen til nytt
sak- og arkivsystem.

3 Samarbeidsrutiner

4 Videreutvikle og kvalitetssikre
tjenester

Årsmelding 2018

Nye funksjonaliteter/tjenester tatt
i bruk.

Delvis oppnådd. Gjenstår

noe skriftliggjøring av
rutiner. Det veiledes
fortløpende pr.
telefon/epost.
Publikumssenteret
samarbeider godt med
enhetene i kommunen.
Oppnådd. Ny lov om
vigsler inntrådte 1.1.2018.
Smøla kommune har i 2018
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5 Økonomistyring

6 Elektroniske løsninger IKT

7 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø –
folkehelsebringende arbeid

Årsmelding 2018

Balanse budsjett/regnskap.
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer
Mål definert i IKT Orkides
strategiplan er nådd. Ny portal
oppfyller nasjonale krav. Ny
funksjonell telefonløsning for hele
kommunen. Sosiale medier brukes
aktivt til informasjon og i dialog
med innbyggerne
Sykefravær under 5%
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling

utført 2 vigsler. I Smøla
rådhus er det bygd ny
formannskapssal og
oppusset kommunestyresal
Begge rommene egner seg
godt til vigsler.
Oppnådd.

Oppnådd. Ny
telefonløsning er på plass.
Flere helelektroniske
fagprogram og
integrasjoner er
gjennomført. Stadig nye
funksjonaliteter og behov
melder seg i den digitale
plattformen.
Oppnådd. Lavt
sykefravær. 10-faktor –
Fokus på Leder og
medarbeiderutvikling.
Deling av
informasjon/læring
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5 ANSVAR 21 - BARNEHAGE
5.1 HOVEDMÅL
Smøla kommune skal så langt som mulig tilby barnehageplass til alle som ønsker det.
Barnehagen skal bidra til å utvikle barns holdninger og kunnskaper for å ta aktivt del i
kunnskapssamfunnet. 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.
5.2









VIKTIGE HENDELSER
Feb. 2018, Tilsyn fra fylkesmannen – endelig rapport november 2018 – to
regelverksavvik som er lukket.
Etablert arbeidsplasser for de ansatte på barnehagene.
Bedret tilgangen på pc-er og ikt-verktøy for de ansatte.
Toddler-konferanse for 8 ansatte (småbarn-avdelingene) i Oslo i mars.
1 styrer har startet på Styrer-utdanninga (Start høst 2018 – 1 ½ år).
1 lærling fullført fagbrevet.
barnehagelærere med i Språkløypeprosjektet sammen med skolene og Nettverk
Nordmøre.
Innført Teams for alle ansatte.

5.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

2100 - 2010

Barnehager adm

2110 - 2010

Innsmøla bhg

2 270

2120 – 2010

Brattvær bhg

2 997

2130 – 2010

Veiholmen bhg

2 288

Årsmelding 2018

Budsjett

861

Regnskap

Årsak til avvik

568 + 293
Refusjoner fra
flyktningetjenesten.
Utgiftene er fordelt på
de andre bhg gjennom
året.
2 302 - 32
Inntektssvikt i forhold
til færre barn enn
budsjettert, men
bemanningen ble også
redusert omtrent
tilsvarende.
3 161 - 164
To lærlinger i
høsthalvåret i stedet for
en. Lønnsutg er 230’ og
tilskuddet på 80’
2 314 - 26
Inntektssvikt i forhold
til færre barn enn
budsjettert, men
bemanningen ble også
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2140 – 2010

Nordsmøla bhg

2140 -2110

Nordsmøla – styrket tilbud

21*

Barnehage samlet

3 212

429
12 057

redusert omtrent
tilsvarende.
2 901 + 311
Høyt sykefravær der
enhetsleder vikariert og
at innleide vikarer har
lavere lønn.
505 - 76
Økt «aktivitet»
11 751 Mindreforbruk kr 306

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

33/17 Utredning av fremtidig
Formannskapet barnehagestruktur

Ikke ferdig.
Årsak: Hovedsakelig for liten tid hos enhetsleder
og styrere.

Årsmelding 2018
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5.4

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik

1 Videreutvikle og kvalitetssikre
tjenestene

Rapport om barnehagestruktur er
ferdigstilt og framtidig løsning er
valgt.
Alle planverk er oppdatert i
henhold til ny rammeplan.
Alle ansatte jobber etter den nye
rammeplanen.
Tilsyn gjennomført etter planen.

2 Kompetanseutvikling

Minst en førskolelærer ved hver
bhg har tatt en tilleggsutdanning
innen ett av områdene Spes.ped,
ikt, veiledning eller mig.ped i
løpet av perioden.
To kurs årlig for alle ansatte i
forhold til rammeplan
Fortsatt to lærlingeplasser
Tilbyr praksisplasser for
studenter, elever etc.

3 Opprettholde
barnehagekapasiteten
4 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

Alle søkere får barnehageplass

5 Digitale hjelpemidler – Ikt

Alle ansatte har tilgang/disponerer
og bruker digitalt utstyr. Digitalt
utstyr er tilgjengelig for barna i
hht nasjonale krav.

Delvis oppnådd. Rapport
om barnehagestruktur
ferdigstilles i løpet av 2019.
Planverket er under stadig
oppdatering i forhold til
både rammeplan,
barnehagelov og nye
stortingsvedtak.
De ansatte jobber etter den
nye rammeplanen, og de
oppdateres seg stadig
gjennom kurs, møter og
samarbeid i og mellom
barnehagene.
Tilsyn fra fylkesmannen
gjennomført. Lokalt tilsyn
vil starte høsten 2019.
Delvis oppnådd. Mangler
fortsatt barnehagelærere
med tilleggskompetanse.
For å få gjennomført dette
må vi sette av penger i
budsjettet.
Alle ansatte har deltatt på
minst to dags- eller
kveldskurs i forhold til den
nye rammeplanen.
I 2018 har vi hatt tre
lærlinger.
Vi har tatt imot elever fra
ungdoms- og videregående
skole.
Oppnådd. Alle som søkte
plass i 2018 fikk plass.
Ikke oppnådd.
Sykefraværet er fortsatt
høyt.
Har gjennomført tiltak
gjennom både
veiledningsteamet i Ppt og
bedriftshelsetjenesten for å
får ned sykefraværet og
ansatte-utvikling. Men her
har vi fortsatt en vei å gå.
Videre satsing sammen
med NAVarbeidslivssenter.
Delvis oppnådd. Har kjøpt
inn bærbare pc-er til alle
lærlinger og de fire som
deltar på språkløype-

Årsmelding 2018

Sykefravær under 6,5 %.
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling
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6 Økonomistyring

6.

