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1. RÅDMANNENS INNLEDNING
Årsmeldingen er utarbeidet i hht kommuneloven kapittel 14, og vil sammen med
årsregnskapet gi et godt grunnlag for å bedømme kommunenes økonomiske stilling og
resultat for 2019.
Smøla opplever fortsatt en positiv utvikling på mange områder og status ved årsslutt gir
grunnlag for positive fremtidsbilder. Smøla har pr 01.01.20 2150 innbyggere. Det er 16 flere
innbyggere enn 01.01.19. I 2019 var det født 17 på Smøla og 28 døde. Folketallsøkningen
skyldes at det flyttet 80 inn til kommunen, men bare 54 ut. 23 av dem som flyttet inn kom fra
andre land enn Norge.
Smøla har et variert næringsliv. En endring som har vært markant gjennom de siste årene, er
veksten i havbruket. Smøla kommune har gjennom mange år lagt til rette for havbruk og har
med det fått mange gode arbeidsplasser til kommunen. Smøla har 16 lokaliteter som kan
benyttes til havbruksvirksomhet, og kommunen er med det en betydelig vertskommune for
havbruksnæringen. Smøla kommune mottok også i 2019 midler fra havbruksfondet, kr
8.841.203,Antall fiskefartøy og sysselsatte innen fiskeri har hatt en nedgang over flere år. Nå merkes det
at det er gode markeder og høye priser. Det investeres i større og mindre fartøy også på
Smøla.
I 2020 pågår utbygging av sjønært næringsareal på Vikan på Smøla. Her legger Smøla
kommune til rette for framtidig satsing og ny verdiskaping.
Smøla kommune vedtok ny landbruksplan i 2019. Smøla er størst i fylket på
grønnsakproduksjon, og har lagt til rette for å ha økning i produksjonen framover. Det et fåtall
melkebønder igjen på Smøla, mens produksjonen av storfekjøtt og fårekjøtt har økt.
Landbruket på Smøla er i et generasjonsskifte og det vil være avgjørende å ha forhold som
tilsier at nye generasjoner viderefører og utvikler næringen.
Økt sysselsetting og vekst i primærnæringene har vært positiv både for bygg- og
anleggsvirksomhet og service- og handelsbedrifter. Reiselivsnæringa på Smøla fornyer- og
utvikler seg med fokus på opplevelser. Smøla kommune ønsker som en av få kommuner
fortsatt å være vindkraftkommune!
Arbeidsplassdekningen på Smøla var i 2018 105 %.
Antall registrerte helt arbeidsledige (prosent) på Smøla pr. november 2019 er 1,6 %. Dette er
fordelt på alder slik:
- 15-29 år: 4,0 %
- 30-74 år: 0,8 %
Det er noe både ut- og innpendling til/fra Smøla. Smøla har høy arbeidsplassdekning og
behov for innpendling for nok arbeidskraft. Samtidig ser vi at en del velger å pendle ut fra
Smøla, og noe av dette kan skyldes mangel på kompetansearbeidsplasser innenfor en del
områder.
Smøla kommune har utfordringer med tilgang på nok arbeidskraft. Rekruttering innenfor
mange fagområder og innenfor ulike stillinger er krevende og i perioder kritisk. Smøla
kommune mangler i 2019 spesielt sykepleiere og førskolelærere. Det er også liten tilgang til
vikarer, både faglærte og ufaglærte. Noen av enhetene beskriver dette under sitt
ansvarsområde, generelt eller som årsak til avvik.
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Kommunereformen har gitt mer ansvar til kommunene, dette gjelder både små og store
kommuner. Smøla kommune har også i 2019 hatt fokus på å innfri lovkrav og gi gode
tjenester til våre innbyggere. I hovedsak på egen hånd, men også i samarbeid med
nabokommuner der dette er nødvendig og hensiktsmessig. Kommunen har iverksatt eller
startet planleggingen av viktige investeringsprosjekt i 2019, bl.a. riving av gamle skolebygg,
omsorgsboliger for funksjonshemmede og eldre, brannstasjon, kjøkken sykehjem.
Økonomien har vært krevende i tjenesteenhetene, spesielt innenfor helse og omsorg, aktivitet
og boveiledning og tekniske tjenester vakt og beredskap. Samlet har enhetene ett merforbruk
på ca 8 millioner. Arbeidet med å planlegge reduksjon og endring i tjenestetilbudet er
igangsatt i 2019 og vil være fokus både i 2020 og årene framover.
Kommunevalget i 2019 ga flertall for Senterpartiet i valgteknisk samarbeid med Høyre og
Venstre. Ny ordfører er Svein Roksvåg (Sp), ny varaordfører Kjersti Andersen (H). Smøla
kommune reduserte antall medlemmer i kommunestyret fra 21 til 17, antall medlemmer i
Formannskapet fra 7 til 5 og antall medlemmer i hovedutvalg fra 9 til 7. Smøla har en
kvinneandel på 53 prosent i kommunestyret og er den eneste kommunen i fylket med
kvinneflertall. Smøla kommune tok i bruk kommune TV fra konstituerende
kommunestyremøte 24.10.
Undertegnede tiltrådte stillingen som rådmann 1.1.2019 og vil til slutt takke ansatte,
tillitsvalgte og ledere, politikere, næringsliv, organisasjoner og innbyggere for godt samarbeid
i 2019.
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 SA 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, dvs. anleggsmidler
med begrenset levetid. Avskrivningene foretas lineært, dvs. 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 2019 viser et netto driftsresultat på -3,1 mill. kr, og et
regnskapsmessig merforbruk før strykningsbestemmelser på -3,3 mill. kr.
Strykningsbestemmelsene vedtatt i Smøla kommunes økonomireglement er brukt slik:
1. Vedtatt overføring til investeringsregnskapet gjennomføres ikke, utgjør kr 750.000.
2. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres for å oppnå balanse, utgjør kr
2.536.000.
Regnskapet for 2019 viser at det er ubalanse mellom kommunens inntekter og utgifter. Netto
driftsresultat er negativt, -1 % av brutto driftsinntekter, anbefaling fra Teknisk
beregningsutvalg for kommunesektoren er at den skal være på +1,75 %.
Hovedårsaken til det negative netto driftsresultatet er merforbruk på tjenesteenhetene med 8
mill kr, hvor det spesielt er 3 (av 12) enheter med stort merforbruk.
Noe av merforbruket oppveies mot god skatteinngang og positivt premieavvik.
2.3 INVESTERINGSREGNSKAP (tall i hele tusen)
Kommunen hadde en samlet investering innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på
44 mill kr, jfr. regnskapsskjema 2A. Budsjettet var på 42 mill. kr.
I tillegg kommer finanspostene (1000 kr):
Utlån og forskutteringer
kr.
540
Kjøp av aksjer andeler
kr.
830
Avdrag på lån
kr. 1 668
Avsetninger
kr.
138
Finansieringsbehov totalt