Balanse i budsjett og regnskap.
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer.

prosjektet. Dette etter
omdisponeringer på eget
budsjett.
Fått oppgradert / skiftet ut
noen stasjonære pc-er på de
forskjellige barnehagen.
Har fått noen nettbrett fra
publikumsenteret til bruk
sammen med barna.
Oppnådd

ANSVAR 22 - 23 - GRUNNSKOLE

6.1 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.
6.2

NASJONALE MÅLINGER

6.2.1 Nasjonale prøver
Resultatet av den årlige gjennomføringen av nasjonale prøver presenteres gjennom
Utdanningsdirektoratets nettside «Skoleporten». Dette gjelder engelsk, lesing og regning for
5. og 8. trinnet og lesing og regning for 9. trinnet. Målingene gir oss mulighet til å
sammenligne elevene på nasjonalt nivå, og kartlegge om dette samsvarer med målene for
grunnleggende ferdigheter.
Resultantene fra nasjonale prøver presenteres og vurderes i egen sak – Grunnskolerapport
2018.

Årsmelding 2018
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6.3

ANSVAR 22 - BARNESKOLE

6.3.1







VIKTIGE HENDELSER
Gjennomføring av 10 faktorundersøkelse, og satt i verk tiltak.
Utskifting av læreverk i fagene norsk, matematikk og engelsk.
Innføring av russisk matematikk på småtrinnet.
Etablere lærerspesialistfunksjon, samt deltakelse i Nettverk Nordmøre sin satsning på
interkommunalt samarbeid og profesjonelt lærende felleskap ift. Læringsløyper.
Revidert og vedtatt nye tilpassede vedtekter i SFO- for nyskolen.
Tatt i bruk ca 50 stk bærbare elev PCer i august 2018.(innkjøpt juni 2017).

6.3.2 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

2250

Smøla barneskole

2251

Styrkingstiltak Smøla
barneskole

2252

Smøla SFO

22*

Barneskole samlet

15.026

3.082
311
18.421

Regnskap

Årsak til avvik

14.104

Mindreforbruk lønn.
Merinntekt sykelønn,
refusjon andre
kommuner og statlige
overføringer.
2.779 Merinntekt sykelønn
og refusjon andre
kommuner.
548 Merutgift lønn.
Mindreinntekt
brukerbetaling.
17.432 Mindreforbruk kr
989

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

6.3.3 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

1 Skape et godt inkluderende
arbeidsmiljø for alle elever og
ansatte.

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

Gjennomfører årlige
medarbeidersamtaler.

Oppnådd.

Sykefravær under 5%.
Implementert nytt planverk som:
Ordensregler og handlingsplan mot
mobbing. Involvert rådsorganene:
FAU, ansatte, elevene og SU.

Årsmelding 2018

Delvis oppnådd-det er fortsatt
behov for å jobbe med dette opp
mot alle.

Side 26 av 50

Felles trivselstiltak både for elever
og ansatte. Gode samarbeidsrutiner.
Kompetanseutvikling – lærer av
hverandre.
Gjennomført trivselsundersøkelser
både hos elever og ansatte. Har satt
i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling
2 Økonomistyring

Balanse budsjett og regnskap
Driftsnivå tilpasset budsjettrammer.

3 Arbeide systematisk med
elevenes skolemiljø

Gjennomfører trivselstiltak i
henhold til skolens strategiske plan.
Har tilfredsstillende
kontorarbeidsplasser til alle ansatte.
Lærere gis tilbud om videre- og
etterutdanning.

Kompetanseheving blant de ansatte
innenfor mobbing, klasseledelse og
IKT. Strategisk plan er
implementert.

4 Elektroniske løsninger IKT

5 Oppfylle kravene i
opplæringsloven i forhold til

Årsmelding 2018

Elevene føler mestring og trygghet.
Elevundersøkelsen: Mobbing under
1,3 og trivsel over 4,4. Følger
vedtatt prosedyre ved avdekking av
mobbing.
Oppdatert pc-utstyr til elever og
ansatte.
Benytter varierte
undervisningsmetoder med utstrakt
bruk av digitale hjelpemidler.
Oppdekning på 50%, dvs. en enhet
pr. 2 elever. Har oppdatert utstyr for
å oppfylle måla i IKT-plana.
Alle elever får tilpassa opplæring i
et trygt læringsmiljø.

Delvis oppnådd. Samarbeidstid
er utfordrende, og her må vi
justere og gjøre tilpasninger
underveis.
Oppnådd. Personalseminar
utført, positivt med tanke på
samhold og trivsel.
Oppnådd. 10 faktor
gjennomført, og tiltakene er satt
i verk. Det er fortsatt viktig å
holde fokus på dette for å
forbedre tjenesten.
Delvis oppnådd. Mindreforbruk
på kr. 932.000,Det har vært vanskelig for
enheten å ha oversikt over
inntekter og utgifter, da det har
vært uforutsette hendelser som
er årsaken til mindreforbruket i
dette budsjettåret. Hovedårsaken
er vakanse stillinger og høyere
inntekter enn forventet.
Oppnådd.
Målet delvis oppnådd.
Fagarbeidere og lærlinger må
dele arbeidsplass.
Oppnådd. To lærere på
etter/videreutdanning- hvor en er
frikjøpt og en har
stipendordning. En
lærerspesialistfunksjon.
Delvis oppnådd. Dette må
skolen fortsette å ha fokus på.
Ikke oppnådd. Gjennomfører
trivselsundersøkelser årlig og
ved behov. Aktivitetsplan tatt i
bruk som fast rutine av alle
ansatte.
Delvis oppnådd. Å ha oppdatert
utstyr er en utfordring, da
utviklingen på dette går fort. Det
er planer om utskifting av andre
løsninger, da tynnklienter er
utdatert allerede før de er tatt i
bruk. Det er satt av noe midler
og planer opp innkjøp/utskifting
av noe IKT utstyr i 2019
Oppnådd: Elever som etter
opplæringsloven har rett på
spesialundervisning og annen
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tilpassa undervisning og
spesialundervisning.

6 Kunnskapsløftet

Elever med enkeltvedtak får
spesialundervisning i henhold til
vedtak. Ingen klager på
enkeltvedtak.
Tatt i bruk
skolevandring/kollegaveiledning.
Lærernes tid til veiledning og
refleksjon over egen praksis er
systematisert.