kr. 47 564

Finansiert slik:
Avdrag og refusjoner
Salg av anleggsmidler
Overført fra driftsregnskap
Kompensasjon for mva
Bruk av ordinære lån
Bruk av fond
Udekket:
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kr. -2 315
kr.
-767
kr.
0
kr. -7 947
kr. -7 172
kr. -21 561
kr.

-7 803

Side 6 av 52

Årsmelding 2019

Side 7 av 52

2.4 DRIFTSREGNSKAP (tall i hele tusen)

2.4.1 Driftsinntekter:
Samlede driftsinntekter er på 253,2 mill. Dette er en nedgang på 32,1 mill. sammenlignet
med 2018.
2.4.2 Driftsutgifter:
Samlede driftsutgifter er på 255,6 mill kr.
Dette er en økning på 3,3 mill kr sammenlignet med 2018.
Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 157,2 mill. kr., dette er en økning fra 2018 på 5,9 mill. kr.
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Pensjoner og pensjonskostnader:
Departementet vedtok i 2002 helt spesielle regler for hvordan reguleringspremien skal
regnskapsføres.
Differansen mellom samlet årskostnad 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 ble litt lavere enn prognosene som ble lagt til grunn for
budsjettbehandlingen, noe som skyldes store endringer i investeringsbudsjettet i løpet av året.
Det ble bl.a. ikke tatt opp nye lån.
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2.6 SKATTER OG RAMMETILSKUDD
Skatteinngangen i 2019 ble 2,1 mill. kr. høyere enn revidert budsjett.
I forhold til revidert budsjett ble rammetilskudd og skatt 0,5 mill. kr. høyere. Sum skatt og
rammer sett i sammenheng ble om lag 2,6 mill. kr. høyere enn 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 kommune innførte eiendomsskatt på verker og bruk i år 2000, og f.o.m. år 2003 har vi
hatt maksimal skattesats på 7 ‰ av takst.
F.o.m. skatteåret 2019 ble det nye regler for eiendomsskatt, verk og bruk som betegnelse ble
fjernet, og produksjonsutstyr skulle ikke lenger skattlegges. Det kom imidlertid en
overgangsregel, over 7 år, hvor tidligere verker og bruk kunne skattlegges som før, men at
eiendomsskatt på produksjonsutstyr skulle trappes ned med 1/7-del hvert år i 7 år.
Kommunene som tapte skatteinntekter på dette skulle få dette kompensert. For Smølas del
utgjør dette svært lite, men det må tas stilling til hvordan skattlegging skal skje etter 7 år.
Vindkraftanlegg og oppdrettsanlegg ble unntatt regelverket om endring i eiendomsskatt.

2.7 BALANSEREGNSKAPET
2.7.1 Lånegjeld
Langsiktig lånegjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12. er på netto 259 mill. kr., en
nedgang fra foregående år på 14,5 mill. kr. Ubrukte lånemidler pr. 31.12. på 0,9 mill. kr.
Under langsiktig lånegjeld inngår også våre pensjonsforpliktelser med netto 371,3 mill. kr.,
en økning fra fjoråret på 22,0 mill. kr.
Regnskapsteknisk er pensjonsforpliktelsene en del av langsiktig gjeld selv om dette ikke er
vanlig gjeld som skal nedbetales.
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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. 31.12.19 totalt 71,5 mill. kr i fondskonti, en reduksjon fra fjoråret på
22,8 mill kr jfr. regnskapet note 6.
Årsmelding 2019
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Fondene fordeler seg slik; (tall i hele tusen)
• Disposisjonsfond
kr. 46 348
• Bundne driftsfond
kr. 9 505
• Ubundne investeringsfond
kr. 15 532
• Bundne investeringsfond
kr.
138

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
kr 46 348
• Introduksjonsordningen
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;
• Næringsfondet
kr. 1 864
• Selvkostfond avløp
kr. 1 762
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 vårt generelle investeringsfond bundet til
finansiering av prosjekter i henhold til vedtak i økonomiplan.
Det største fondet er;
• Generelt ubundet investeringsfond
kr. 15 463
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
kr
138
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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
ÅRSBERETNING - SYKEFRAVÆR, LIKESTILLING, ETIKK OG
INTERNKONTROLL
Sykefravær
Sykefravær samlet for hele organisasjonen i 2019 er 8,3 %.
Sykefravær 2019 fordelt på enhetene:
Enhet
10
12
21
22
23
30
31
32
33
34
35
41
42

Rådm. stab og støtte
Publikumssenter
Smøla barnehage
Smøla barneskole
Smøla ungdomsskole
NAV
Helse
Aktivitet og boveiledning
Øyvakt*
Serviceavd.
Sykehjem/hj.tjeneste
Teknisk, vakt og
beredskap
Bygg og forvaltning

Årsmelding 2019

2019 (%)
4,5
0,8
13,5
7,1
3,9
1,2
5,4
9,0
8,8
1,8
14,9
1,9
3,7

2018 (%)

2017 (%)
1,8
0,6
11,2
10,9
2,7
1,1
6,1
8,5

2016 (%)
2,4
0,2
9,6
11,4
5,8
0,0
5,0
5,7

12,1
15,2
4,0

8,3
15,7
1,0

1,8

7,5
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Sykefravær totalt

8,3

9,5

8,5

Det foreligger ikke kvalitetssikret sykefraværstall for 2018. I 2019 endret Smøla kommune
system for å ta ut sykefraværsstatistikk. Tallene fra 2017 og 2016 er derfor ikke helt
sammenlignbare med tall for 2019.
I 2019 ble det etablert nærværsgruppe i Smøla kommune bestående av arbeidsgiver,
tillitsvalgt, hovedverneombud, NAV Smøla, NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.
Likestilling og mangfold
Smøla kommune ønsker å ivareta alle ansatte samt behandle alle likeverdig uavhengig av
funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.
Innenfor de fleste tjenesteområdene er det ansatte med ulik bakgrunn og erfaring fra ulike
kulturer.
I kommunens arbeidsgiverstrategi vedtatt i 2019 står følgende i forbindelse med tema
rekruttere og beholde: «Smøla kommune er opptatt av mangfold og inkludering, og ønsker
kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.»
•