1 lærer gjennomført videre-/
etterutdanning.

Alle lærere har godkjent
lærerkompetanse.
Alle ansatte har fått økt kompetanse
innenfor IKT. Faste rutiner for
skoleutvikling innenfor bunden
arbeidstid.

7 Lærlingeplasser

Årsmelding 2018

pedagogisk tilrettelegging får
dette. Enheten har hatt de
nødvendige ressurser til å kunne
gjøre tilpasninger som har vært
nødvendige. PPT rådgiver har
ikke vært på plass siden
september 2018. Lang ventetid
for enkelte, og lang/manglende
saksbehandlingstid i BUP og
PPT.
Ingen klager på
enkeltvedtakene.
Oppnådd: 1 lærer gjennomført
våren 2018. 2 lærere startet på
videreutdanning fra høsten
2018. 1
lærerspesialistfunksjon.
Ikke oppnådd. 3,6
lærerstillinger mangler formell
kompetanse.
Delvis oppnådd. Jobbes med
dette ukentlig i felles oppsatt
møtetid.

Flere yrkesgrupper i skolen, f.eks.
Vernepleiere.

Delvis oppnådd. Barneskolen
har vært praksisskole for
vernepleiestudenter på andre
året nå.

Analyserer resultater på nasjonale
prøver og setter inn relevante tiltak.

Delvis oppnådd. Resultater på
nasjonale prøver er noe vi må
være flinkere på å analysere, slik
at vi kan sette i verk tiltak for å
forbedre kvaliteten på tjenesten
vår. Lokale læreplaner er kjent
for alle ansatte.
Kompetansemålene er det som
vi arbeider etter, Utskifting av
læreverk i kjernefagene er utført
på alle trinn. Dette tar tid å
forbedre.
Oppnådd. Skolen har sagt ja til
å være praksisplass til to
2.årslærlinger hvert år siden
oppstart i nyskolen. Skolen har
også hatt 2 vernepleiestudenter
og en lærerstudent i praksis. Vi
har også sagt ja til utplassering
for et par elever hvert skoleår
som går BU på Kristiansund
videregående. Mener vi alltid
sier JA!

Legger til rette for ulike
praksisplasser og lærlingeplasser i
skolehverdagen.
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8 Kvalitetssikre tjenestene

Årsmelding 2018

Elevundersøkelsen: Mobbing under
1,3 og trivsel over 4,4.

Ikke oppnådd

Gjennomfører trivselstiltak i hht
skolens strategiske plan.

Oppnådd

Resultat på nasjonale prøver på
lands-gjennomsnittet. Oppgraderer
skolens kartleggingsplan, og
samarbeider tett og godt med
PPT/helsesøster

Ikke oppnådd
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6.4

ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE

6.4.1 VIKTIGE HENDELSER
 2 lærere startet etter-/ videreutdanning høst 2018.
 Deltakelse i Nettverk Nordmøre sin satsning på interkommunalt samarbeid og
profesjonelt lærende felleskap ift. Læringsløyper.
 Gjennomført tiltak i henhold til resultatet av 10-faktor-undersøkelsen
 Signert ny avtale med MOT-stiftelsen
 Oppstart kunsttilbud i kulturskolen.
 Oppstart av interkommunalt utviklingsarbeid i kulturskolen i regi av Norsk
kulturskoleråd.
6.4.2 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

2300

Grunnskole

Budsjett

7 487

inkludert

2300 - 2230
2301 - 2020
2302 - 2850
2310
23*

Skoleskyss
Styrkingstiltak
Videregående tilbud
Smøla kulturskole
Ungdomsskole samlet

681
1 144

-120
1 535
10 308

Regnskap

Årsak til avvik

7 855 Lønnsmidler til 0,5 fast
stilling for lavt i
budsjett – falt ut av
HRM – rettet opp for
2019
Variasjoner i elevtallet
– konsekvensjustert noe
536 høst 2018.
1 005
-117
1 564
10 267 Merforbruk:
kr. 262.000,-

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

6.4.3 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi (delmål)

1 Skape et godt og inkluderende
arbeidsmiljø for alle elever og
ansatte

Årsmelding 2018

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

Gjennomfører
medarbeidersamtaler. Sykefravær
under 5%.
Elevundersøkelsen:
Mobbing under 1,2 og trivsel over
4,4.

Delvis oppnådd:
Elevundersøkelsen:
Mobbing 1,2
Trivsel 4,2
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2 Videreutvikle elevenes faglige
og sosiale kompetanse, der
positivt læringsmiljø står i
fokus – Elevene skal føle
mestring og trygghet

3 Skape gode
samarbeidsløsninger og
samarbeidsrelasjoner med
Smøla barneskole i felles bygg
– hvordan kan vi dra nytte av
hverandre til det beste for elever
og ansatte.

Gjennomført trivselstiltak i
henhold til skolens strategiske
plan. Forebygger mobbing og
følge vedtatte prosedyrer ved
avdekking av mobbing. Har
tilfredsstillende
kontorarbeidsplasser til alle
ansatte. Gjennomfører og følge
MOT-programmet. Lærere gis
tilbud om videre- og
etterutdanning.
Kompetanseheving blant ansatte
innenfor IKT. Strategisk plan er
implementert.
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling
Analyser av resultater på eksamen
og nasjonale prøver er
gjennomført.
Gjennomført og evaluert elevundersøkelsen.
1 pc pr elev.
Oppdatert pc-utstyr til alle ansatte.
Resultat på nasjonale prøver på
landsgjennomsnittet.
Gjennomføre felles
musikkprosjekt.

Gjennomfører og følger MOTprogrammet.
2 lærere er i gang med videre-/
etterutdanning i norsk – ferdig
vår 2020.
Gjennomført kurs for alle
ansatte i Office365/ OneNote/
Teams.
Tiltak basert på 10-FAKTORundersøkelsen er satt i verk.
Delvis oppnådd:
Enkelte ansatte har pc-utstyr
fra 2013-2015.
Resultat nasjonale prøver:
8.kl – Under landsgj.sn. i
regning, på landsgj.sn i lesing,
over landsgj.sn i engelsk
9.kl – Rett under landsgj.sn i
regning, på landsgj.sn i lesing
– viser ellers til
grunnskolerapport 2018.
Oppnådd

Felles trivselstiltak både for elever
og ansatte.
Gode samarbeidsrutiner og
jevnlige samarbeidsmøter.
Kompetanseutvikling – lære av
hverandre, spesielt innenfor IKT.

4 Elektroniske løsninger IKT

Benytter varierte
undervisningsmetoder med
utstrakt bruk av digitale
hjelpemidler. Minimum 1 enhet pr
elev.
Ha oppdatert utstyr for alle
ansatte.

5 Økonomistyring

Balanse i budsjett og regnskap.
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer.

6 Styrke rekrutteringen og
kompetansen i enheten og
videreutvikle enhetens
organisasjon – muligheter for

1 lærer i videre-/ etterutdanning
pr. år.
Tatt i bruk skolevandring.

Årsmelding 2018

Ingen saker ang. mobbing.
Driver kontinuerlig
holdningsskapende arbeid mot
mobbing.

Delvis oppnådd:
Må fortsette å ha fokus på bruk
av varierte
undervisningsmetoder med
utstrakt bruk av digitale
hjelpemidler.
Enkelte ansatte har
arbeidspc’er fra 2013-2015.
Delvis oppnådd:
Merforbruk kr. 262.000,0,5 fast stilling lå ikke i HRM
– lønnsmidler ikke i budsjettet
(en feil). Rettet opp for 2019.
Delvis oppnådd:
2 lærere startet videre/etterutdanning i norsk høst
2018 – ferdig vår 2020.
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individuell kompetanseheving
og skolebasert
kompetanseutvikling

7 Oppfylle nasjonale krav og
kvalitetssikre tjenestene

8 Videreutvikle et godt
breddetilbud i kulturskolen og
gjøre kulturskolen tilgjengelig
for alle barn og unge i Smøla
kommune som ønsker
elevplass.
9 Videreutvikle attraktive
fritidstilbud til ungdom i
kommunen.

Årsmelding 2018

Lærernes tid til veiledning og
refleksjon over egen praksis er
systematisert.
Alle lærere har godkjent
lærerkompetanse.
Alle ansatte har fått økt
kompetanse – bruker og behersker
Office365 og Visma Flyt.
Faste rutiner for skoleutvikling
innenfor bunden arbeidstid.
Alle elever får tilpassa opplæring i
et trygt læringsmiljø.
Elever med enkeltvedtak får
spesialundervisning i henhold til
vedtak. Ingen klager på
enkeltvedtak.
Opprettet stilling «Kajakk og
friluftliv».
Økt fast stilling som musikklærer
fra 50 til 65%.
Implementert ny rammeplan for
kulturskoler. Utarbeidet lokale
læreplaner i kulturskolen.

Lite bruk av skolevandring.
0,9 stilling uten godkjent
lærerutdanning i
ungdomsskolen.
Alle ansatte bruker Office365
og Visma Flyt Skole, men
kompetansen kan fortsatt
heves.

Ungdomsarbeider i 30% stilling.
Har tilstrekkelig med elevplasser
innenfor et variert tilbud i
kulturskolen.
Kvalifiserte lærerkrefter i
kulturskolen.

Oppnådd

Delvis oppnådd:
Kontinuerlig arbeid for at alle
elever skal ha opplevelsen av
tilpassa opplæring i et trygt
læringsmiljø.
Delvis oppnådd:
Er i gang med interkommunalt
utviklingsprosjekt i regi av
Norsk kulturskoleråd i forb.
med utarbeiding av lokale
læreplaner.
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7 ANSVAR 30 - NAV
7.1 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.
7.2







VIKTIGE HENDELSER
Ombygging og renovering/påkostning av kontorlokaler
Ansatte har tatt i bruk elektroniske mobilitetsløsninger (mobiler og PC’er)
Vedtak om deltakelse i akuttberedskap for barneverntjenesten. Et samarbeid med
kommuner på Nordmøre og Romsdal.
Elektronisk arkiv og SvarUt i barneverntjenesten
Økonomikurs
Foreldreveiledningskurs

Sosialtjenesten
År
Stønadstilfeller




2013 2014 2015 2016 2017 2018
48
56
56
43
53
55

14 personer har mottatt økonomisk råd og veiledning ihht til vedtak (2017: 9)
3 vedtak om kvalifiseringsprogram (2017: 5)
I 2018 var det 9 personer som mottar økonomisk stønad som hovedinntektskilde i
10-12 av årets måneder. (2017: 3)

Barneverntjenesten
År
Barn med tiltak pr.
31.12.
Barn under omsorg
Meldinger til
undersøkelse
Meldinger henlagt

2013
20

2014
23

2015
30

2016
27

2017
32

2018
30

6
24

6
20

6
14

5
9

5
30

3
13

2

1

3

2

5

1

7.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

2440/2510/2520 Barneverntjenesten inkl tiltak

Årsmelding 2018

Budsjett

3.147

Regnskap

Årsak til avvik

2.997 Mindreforbruk kr 150
Normalt med
uforutsigbare
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2760/ 2810

Kvalifiseringsprogram og
Økonomisk stønad

1.460

30*

NAV samlet

6 285

tiltakskostnader i
tjenesten.
2.350 Merforbruk kr 890
Økt antall personer
som har økonomisk
stønad som
hovedinntektskilde.
7 449 Merforbruk kr 1164

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

KST 72/16

Sees i sammenheng med restart av prosess
omsorgsboliger.

7.4

Etablere boenheter for
målgruppa jfr boligsosial
handlingsplan

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

1 Arbeidsrettet fokus i individuell
oppfølging ved sykefravær,
arbeidsledighet og unge ledige

2 Gjensidig godt samarbeid
mellom NAV, flyktningetjeneste
og voksenopplæring

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik

Minimum 45% av sykemeldte på
12 ukers fraværstidspunkt er
gradert

Ikke oppnådd.
Kun 35 % av
sykemeldinger i Smøla var
gradert på 12 ukers
fraværstidspunkt i 2018.
Øke fokus på holdninger til
sykefravær og
tilretteleggingsmuligheter
hos arbeidsgiver.

Ingen registrerte langtidsledige
med stopp i dagpenger

Oppnådd

Ingen unge under 30 år uten tilbud Ikke oppnådd.
om arbeid/aktivitet/utdanning
Utfordrende å etablere
/opplæring.
individuelle tiltak for flere i
denne gruppen.
Felles brukerfokus og
Oppnådd
kulturforståelse
Felles arena for samarbeid
Samarbeid i hht. inngått
er etablert. Arbeid,
utdanning, brukerfokus og
samarbeidsavtale av 2016.
kultur er tema.
Deltar i etablert nettverk for
kommunene i Møre og Romsdal.