Kjønn:
I Smøla kommune er kvinneandelen blant ansatte høy, noe som er typisk for
kommunesektoren generelt. Pr. 31.12.19 har Smøla kommune 202 årsverk som utføres
av ca. 250 ansatte. Av faste ansatte er 39 menn og 168 kvinner.
Det er pr. 31.12 2019 tilsatt 10 kvinner og 5 menn i ledende stillinger i Smøla
kommune.
Smøla kommunestyre har 9 kvinner og 8 menn som gir en kvinneandel på 53 %.
Smøla er den eneste kommunen i fylket med et kvinnelig flertall i kommunestyret.
• Avlønning:
Lønnsdannelse er ulikt ut fra hvilke grupper i hht hovedtariffavtalen (HTA) de ansatte
er innplassert i. De fleste ansatte har sentralt fastsatt lønnsutvikling og omfattes av
lokale forhandlinger de år det sentralt er fastsatt rammer for dette. Ledere (kap. 3 i
HTA) og ansatte i kap. 5 i HTA har kun lokal lønnsfastsettelse.
I 2019 var det mellomoppgjør. Det var lokale forhandlinger for alle ansattegrupper i
hovedtariffavtalen i 2019.
Pr. 31.12.2019 har faste ansatte i Smøla kommune gjennomsnittlig årslønn på 502
030,- (kvinner kr 486 542,- og menn kr 568 749,-). Gjennomsnittlig årslønn for
kvinner har økt mer enn for menn sammenlignet med foregående år.
• Alder:
Gjennomsnittlig alder for alle ansatte (faste ansatte, vikarer, midlertidig ansatte og
tilkallingsvikarer) er 42,7 år.
Gjennomsnittlig alder for faste ansatte er 47,5 år (kvinner 46,7 år, menn 51,2 år).
Gjennomsnittlig alder på folkevalgte i kommunestyret er 46,4 år.
• Heltidskultur:
Smøla kommune har fastsatt i sin arbeidsgiverstrategi at det bl.a. skal arbeides med
utvikling av heltidskultur. Et av hovedmålene i strategien er «Arbeidsgiverstrategien
skal innenfor alle områder ha en overordnet målsetting om å skape en heltidskultur og
tillitskultur».
Det skal som hovedregel tilbys heltidsstillinger og ansatte skal motiveres til å gå i fulle
stillinger. Heltidskultur og hensiktsmessige arbeidstidsordninger har stor betydning for
kvalitet på tjenestene, nærværsarbeid og trivsel.
Ca. 34 % av faste ansatte i Smøla kommune arbeider deltid. Deltid er både frivillig og
ufrivillig og omfatter også ansatte som er delvis uføre. Gjennomsnittlig
Årsmelding 2019
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stillingsstørrelse for deltidsansatte er ca. 67 % stilling. Ca. 89 % av deltidsansatte er
kvinner. Deltidsstillingene finnes hovedsak innenfor stillingskategoriene fagarbeidere,
assistenter og renholdere.
Etikk
Smøla kommune har etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret sak 18/01 som gjelder
både for ansatte og folkevalgte. De etiske retningslinjene finnes i kvalitetssystemet Compilo,
for ansatte og på hjemmesiden for folkevalgte. Retningslinjene omhandler generelle prinsipp,
hvordan en skal forholde seg til gaver/tjenester/arrangement osv. fra eksterne,
interessekonflikter mellom kommunens interesser og personlige interesser, privat bruk av
kommunens utstyr samt håndtering av informasjon/opplysninger.
Dette er tema som tas opp i ulike møter og andre sammenhenger både med ledere, ansatte og
folkevalgte. Etikk og bruk av sosiale medier var bl.a. tema i forbindelse med
folkevalgtopplæringen for nye folkevalgte etter kommunevalg 2019.
Konkrete hendelser i organisasjonen, vedrørende brudd på etiske retningslinjer håndteres av
enhetsledere eventuelt av rådmannen eller ordfører.
Internkontroll og kvalitetsstyring
• I hht kommunelovens § 25-2 skal det minst en gang i året rapporteres til
kommunestyret om internkontroll og resultat fra statlig tilsyn.
Smøla kommune gjennomfører årlig ledelsens gjennomgang som er en del av
internkontrollarbeidet. Denne rapporteringen for 2019 er noe utvidet og omhandler
noen flere tema enn tidligere år. Ledelsens gjennomgang for 2019 sammenfattes og
presenteres i egen orienteringssak i formannskap og kommunestyre.
Tema i ledelsens gjennomgang rapporteringsår 2019:
- Interne revisjoner
- Eksterne revisjoner
- Endringer i sentrale styringsdokument
- Endringer i lokale styringsdokument
- Avvik
- ROS-analyser
- Brukerundersøkelser
- Klage på vedtak
- Klage på innhold og/eller utøvelse av tjeneste
- Vernerunde
- Varslingssaker
- Alvorlige hendelser
• Ny versjon av kommunens kvalitetssystem (Compilo) i 2019
Det vises til kapittel 2 regnskapsanalyse for beskrivelse av den økonomiske situasjonen.
3.3