3 Kvalitet i tverrfaglig/-etatlig
samarbeid for barn og unge

Årsmelding 2018

Utvikler rutiner.

Oppnådd
Prioriterer deltakelse
sammen med
flyktningetjenesten og
voksenopplæringen.
Delvis oppnådd. Arbeid
med økt kvalitet på
tverrfaglig-/tverretatlig
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4 Videreføre rusforebyggende
arbeid, jfr. Ruspolitisk
handlingsplan
5 God og inkluderende
arbeidsmiljø

6 Økonomistyring – Tilpasse drift
og ramme

Årsmelding 2018

Utvidet forståelse for helhetlig og
koordinerte tjenester, både
generelt og individuelt.
Gjennomført 5 tiltak i vedtatt
plan.

samarbeid er startet.
Videreføres i 2019.
Ikke oppnådd.
Flere enheter har ansvar for
gjennomføring av vedtatte
tiltak.

Sykefravær under 4%
Ingen ansatte har opplevd
trakassering/trussel/vold

Oppnådd

Gjennomførte
medarbeidersamtaler
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
Regnskap og budsjett i balanse
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer.

Oppnådd
Ikke innfridd.
Det ble arbeidet med 10faktorresultatene fram til
våren 2018.
Ikke oppnådd
Merforbruk ble varslet i
første tertial. Det ble
foretatt budsjettjusteringer,
men det ble ikke søkt om
tilføring av midler i 2018.
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8 ANSVAR 31 OG 35 - HELSE OG OMSORG
8.1 HOVEDMÅL
Det overordnede mål for helsetjenesten 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.

8.2






VIKTIGE HENDELSER
Kvalitetssikring av tjenestene – fokus på pasientforløp og pasientsikkerhet
Store utfordringer med å rekruttere personell
Ny turnus med langvakter – flere arbeider helg
Teaminndeling i sykehjem – bedre pasient og brukeroppfølging
Teaminndeling, forløpsmetodikk og økt satsting på forebygging i hjemmet med for
eksempel hverdagsrehabilitering

8.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

31*

Helse samlet

3101

Leger

4 315

3500

Adm.

112

3501

Skjermet avdeling

2 801

3502

Somatisk avdeling

12 314

12 946 Merforbruk:
Kjøp av tjenester vikarbyrå
Årsak: personalmangel og
særlig ressurskrevende brukere

3503

Korttidsavdelingen

4 252

4 835 Merforbruk:
Ferievikar
Kjøp av tjenester vikarbyrå.

Årsmelding 2018

Budsjett

10 159

Regnskap

Årsak til avvik

10 339 Merforbruk kr 180
3 965 Merforbruk grunnet innleie av
legevikar
-307 Tilskudd kompetanse- og
innovasjon fra FM
3 028 Merforbruk:
Ferievikarer
Øvrige vikarposter
Mindreforbruk fastlønn –
vakante stillinger
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3504

Hjemmesykepleie

10 919

11 575 Merforbruk:
Ferievikar
Øvrige vikarposter

3505
3506
35*

Hjemmehjelp
Funksjonshemmede
Sykehjem og
hjemmetjenester
samlet

2 014
342
32 755

2 036
178
34 289 Merforbruk kr 1 534

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst
KST 72/16
Anbud vikartjeneste

8.4.

Status og årsak til avvik
Ikke prioritert pga begrenset kapasitet i
administrasjonen. Arbeid påbegynt.

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi (delmål)

1 Sikregode helse- og
omsorgstjenester, utvikle og
tilpasse tjenester/aktivitet og
kompetanse

2 Kvalitetssikring og
internkontroll

3 Hurtig og god saksbehandling

4 Sikre trygghet til hjemmeboende
pasienter

5 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

Årsmelding 2018

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

Prosjekt bemanning –
kompetanse – organisering er
gjennomført og viser resultater
i form av redusert
sykefravær, beskjeden bruk av
vikarbyrå og økt stabilitet i
tjenesten.
Lærende organisasjonsystematisk læring av feil.
Forbedringskunnskap og
pasientsikkerhet er
dokumentert.
Faste rutiner, klart ansvar.
Ansatte har god
saksbehandlerkunnskap,
mestrer bruk av IT-verktøy.
Ingen klager
Digital trygghetspakke for
hjemmeboende utvikles.
Multidose tatt i bruk i
hjemmetjenestene.
Arbeidet med nye
omsorgsboliger og boliger
boligsosial plan følger
framdriftsplan
Sykefravær under 10 %
Økt fokus på
1. trivsel og samarbeid
2. ergonomi

Delvis oppnådd. Ikke lyktes i å
redusere bruk av bemanningsbyrå
tross reduksjon i sykefravær.
Årsak: Ubesatte stillinger, mangel
på sykepleierkompetanse og
særlig ressurskrevende brukere.
Delvis oppnådd, arbeidet
videreføres.

Oppnådd - videreføres.

Oppnådd. Trygghetspakke
innført og videreføres. Multidose
er innført.
Det gode forløp og virtuell
avdeling er etablert.
Revidert plan for omsorgsbolig
utarbeidet.
Oppnådd. Nedgang i
sykefraværet og alle avdelinger
arbeider med 10-faktor.
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6 Økonomistyring – tilpasse drift
og ramme

7 Brukermedvirkning

Årsmelding 2018

3. nærværende ledelse
(tett på)
Har satt i verk tiltak basert på
(10-FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
Balanse i budsjett og regnskap.
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer.

Individnivå: Innført
primærkontakt og primærteam,
Systemnivå: Brukerutvalg er i
funksjon
Gjennomført
brukerundersøkelse
«bedrekommune.no»

Ikke oppnådd. Stor ubalanse i
budsjett tross tilføring 2. tertial:
Helsesenter- legevikar bemanning
Hjemmetjenesten- uhjemlede
stillinger 1,4 årsverk (tatt ned med
0,8)
Sykehjem: 2 ressurskrevende
brukere, svært mange vakanser i
2018 har utløst store merutgifter.
Oppnådd. Brukermedvirkning på
individ- og systemnivå utført.
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9 ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING
9.1 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.

9.2






VIKTIGE HENDELSER
Enheten har hatt endring i beboergruppe ved bofellesskapet og har fortløpende gjort
endringer i bemanningsplaner pga endret hjelpebehov
Enheten har gjort om 1 leilighet til avlastningsbolig og har pr. tiden 2 leiligheter hvor
det blir gitt avlastningstilbud til pårørende med store omsorgsoppgaver.
Enheten har fått nye brukere ved avlastning og bo-veiledningstjenesten.
1 ansatt har tatt fagprøve som helsefagarbeider
2 ansatte har startet på relevant videreutdanning på høgskolenivå.

9.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

3200/2340
3200/2530

Aktivisering
Avlastning

3200/2540

Pleie og omsorg i hjemmet

11 542

3200/2650

Utleieboliger

-1 046

32*

Aktivitet og boveiledning
samlet

13 781

1 392
1 896

Regnskap

Årsak til avvik

1 388
2 720 Ressurser på natt tar
mye av budsjettet
11 843 Ressurskrevende
brukere halve året.
Endringer siste halvår
har ført til mindre
lønnskostnader på
kveld.
- 1 035 1 leilighet (Hopen
utleieboliger) har stått
ledig i en periode. 1
leilighet (bof) omgjort
til avl.leilighet.
14 920 Merforbruk kr 1 139

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

9.4

Status og årsak til avvik

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

Årsmelding 2018

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik
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1 Tjenesteutvikling

med fokus på kvalitet, trygghet
og forsvarlighet

2 Individuelle planer

Følge opp tiltak og tilrettelegge
tjenester etter behov og rammer

3 Utvikling av aktivitet- og

dagtilbud
tilpasset individuelle behov
4 Videreutvikle/kartlegge
avlastningstilbud
for foreldre med særlig tyngende
omsorgsoppgaver

Turnus tilpasset enhetens behov.
Pårørendekontakt: Sommerfest i
bofellesskapet og evt.
pårørendekveld/julefest.
Gjennomført møter med
pårørende etter behov.
Kvalitetssikret medisinhåndtering.
God og riktig saksbehandling.
Alle beboere har
primærkontakt/team.
Koordinatorer i IP-grupper har
kontakt med bruker og følger opp
tiltak i planer.
Enheten deltar aktivt i
planlegging, utførelse og
oppfølging av tiltak.
Tjenestemottakere har tilrettelagte
aktiviteter etter rammer.
Foreldre har tillit til tjenesten og
føler trygghet for sine barn. Barn i
avlastning har aktivitetsplan.
Har faste rutiner på
foreldrekontakt og oppfølging.

5 Kompetanseutvikling

Alle faste ansatte har relevant
høgskole- eller fagutdanning.
Ansatte er oppdatert på gjeldende
lovverk innenfor kap 9 (tvang og
makt).
Har ansatt lærling aktivitør og
helsefagarbeider.

6 IKT løsninger

Økt bruk av velferdsteknologi

for å imøtekomme nye behov og
krav

tilpasset fremtidige krav og
moderne tjenesteyting
7 Økonomistyring
tilpasse driftsnivå og ramme

8 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

Årsmelding 2018

Balanse i budsjett og regnskap
Tilpasset driftsnivå og ramme.

Sykefravær under 8 %
Gjennomført medarbeidersamtaler

Oppnådd.
Endret turnus med flere
team som jobber mer
individrettet mot
tjenestemottakerne.
Gjennomført 1
pårørende/vergemøte.

Oppnådd
Vurderes å avslutte IPplaner for de som ikke har
behov for koordinerte
tjenester utover enheten.
Oppnådd.
Nye brukere ved
aktivitetssenteret.
Delvis oppnådd.
Aktiviteter blir planlagt
etter tilbud og behov.
Foreldrekontakt og
oppfølging blir mest i IPgrupper/ved behov, varierer
mye.
Delvis oppnådd.
Noen midlertidig ansatt pga
fyller ikke
kompetansevilkår.
Ansatte har mulighet til å
øke sin kompetanse på
nettbaserte kurs med mange
relevante kurs, også
innenfor kap.9.
2 ansatte har startet på
videreutdanning på
høgskolenivå (habilitering
og miljøarbeid).
Ikke vært aktuelt.
Ikke oppnådd. Merforbruk
pga ressurskrevende
tjenester. I perioder lite
tilgang på vikar og overtid
blir brukt for å dekke
kompetansekrav i hht
tvangsvedtak. Gjort
endringer høsten som har
innvirkning på
lønnskostnader (mindre
bemanning på kveld).
Oppnådd.
Sykefravær ihht mål.
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den enkelte ansattes ressurs blir
brukt på best mulig måte

Årsmelding 2018

Gjennomført vernerunder i hht
plan
Gjennomført brannøvelse
Personalmøter hver 6.uke
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.

Gjennomført
medarbeidersamtale for de
som har ønsket dette.
Gjennomført vernerunde og
brannøvelse. Personalmøter
hver 6.uke.
Satt i verk tiltak i hht 10
FAKTOR.
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10 ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING
10.1 HOVEDMÅL
Smøla kommune skal produsere god og ernæringsrik kost for beboere og andre som har
tilgang til kjøp av mat via matombringingstjenesten. Vi skal sørge for kvalitetsmessig renhold
av tøy/klær, og på en effektiv måte ivareta renholds oppgaver med høy kvalitet i alle
kommunens bygninger.
10.2 VIKTIGE HENDELSER
 Endring i måltid sykehjem, det ble innført et ekstra måltid.

10.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

3401- 2530

Kjøkken

3608

3402- 2530

Vaskeri

480

3403
34*

Renhold
Serviceavdelinga samlet

4 452
8 540

Regnskap

Årsak til avvik

3702 Merforbruk. Økt
forbruk matvarer, økte
vikarutgifter p.g.a
vakanse i lærlingeplass.
Reduserte
salgsinntekter
matombringing.
383 Merinntekt. Økt salg,
red. utgifter på
reparasjoner og
innkjøp.
4 427
8 512

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr –
utvalg

Tekst

Status og årsak til avvik

10.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

1 Kapasitet og kvalitet

Årsmelding 2018

Måloppnåelse

Analyse av
måloppnåelse og tiltak
for å rette opp avvik

Fleksible og tilpassa tjenester, med
effektiv ressursbruk til beste for
brukeren.

Oppnådd. Har evaluert
renhold etter omstilling
ifb m/ny skole. Slik vi er
organisert i dag er
ressursbruken god og det
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2 Godt og inkluderende
arbeidmiljø
3 Økonomistyring

Sykefravær på under 10%.
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
Balanse i budsjett og rammer.