VIKTIGE HENDELSER

Organisasjon
Endringer i området stab/støtte i 2019:
• Ny rådmann fra 01.01.19.
• Ny kommunalsjef fra 01.06.19.
• Stilling som personalkonsulent (ansvar 1012) endret til personal- og organisasjonssjef
(ansvar 1000) fra 01.02.19.
Årsmelding 2019
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Ny ordfører fra 24.10.19. etter kommunevalg 2019.
Bygge- og anleggsprosjekter
• Etablering av prosjekt Vikan Havn/utvikling Vikan industriområde. Framdrift i hht
plan.
• Forprosjekt Ny brannstasjon i hht plan
• Prosjekt Omsorgsboliger Hopen og Innsmøla. Ny prosjektleder fra vår 2019.
• Forprosjekt ombygging kjøkken Smøla sykehjem
Utredninger/planer/reglement/høringer
• Delegasjonsreglement Bygg og forvaltning vedtatt
• Arbeidsgiverstrategi vedtatt
• Lokal forskrift for godtgjøring folkevalgte vedtatt
• Utredning barnehagestruktur
Beredskap
Hendelser
• Det har ikke vært hendelser i 2019 som har medført at beredskapsledelsen har
vært samlet.
Øvelser
• Smøla kommune gjennomførte krisehåndteringsøvelsen «Øvelse fårikål 2019»
30. september 2019. Fast årlig øvelse fra Fylkesmannen.
• Møte-/skrivebordsøvelse beredskapsledelse.
Mottak og integrering av flyktninger
• Smøla kommune har vedtak om bosetting av 10 flyktninger i 2019. Kommunen har
i 2019 bosatt 9 overføringsflyktninger og 2 har kommet som familiegjenforente.
• Ved utgangen av 2019 er 52 personer bosatt i kommunen som flyktninger og
familiegjenforente.
• Antall personer som deltok i introduksjonsprogrammet: 13
• Antall personer i fast arbeid er 8, det er 9 som har midlertidig arbeid derav 8 som
har vikariater/småjobber i tillegg til introduksjonsprogrammet.
• Antall elver på videregående skole: 4.
Antall elever på grunnskolen: 1, 3 går grunnskoleopplæring for voksne
Antall barn i barnehage: 6
Opplæring og kompetansetiltak
Fagbrevstøttende kurs i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag i samarbeid med Smøla
Nærings- og kultursenter KF.
Lærlinger
Smøla kommune har pr. 31.12.19. 5 lærlinger i følgende fag:
• Helsefagarbeider 2 lærlinger
• Barne- og ungdomsarbeider 2 lærlinger
• Institusjonskokk 1 lærling
IKT og telefoni
• Nytt sak-/arkivsystem (Public360) som berører alle enheter
• Digitalt verktøy innen byggesak tatt i bruk - eByggesak
Årsmelding 2019
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•
•

Ny digital rekrutteringsløsning – Easy Cruit
Kommune-TV: overføring av alle kommunestyremøter

Interkommunale samarbeidsprosjekt
Nye interkommunale samarbeidsprosjekt som er initiert eller igangsatt i 2019:
• Etablering av ReMidt (renovasjon) med oppstart 01.01.20.
• Plansamarbeid i Orkide
3.4

AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

1000

Rådmannens stab

1001

Fellesutgifter

1 145

1004
1011

Flyktningetjenesten
Økonomi

-259
2 995

1012

Lønn og personal

1 235

1013

IKT

3 038

10*

Rådmannens stab og støtte

16 347

24 501

Regnskap

Årsak til avvik

15 955 Mindreforbruk
Merforbruk revisjon
(forvaltningsrevisjon),
mindre antall lærlinger.
1 346 Merforbruk
Lavere utgifter
forsikring.
Periodisering lønn
(2019 – 2020)
-243 Balanse
2 907 Mindreforbruk
1 351 Merforbruk lønn
ekstrahjelp
2 709 Mindreforbruk lønn
Ingen ekstra innleie (har
budsjett på 40 %
ekstrahjelp pga IKTkonsulent sitt
engasjement i IKT
Orkide)
24 025 Mindreforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

Tekst

KST 56/18

Etterbruk/riving/avhending av
skolebygg
Oppfølging/egengodkjenning
kommuneplanens arealdel

KST 56/18

KST 56/18
KST 56/18

Status og årsak til avvik

Arbeidet er i gang. Riving Nordsmøla skole
ferdig planlagt. Gjennomføres tidlig 2020.
Har vært arbeidet med kommuneplanens arealdel
gjennom hele året. Krevende arbeid som ikke ble
ferdigstilt i 2019
Beredskap: Vurdere/velge system Ikke gjennomført. Avventer rullering av
for innbyggervarsling
overordnet ROS.
Beredskap: Årlig
Delvis gjennomført.
evaluering/oppdatering av plan

Årsmelding 2019
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KST 56/18

KST 56/18
KST 56/18
KST 56/18
KST 56/18

KST 56/18

3.5

med fokus på faktaendringer,
«delplaner» og
instrukser/prosedyrer.
Forprosjekt/hovedprosjekt ny
ambulansebåt

Igangsatt men framdrift noe forsinket.
«Rammevilkår» for ny anbudsperiode ikke klart
fra Helse Møre og Romsdal.
Nytt delegasjonsreglement
Digitalt verktøy anskaffet og arbeidet er påstartet.
Forventet sak til politisk behandling i 2020.
Personvern – GDPR –
Arbeidet er igangsatt, og en del er ferdigstilt, men
implementere nytt regelverk
ikke fullført.
Ombygging Lensmannskontor
Ikke gjennomført, ikke ønsket av leietaker.
Utrede muligheten for en ordning Ikke gjennomført.
der Smøla kommune tilbyr lavere
husleie/gratis husleie i
kommunale bygg til lag og
foreninger i aktiviteter til barn og
unge.
Utrede behov og mulighet for
Ikke gjennomført
førstegangslån som
rekrutteringstiltak i
primærnæringen

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

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og tiltak for
å rette opp avvik

1 Samfunnsutvikling
Initiere og tilrettelegge
overordna planlegging

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.
Smøla kommune deltar i
prosjektet «Plansamarbeid på
Nordmøre» fra 2019

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.

Oppnådd

Rapporteringsrutiner følges
opp.
Kommunens totale driftsnivå
tilpasset budsjettrammene.
Driftsregnskap og
driftsbudsjett er i balanse.

Delvis oppnådd
1. Rapporteringsrutiner følges
opp
2. Kommunens totale driftsnivå
er for høyt i fht
budsjettrammer.
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4 Organisasjonsutvikling
Videreutvikle en fleksibel
organisasjon basert på
målsetting i kommuneplanen, og
med gode tilpassa tjenester til
brukerne

Delegasjonsreglement er
utarbeidet.
Lederutviklingsprogram er
gjennomført.
Implementering av
oppgaver/ansvar fra Smøla
Nærings- og Kultursenter KF og
andre tilpasninger i
organisasjonene er gjennomført.