4 Bedre folkehelse

Godt og tilpassa kosthold.
Standard på renhold for å sikre godt
inneklima og smitte.

5 Kompetanseutvikling

Følge opp og sikre at ansatte på alle
avdelinger har tilstrekkelig
kompetanse.

Årsmelding 2018

er stor fleksibilitet i
ansatte gruppen.
Ressursbruken evalueres
og tilpasses regelmessig.
Oppnådd, lavt
sykefravær i 2018.
Enheten jobber med ulike
tiltak basert på 10-faktor.
Oppnådd. Enheten går i
balanse, men kjøkkenet
må følges opp.
Oppnådd. Vi følger opp
kostholdsanbefalinger og
tilpasser de den enkelte
bruker i samarbeid med
avdelingene.
Renholdet er godt og vi
har ingen smitte knytta til
manglene renhold.
Oppnådd. Det er god
kompetanse på ansatte i
enheten. Alle ansatte har
deltatt på ulike kurs og
fagdager i 2018.
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11 ANSVAR 41 - TEKNISKE TJENESTER VAKT OG BEREDSKAP
11.1 HOVEDMÅL
Resultatenheten 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.

11.2 VIKTIGE HENDELSER
 Innsmøla, Bakkamyra og Nordsmøla skoler lagt ut for salg.
 Gjennomført ettårsbefaring ved Smøla barne – og ungdomsskole. Flere av manglene er
ikke utbedret, reklamasjon sendt Byggmesteran AS des. 2018.
 Kristiansund Brann – og feiervesen hadde boligtilsyn på Veiholmen med fokus på
brannsikkerheten.
 Innkjøp av feiemodulen i komtek og SMS-varsling. Begge deler fungerer tilfredsstillende
og vil bli tatt i bruk for fult i 2019 når NIBR tar over driften av feiervesenet.
 Fem av deltidsstyrken i Smøla brannvesen fullførte utdanningen for deltids
brannkonstabler, alle bestod kurset.
 Brannsjef/enhetsleder sluttet 1. oktober. Avtale med Kristiansund Brann – og
Redningsvesen om brannsjeffunksjon fra 1.10 – 31.12..
 Ny enhetsleder tiltrådte 1. oktober.
 Ny traktor besluttet leaset i 2018. Denne blir levert i februar/mars 2019.

Årsmelding 2018
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11.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

4100 - 221

Førskolelokaler og skyss

4100 - 222

Skolelokaler

1 392

4100 - 265

Kommunalt disponerte
boliger
Kommunale veier

1 652

Beredskap mot branner og
andre ulykker

2 553

4100 - 332
4100 - 339
4100 - sum
4101 -sum
41*

Budsjett

Tekniske tjenester, vakt og
beredskap samlet

812

2 784

10 593
-6 744
4 209

Regnskap

Årsak til avvik

998 Høyere strømpris,
lønnsutgifter økt, Leie
transportmidler/driftsutgifter,
avgifter, økte kostnader ved
generelt vedlikehold.
1 551 Høyere strømpris, høyere
forsikring, kjøp av tjenester
fra andre
1 563 Mindreforbruk. Innføring av
innkjøpsstopp 1. okt.
2 418 Mindreforbruk. Innføring av
innkjøpsstopp 1. okt.
2 392 Mindreforbruk. Innføring av
innkjøpsstopp 1. okt.
11 018 Tilført 1,7 mill i 2. tertial.
- 5 978
5 039 Merforbruk kr 830

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst

Status og årsak til avvik

KST 49/17

Avløpsanlegg Hopen sentrum

KST 49/17
KST 49/17

Planarbeid startet, men ikke gjennomført/sluttført
pga begrensa kapasitet.
Avventer nærmere status/behov
Ikke gjennomført pga begrensa kapasitet.

Avløpsledning Hopen nord
Rullering avløpsrammeplan.
Utbedre frostproblematikk Været
Utrede ny tilførselsvei
Ikke gjennomført. Sees i sammenheng med
skole/hopen sentrum
kommuneplanens arealdel og regulering av
Hopen sentrum.
Ambulansebåtkai og oljebu
Ikke gjennomfør pga begrenset kapasitet. Oljebu
igangsatt.
Nødgenerator rådhuset
Ikke gjennomført pga begrensa kapasitet.
Ny hovedplan for vannforsyning Ikke gjennomført pga begrensa kapasitet.

KST 49/17

KST 49/17
KST 49/17
KST 49/17

11.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK
Strategi (delmål)

1 Gjennomføre
utbyggingsprosjekter i h.h.t
planer for utvikling av
kommunale anlegg.

Årsmelding 2018

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik

Vedtatte prosjekter ferdigstilt i
henhold til vedtatt plan innenfor
bevilget ramme. Planer er

Delvis oppnådd. Utbedring
kloakkanlegget på Hopen
ikke utført pga klage anbud.
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2 Høyne standard på
kommunale bygg i h.h.t
vedlikeholdsplan prioriteringer
fra teknikk om miljøutvalget.

utarbeidet/rullert i h.h.t planstrategi
og handlingsplan
Tiltak er gjennomført i samsvar med
vedtatte prioriteringer

3 Energiøkonomisering bygg og
anlegg

Sentralstyring av varme og
ventilasjon er oppdatert og
energiutgiftene balanserer med
budsjett.

4 Kompetanseutvikling

Gjennomført kurs og opplæring av
ansatte generelt.
Kompetansetiltak for
utrykningsledere og annet
brannmannskap er gjennomført
Drifts- og serviceavtaler for
kommunale bygg og anlegg er
ajourført. Instrukser/prosesser for
kommunaltekniske anlegg er
ajourført
Balanse i budsjett og regnskap.
Driftsnivå tilpasset budsjettrammer.

5 Kvalitetssikre tjenestene på en
effektiv måte.

6 Økonomistyring

7 Ajourføre
instrukser/regulativer/planer

Det er gjennomført regelmessig
ajourføring av
instrukser/regulativer/planer

8 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

Sykefravær under 6,5 %
Medarbeidersamtaler gjennomføres.
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.