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

Overordnet
kommunikasjonsstrategi er
utarbeidet.
Fastlagt 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.

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

Handlingsplaner ifm
medarbeidersamtaler følges opp.

Årsmelding 2019

Gjennomsnittlig sykefravær 7% i
2019 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.
Har satt i verk tiltak for leder og
medarbeiderutvikling.

Nytt arbeidsgiverpolitisk
dokument/arbeidsgiverstrategi er
vedtatt.

Delvis oppnådd
1. Delegasjonsreglement for
Bygg og forvaltning vedtatt.
Digitalt verktøy for
delegasjonsreglement
anskaffet og arbeidet er
påstartet.
2. Implementering og
tilpasning av ny organisering
for Smølahallen og
voksenopplæringa
gjennomført.
Delvis oppnådd
1. Overordnet
kommunikasjonsstrategi er
ikke utarbeidet.
2. Fastlagt møtestruktur for
samhandling er i funksjon.
Delvis oppnådd
Prosess med økonomiplan/
handlingsplan evaluert og endret
noe i 2019.
Delvis oppnådd
1. Måloppnåelse for samlet
sykefravær alle enheter 2019
er ikke oppnådd. I 2019 var
sykefraværet 8,3 %.
2. IA-Mål og handlingsplan
som dokument videreføres
ikke og er ikke utarbeidet for
2019. Partssammensatt
arbeid innen IA er videreført
og samarbeidsavtaler fulgt.
3. Har ikke satt i gang
spesifikke tiltak for leder/medarbeiderutvikling i 2019
på overordnet nivå.
Oppnådd

Oppnådd
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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
• Kommune- og fylkestingsvalg gjennomført.
• Innføring av nytt sak- og arkivsystem Public360.

4.3

AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

1200

Publikumssenter

4 361

1201

Folkevalgte

2 425

1202

Valg

12*

Publikumssenter samlet

Årsmelding 2019

Budsjett

230

7 016

Regnskap

Årsak til avvik

4 014 Mindreforbruk. Økte
salgsinntekter.
Mindreforbruk porto,
kurs/konf., abonnement
etc
2 691 Merforbruk. Etterlønn
ordfører og
møtegodtgjørelser
113 Mindreforbruk.
Bruk av ansatte i
publikumssenteret.
Bevertning via
serviceavd.
Besparelse på
utgiftsdekning og
overtid pga opptelling
og reg. på dagtid.
6 818 Mindreforbruk
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Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

Tekst

Status og årsak til avvik

KST- 56/18

Bibliotek – Meråpenhet selvbetjening

Ikke utført pga krav om elektronisk låsing av 7
dører i skolebygget som pr.dd låses manuelt.
Risiko for åpne dører er for stor. Kostnadene for
elektronisk låsing var ikke med i
beregningsgrunnlaget for «meråpenhet» fra
bibliotekets side. Investeringsprosjektet ble
kansellert av kommunestyret, jfr. vedtak 1.
tertialrapportering.

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
God personlig service og
tilgjengelig og oppdatert arkiv

Flere tjenester er gjort tilgjengelig
via Minside. Oppdatert arkiv både
elektronisk og papirformat.
Ny telefonløsning og rutiner
(booking, dropp inn) er etablert
for å gi kundene bedre tilbud.

2 Kompetanseutvikling
Kompetansepåbygging i tråd
med nye IKT-løsninger som tas i
bruk

Nytt sak og arkivsystem er
integrert.
Nye fagsystem er implementert i
arkivet.
Opplæring gjennomført som elæring
Dokumentene blir arkivert i hht
lovverk om bevaring.

Delvis oppnådd
Flere tjenester på min side
er tilgjengelig.
Elektronisk arkiv er
oppdatert.
Ny telefonløsning fungerer
godt. Rutiner for «dropp
inn» og booking er ikke
iverksatt.
Oppnådd
Nytt sak og arkivsystem er
integrert og fagsystem er
implementert. Opplæringen
ble gjennomført av ansatte i
publikumssenteret da
leverandør ikke hadde elæring på plass.

3 Samarbeidsrutiner
Videreutvikle gode
samarbeidsrutiner i alle ledd
internt og eksternt
4 Videreutvikle og kvalitetssikre
tjenester
5 Økonomistyring
Tilpasse driftsnivå til økonomisk
ramme

Tydelige ansvarsavklaringer og
skriftlige rutiner er etablert. Godt
samarbeid med øvrige
avdelinger/kollegaer i kommunen.
Nye funksjonaliteter/tjenester i
hht plan er tatt i bruk.
Balanse budsjett/regnskap.
Driftsnivå tilpasset
budsjettrammer.
Ny telefonløsning er integrert
Mål definert i IKT Orkides
strategiplan er nådd.
Min side er etablert og Portal
oppfyller nasjonale krav. Sosiale
medier brukes aktivt til
informasjon og i dialog med
innbyggerne.

6 Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle og forenkle
elektroniske tjenester, ny og
forenklet hjemmeside, sosiale
media (face book) samt e-innsyn

Årsmelding 2019

Delvis oppnådd
Ansvar/rutiner
Godt samarbeid med øvrige
avd./kollegaer i kommunen.
Oppnådd
Oppnådd

Oppnådd

Side 22 av 52

7 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

Årsmelding 2019

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

Oppnådd
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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 i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov og omsorg for
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (§1, Lov om barnehager)
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
•

5.3

En barnehagestyrer ferdig med og godkjent styrerutdanning. Alle styrere har nå
styrerutdanning.
AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

2100

Barnehager adm.

2110

Innsmøla barnehage

2 827

2120
2130
2140

Brattvær barnehage
Veiholmen barnehage
Nordsmøla barnehage

2 941
2 187
3 479

21*

Barnehage samlet

814

12 248

Regnskap

Årsak til avvik

718 Mindreforbruk: Lavere
overføring til andre
kommuner (Nettverk
Nordmøre).
2 786 Mindreforbruk: Mindre
innleie av vikarer ved
fravær.
2 984 Balanse
2 170 Balanse
3 775 Merforbruk:
Stort sykefravær,
vikarinnleie fravær
12 433 I hovedsak skyldes
merforbruket
sykefravær

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

5.4

Tekst

Status og årsak til avvik

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

1 Videreutvikle og kvalitetssikre
tjenestene

Årsmelding 2019

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

Framtidig barnehagestruktur er
vedtatt/framtidig løsning er valgt.