Årsmelding 2018

Delvis oppnådd. Med
begrensede ressurser til å
høyne standarden på
kommunale bygg, blir
vedlikeholdet konsentrert til
å holde byggene på samme
nivå som tidligere.
Delvis oppnådd. ENØKtiltak er gjennomført. Dette
viser en nedgang i brukte
Kwh men med en økende
strømpris er besparelsen
innen økonomien ikke til
stede. Dette hadde imidlertid
sett mye verre ut hvis
ENØK-tiltak ikke hadde blitt
gjennomført.
Oppnådd. Gjennomført kurs
for deltidskonstabler ved
Smøla brannvesen(5 stk)

Oppnådd. Kontroll på
serviceavtaler. Instrukser
utarbeides fortløpende som
en kontinuerlig prosess.
Ikke oppnådd. Etter
innføring av innkjøpsstopp,
kom budsjettet nesten i
balanse etter tilføring av
1,7MNOK. Strengere
økonomistyring er
nødvendig, men
driftsrammene er marginale.
Delvis oppnådd.
Instrukser/regulativer/planer
følges opp. Behov for en
systematisk gjennomgang av
instrukser o.l.
Delvis oppnådd. Lavt
sykefravær og et godt
arbeidsmiljø.Medarbeidersa
mtaler er gjennomført. Noe
fokus på 10-faktor. Dette blir
løftet opp i 2020 når en ny
undersøkelse skal utføres.
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12 ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING
12.1 HOVEDMÅL
Smøla kommune skal ved effektiv bruk av ny digital teknologi og software bygge opp og
utvikle serviceproduksjonen. Smøla kommune skal etablere kommunedekkende digitale
fagdatabaser med geografisk bestemte data til planlegging, næring, informasjon og
forvaltning.
Enheten skal drive effektiv og forsvarlig saksbehandling og planlegging med sikte på å
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen.
Smøla kommune skal utføre de forvaltningsoppgaver som kommunen har fått ansvar for å
gjennomføre av landets landbrukspolitikk.
12.2 VIKTIGE HENDELSER
 Sjøområdeplan Smøla egengodkjent
12.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon
4200-3010

Tekst

42003020/3030
4200-3290
42*

Byggesaksbehandling/kart

1 555

694 Vakant stilling deler av
året
1 483

Landbruk
Bygg og forvaltning samlet

672
3 018

608
2 986

Plansak

Budsjett
791

Regnskap Årsak til avvik

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst
KST - 49/17
Gjennomføre skilting av veier
KST - 49/17
Kommuneplan arealdel ferdig

KST - 49/17

Landbruksplan

KST - 49/17
KST- 49/17
KST - 49/17

Reg.plan Hopen sentrum
Rullering av kommuneplanens
samfunnsdel
Sentral felles kartdatabase

KST - 49/17

E-Byggesak

Årsmelding 2018

Status og årsak til avvik
Ikke gjennomført pga arbeidskapasitet.
Svært omfattende arbeid. Ikke arbeidskapasitet.
Utskifting av medarbeidere i samme periode. Det
er satt inn ekstra ressurser i 2019.
Ikke arbeidskapasitet. Forventet gjennomført i
2019.
Ikke arbeidskapasitet.
Ikke arbeidskapasitet. Arbeidet starter i 2019
Tidsplanen hos Kartverket endret. Forventet å
være i havn 2019.
Anbudsinnhenting tidkrevende. Innføres juli
2019.
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KST - 49/17

Nytt delegasjonsreglement

KST - 49/17

Opprette superbruker for
GISLINE
Faste personalmøter
Medarbeidersamtaler
10-faktor
Evaluere/ajourføre innhold og
bruk av Compilo
Innkjøp ny GPS

KST - 49/17
KST - 49/17

KST - 49/17
KST - 49/17
KST - 49/17

Utkast/forslag produsert juli 2018. Følges videre
opp og forventet avsluttet juli 2019.
Ikke arbeidskapasitet. Deler av dette er satt bort
til ekstern konsulent.
Ikke prioritert/kapasitet.
Ikke prioritert/ kapasitet.
Ikke prioritert/kapasitet.

Ikke prioritert
Utsatt til 2019

12.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi (delmål)

1 Veiadressering – Ferdigstille
arbeidet med innføring av
veiadressearbeidet i Smøla
2 Utarbeide/oppdatere planverk
i h.h.t. vedtatt planstrategi

Måloppnåelse

Prosjektet er ferdigstilt i h.h.t.
plan





3 Kvalitativ, rask og effektiv
saksbehandling






4 Øke kvalitet og forutsigbarhet
i tjenesteproduksjon

Årsmelding 2018

Arealdelen i kommuneplan er
egengodkjent
Sjøområdeplan er
egengodkjent
Landbruksplan er
egengodkjent
Arbeid med prioriterte
reguleringsplaner er igangsatt

Nytt delegasjonsreglement
vedtatt.
Selvbetjeningsløsninger
portal er utviklet
Flere standardiserte løsninger
Gj.snittlig 1 mnd.
saksbehandlingstid

Deltar på faglig relevante møter
og kurs. Byggetilsyn fungerer i
h.h.t. målsetting

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik
Delvis oppnådd. Utsetting
av skilt gjenstår.
Delvis oppnådd. Arbeidet
med arealdelen pågår.
Utskifting av plan-legger
underveis i arbeidet.
Sjøområdeplanen godkjent.
Landbruksplanen ikke
startet.
Arbeid med prioriterte
reguleringsplaner pågår
kontinuerlig.
Ikke oppnådd. Arbeid med
delegasjonsreglement er
igangsatt men ikke fullført.
p Arbeidet med
selvbetjeningsløsninger
pågår kontinuerlig.
Arbeidet med
standardisering av
løsninger er et kontinuerlig
arbeid. Samarbeid med
Orkide kommunene.
Delvis oppnådd.
Byggetilsynet er styrket
med ny byggesaksbehandler.
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5 Kvalitetsheving av grunndata
i kart m.v.




6 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

7 Økonomistyring Tilpasse
driftsnivå og økonomisk ramme

Årsmelding 2018

Ajourhold av matrikkel skjer
fortløpende
Nytt GPS-utstyr er tatt i bruk

Sykefravær under 5%
Gjennomfører personalmøter og
medarbeidersamtaler.
Gjennomført trivselstiltak. Alle
ansatte har tilfredsstillende
kontorarbeidsplasser.
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
Balanse i budsjett og regnskap
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer.

Ikke oppnådd. Ajourhold
av matrikkel satt på vent
grunnet kapasitetsproblemer. Ny GPS
foreløpig ikke kjøpt inn.
Vil trolig bli kjøpt inn i
2019.
Delvis oppnådd. Personalmøter og medarbeidersamtaler ikke prioritert
grunnet
kapasitetsproblemer. I gang
med oppgradering av
kontorarbeidsplasser,
to gjenstår.
Oppnådd.
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