Delvis oppnådd
Rapport framtidig
barnehagestruktur og
administrativ
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saksbehandling ferdigstilt.
Ikke politisk behandlet.
Alle planverk er oppdatert i
henhold til ny rammeplan.

Delvis oppnådd.
De fleste planverk er
oppdatert.

Alle ansatte jobber etter den nye
rammeplanen.

Oppnådd, men dette
jobbes det med kontinuerlig

Tilsyn gjennomført etter plan.

Ikke oppnådd.
Er blitt nedprioritert p.g.a.
høy arbeidsbelastning.
Delvis oppnådd
Siste styrer har gjennomført
og bestått styrerutdanning
Mangler fortsatt nok
barnehagelærere med
godkjent
barnehagelærerutdannelse.
Ansatte med annen
høyskoleutdanning starter
med utdanning for å få
godkjenning. Alle
barnehageansatte har fått
kompetanseutvikling
gjennom språkløypa som er
kommunens
satsingsområde.
Oppnådd
Noen ledige plasser på
Innsmøla og Veiholmen
vårhalvåret 2019, men vi
har tatt ned bemanningen
og alle som ønsket plass
fikk plass. Høsthalvåret har
vært fylt opp.
Delvis oppnådd
Dette jobbes mye med, da
enheten har stort
sykefravær. Det vurderes at
sykefraværet ikke har årsak
i arbeidsmiljøet.

2 Kompetanseutvikling

Alle styrere har styrerutdanning.
Antall barnehagelærere
tilfredsstiller normen.
Alle «assistenter» har fagbrev.
Flere ansatte med
tilleggsutdanning

3 Opprettholde tilstrekkelig
barnehagekapasitet

Antall plasser fastlagt i
strukturrapport brukes fleksibelt.

4 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

Det er etablert gode møteplasser
og struktur i alle barnehager og på
tvers av barnehagene.
Sykefravær 7%.

5 Digitale hjelpemidler – Ikt

Barnehagene har tilstrekkelig og
tilfredsstillende digitalt utstyr.
Opplæring i bruk av digitalt utstyr
gjennomføres i hht rammeplan.
Balanse mellom budsjett og
regnskap.

6 Økonomistyring

Årsmelding 2019

Ikke oppnådd
Mangler nok utstyr til
ansatte og mye til barna.
Delvis oppnådd
Merforbruk på 185 000.
Har stort fokus på
økonomistyring.
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6.

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.
Resultatene fra nasjonale prøver presenteres og vurderes i egen sak – Grunnskolerapport
2019.

Årsmelding 2019
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6.3

ANSVAR 22 - BARNESKOLE

6.3.1 VIKTIGE HENDELSER
• Innføring av Fagfornyelsen 2020.
• Inngått 3-årsavtale med “Mitt Valg”, forebyggende program for mobbing og antisosial
adferd, skoleåret 2019/2020
• Ny rektor ansatt 1. august 2019.

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

Tekst

2250

Smøla barneskole

2251

Styrkingstiltak Smøla
barneskole

2252

Smøla SFO

22*

Barneskole samlet

Budsjett

15 375

2 464

272
18 111

Regnskap

Årsak til avvik

15 444 Merforbruk. Innkjøp av
bøker foregående
skoleår ble
regnskapsført først i
2019, kr 100 000,Merforbruk pedagogisk
programvare/ IKT, kr
90 000,Merforbruk pga.
oppdatering av utstyr/
nyinnkjøp ipad til
1.trinn.
Lønn lærlinger
merforbruk kr
250 000,Mindreforbruk
skoleskyss kr 250 000,2 399 Mindreforbruk. Større
refusjoner enn
budsjettert ang. elever
med styrkingstiltak.
362 Merforbruk. Avvik
foreldrebetaling SFO,
kr 70 000,18 205 Balanse

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

Tekst

Årsmelding 2019

Status og årsak til avvik
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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

Smøla barneskole skal være en
attraktiv arbeidsplass, der ansatte
skal trives.

Delvis oppnådd
Medarbeidersamtaler viser at de
ansatte føler stor trivsel på
arbeidsplassen.

Elevene føler seg trygge på skolen,
det er nulltoleranse for mobbing.

2 Økonomistyring
Tilpasse aktivitet og
driftsrammer
3 Arbeide systematisk med
elevenes skolemiljø
Kompetansebygging av ansatte.
Fokusere på skoleelevenes helse
og trivsel.

Balanse i drift/ budsjett.

4 Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle den pedagogiske
bruken av digitale hjelpemidler i
undervisningen. Ha oppdaterte
hjelpemidler tilpasset elevenes
ulike behov.

Elevene har tilgang på og bruker
elektroniske hjelpemidler i hht plan.

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

Prinsippene om tilpasset opplæring
og spesialundervisning er hele tiden
i fokus.

Årsmelding 2019

Følge opp elevene daglig.
Gjennomføre systematiske samtaler
og kartlegginger ved behov.
Iverksette tiltak umiddelbart dersom
det er behov
Bruke skolens ordensreglement og
skolens mobbeplan – og evaluere
disse.
Elevenes skolemiljø er tema på
personalmøter/ utviklingsmøter.
Skolens uteområde er
videreutviklet.

1:1 enhet til alle elever.

Skolen har nulltoleranse for
mobbing, men
elevundersøkelsen viser på
7.trinn trivsel på 4,1, mens
landsgjennomsnittet er 4,3.
Dette er likevel en klar
forbedring fra fjorårets tall på
3,1.
Oppnådd
Oppnådd
Elevene følges daglig opp av
kontaktlærere, faglærere og
assistenter. Lav terskel for å
informere ledelsen ved avvik.
Det gjennomføres systematiske
samtaler av kontaktlærere,
assistenter, helsesøster og
klinisk sosionom ved skolen. I
tillegg innhentes veilederteam
fra PPT og BV ved behov.
Trivselsundersøkelse
gjennomført på alle trinn, og
sosiometrisk undersøkelse i
klasser ved behov.
Elevenes psykososiale
skolemiljø er ukentlig sak på
personalmøte.
Skolens ordensreglement er
tema for revidering i personaler.
Skolens uteområde har høst
2019 fått kommunestyrevedtak
på videreutvikling.
Delvis oppnådd
1.og 2. trinn har 1:1 Ipad
3.og 4.trinn deler klassesett PC
5., 6., og 7. trinn har 1:1 PC.
I tillegg er det tilgjengelig et
klassesett med Ipader for bruk
der det er behov.
Oppnådd
Skolen har tett samarbeid med
PPT og PPT sitt veilederteam
for å sikre tilpasset opplæring og
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Sikre elevenes rettigheter

Skolen jobber målrettet for at alle
elever skal få tiltak som gir best
mulig utbytte av undervisningen.
Grunnressursen for lærerstillinger
tilfredsstiller norm om lærertetthet.
Inkluderende opplæring vektlegges,
uavhengig av evner og
forutsetninger.
Elevene får opplæring ihht.
gjeldende lover og regler.

6 Kunnskapsløftet
Delta aktivt i arbeidet med
fagfornyelse og ny læreplan
gjennom tettere deltagelse i
Nettverk Nordmøre.

Har tatt i bruk den nye
formålsparagrafen, og implementert
ny generell del av kunnskapsløftet.

7 Rekruttering og kompetanse
Fortsette å utvikle felles
skolekultur, legge til rette for
intern delingskultur og tilby
individuell kompetanseheving.
Si ja til lærlingeplasser

Smøla barneskole er en attraktiv
arbeidsplass med involverte og
ansvarlige medarbeidere.

Ansatte er involvert og er en aktiv
part i prosessen med fagfornyelse
2020- i samarbeid med Nettverk
Nordmøre.

Skolen har praksisstudenter.
To lærere skal kunne ta
videreutdanning gjennom
kompetanse for kvalitet hvert år.
Skolen har utviklet intern
delingskultur, og en felles kultur i
skolemiljøet.
Ansatte opplever eierforhold til sin
arbeidsplass og sine
arbeidsoppgaver.

Årsmelding 2019

rett til spesialundervisning. PPT
har fast kontortid ved skolen 2
dager 2 ganger pr. mnd.
Gjennom dette samarbeidet
arbeides det også målrettet med
tiltak for å få best mulig
læringsutbytte for elevene.
Arbeidet er altså systematisert,
og man forventer etter hvert at
dette også blir synliggjort
gjennom nasjonal kartlegging.
Nasjonal kartlegging viser
resultater litt under
landsgjennomsnittet i regning,
lesing og skriving, men en
synlig bedring siden forrige
skoleår.
Norm for lærertetthet i klassene.
er oppfylt. Ved siste GSI
innsamling hadde vi høst 2019
en lærertetthet på 12.1 elever pr
lærer i 1.-4. trinn (Norm 15), og
16,5 elever pr. Lærer i 5.-7.trinn.
(Norm 20)
Gjeldende lovverk blir
etterfulgt.
Delvis oppnådd
Fagfornyelsen innføres
skoleåret 2020/21.
Gjennom arbeidet i Nettverk
Nordmøre er ansatte involvert
og en aktiv del i denne
prosessen. Det er satt av felles
utviklingstid sammen med
ungdomsskolen, 2.ganger pr.
mnd. til dette arbeidet.
Delvis oppnådd
Medarbeidersamtaler viser at
ansatte føler seg involvert på
arbeidsplassen og har
eierforhold til oppgaver og
arbeidsplass.
Skolen har i 2019 perioder med
praksisstudenter. 2 studenter.
Skolen har også perioder med
utplasserte elever i forbindelse
med fagutdanning og
praksisplass.
Skolen har hatt 2 lærere i
videreutdanning gjennom
kompetanse for kvalitet. I tillegg
har 4 lærere vært under
videreutdanning privat.
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Formell veilederkompetanse ift
nyutdanna lærere er ivaretatt.

Skolen har ikke ansatte med
formell veilederkompetanse.
Det ble høst 2019 avtalt fast
ukentlig møte mellom tillitsvalgt
og rektor for å sikre
medbestemmelse.

8 Kvalitetssikre tjenestene
Analysere og videreutvikle
skolens praksis bl.a. gjennom
nasjonale prøver og nasjonale
kartlegginger. Ta i bruk ny
revidert kartleggingsplan på de
ulike trinnene.

Ansatte følger opp og sikrer at
elevenes rettigheter blir oppfylt.
Felles opplæring, forankring og
kulturbygging er etablert som
interne strategier.
Ledelsesforankring med
synliggjøring av ansvar og
arbeidsoppgaver kommer tydelig
frem, og det legges vekt på at
ansatte tar i bruk gjeldende
styringsverktøy for å få til
forbedring.
Skole systematiserer og
gjennomfører planlagte tiltak.

Årsmelding 2019

Arbeidet i Nettverk Nordmøre
har vært med på å utvikle
skolens delingskultur, også på
tvers av skoleslag.
Deltagelse i “Mitt Valg” er
positivt for å bygge en felles
skolekultur og felles forståelse i
personalet. I tillegg blir etiske
problemstillinger tatt opp som
diskusjonstema på
personalmøter.
En utfordring er at assistenter
ikke deltar på disse møtene, men
har egne møter tilpasset avsatt
tidsbruk til dette.
Oppnådd
Skolen gjennomfører pålagte
kartlegginger og ekstra interne
kartlegginger av elever for å
sikre elevenes rettigheter.
Etter kartlegginger informeres
ledelsen samt at ansatte rundt
klassene får informasjon om
resultater og plan for videre
arbeid. I tillegg utføres
kartlegginger av PPT og BUP av
enkeltelever som skolen
registrerer bekymring for.
Det er etablert ressursgruppe
internt som samordner arbeidet
rundt dette.
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6.4

ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE

6.4.1 VIKTIGE HENDELSER
•
•

Kulturskolen deltar i prosjektet «Veiledning i kulturskoleutvikling 2019-2020».
En av våre elever i kulturskolen fikk tildelt «Drømmestipend» fra Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd

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

Tekst

Budsjett

2300
2301

Smøla ungdomsskole
Styrkingstiltak Smøla
ungdomsskole

2303
2310
23*

Voksenopplæring
Smøla kulturskole
Ungdomsskole samlet

7 924
1 326

512
1 657
11 419

Regnskap

Årsak til avvik

7 804 Mindreforbruk
1 522 Merforbruk. Stort avvik
mellom faktiske utgifter
i forb. med
undervisning til
flyktninger og overf. fra
flyktningetjenesten –
Enhetens anbefalte
budsjett: kr. 285.000,-,
reelle utg. kr. 348.000,-,
vedtatt budsjett/overført
fra flyktningetjenesten
kr. 185.000,596 Balanse
1 654 Balanse
11 577 Merforbruk

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 2019

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og tiltak
for å rette opp avvik

Gjennomfører
medarbeidersamtaler. Sykefravær
under 5%.
Resultat på elevundersøkelsen:
Mobbing under 1,2Trivsel over
4,4
Gjennomfører trivselstiltak i
henhold til skolens strategiske
plan. Forebygger mobbing og
følger vedtatte prosedyrer ved
avdekking av mobbing.
Gjennomfører og følger MOTprogrammet. Lærere gis tilbud om

Delvis oppnådd
Elevundersøkelsen
gjennomført i 10.kl:
Mobbing 0 Trivsel 4,0
Skolen mener det er bra trivsel
blant elevene, noe
elevundersøkelsen har vist
over tid. Siden det er få elever,
vil tallene variere noe fra år til
år. Både arbeidet med MOT og
felles valgfag og
musikkprosjekt er viktige
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videre- og/eller etterutdanning.
Kompetanseheving blant ansatte
innenfor IKT. Følger opp tiltak
basert på 10-faktor-undersøkelsen.
Leder- og medarbeiderutvikling,

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

Gjennomfører analyser av
eksamensresultat og nasjonale
prøver.
Elevundersøkelsen er gjennomført
og analysert. 1 digital enhet pr
elev. Oppdatert digitalt utstyr til
alle ansatte. Resultat for nasjonale
prøver og eksamen er på
landsgjennomsnitt eller bedre.
Gjennomfører felles
musikkprosjekt.,

3 Skape gode
samarbeidsløsninger og
samarbeidsrelasjoner med
andre enheter
Dra nytte av hverandre til det
beste for elever og ansatte.
Kompetansebygging.
4 Elektroniske løsninger IKT
Videreutvikle den pedagogiske
bruken av digitale hjelpemidler i
undervisningen. Ha oppdaterte
hjelpemidler både for elever og
ansatte. Minimum 1 enhet pr.
elev.
5 Økonomistyring
Tilpasse aktivitet og ramme

Gjennomfører felles trivselstiltak
for elever og ansatte. Har gode
samarbeidsrutiner og jevnlige
samarbeidsmøter med andre
enheter. Kompetanseutvikling –
lærer av og med hverandre

6 Styrke rekrutteringen og
kompetansen i enheten og
videreutvikle enhetens
organisasjon

Minimum 1 lærer gjennomfører
videre- /etterutdanning pr år. Har
tatt i bruk skolevandring som
verktøy for pedagogisk ledelse.

Årsmelding 2019

faktorer for god trivsel blant
elevene.
Kontinuerlig arbeid med å
heve IKT-kompetansen blant
de ansatte. Deltar i ROLU – i
regi av Nettverk Nordmøre
(regional oppvekst-leder
utvikling)
Delvis oppnådd
Resultat nasjonale prøver:8.kl
– Regning 2,65 (landsgj.snitt
3.0) Lesing 3,0 (landsgj.snitt
3,07) Engelsk 2,94
(landsgj.snitt 3,07)9.kl –
Regning 3,15 (landsgj.snitt
3,41) Lesing 3,07 (landsgj.snitt
3,47)Utviklingen for elevene i
9.klasse i lesing viser flere
elever på nivå 1, men også
flere elever på nivå 5. I
regning har det vært en veldig
positiv utvikling – fra 42% på
nivå 1 og 2 i 2018 til 30% i
2019 og fra ingen på nivå 5 i
2018 til 19% i 2019.Viser
ellers til grunnskolerapport
2019
Oppnådd

Benytter varierte
undervisningsmetoder med
utstrakt bruk av digitale
hjelpemidler. Minimum 1 enhet pr
elev. Max 5 år gammelt utstyr for
ansatte.

Delvis oppnådd
Kontinuerlig arbeid med å ha
fokus på bruk av varierte
undervisningsmetoder med
utstrakt bruk av digitale
hjelpemidler

Ha balanse mellom budsjett og
regnskap.
Driftsnivå er tilpasset
budsjettrammene.
Følger opp månedsrapporter og
tertialrapporter i h.h.t fastsatte
rutiner.

Delvis oppnådd
Merforbruk kr. 158.000
Har god oversikt og
kontroll, men enheten har
større utgifter i forbindelse
med undervisning av
flyktninger enn det som blir
refundert fra
flyktningetjenesten –
differansen er på kr. 163.000.
Delvis oppnådd
Vanskelig å sette av tid til
skolevandring.
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Muligheter for individuell
kompetanseheving og
skolebasert kompetanseutvikling

7 Oppfylle kravene i
opplæringsloven i forhold til
tilpassa undervisning og
spesialundervisning.
Sikre elevenes rettigheter.

8 Kvalitetssikre tjenestene
Skolens praksis skal analyseres,
bl.a. gjennom resultater på
nasjonale prøver og eksamen.
9 Videreutvikle et godt
breddetilbud i kulturskolen og
gjøre kulturskolen tilgjengelig
for alle barn og unge i Smøla
kommune som ønsker
elevplass.
1 Videreutvikle attraktive
0 fritidstilbud til ungdom i
kommunen.

Årsmelding 2019

Alle lærere har godkjent
kompetanse.
Har fokus på utvikling og
kompetanseheving, både
individuelt og skolebasert.
Smøla ungdomsskole framstår
som aktiv deltaker i satsinga
«Framtidas skole» gjennom
interkommunalt samarbeid i
Nettverk Nordmøre.
Faste rutiner for skoleutvikling
innenfor bunden arbeidstid.
Alle ansatte bruker og behersker
Office365 og Visma Flyt skole.
Alle ansatte i kulturskolen deltar
på regionale fagdager for
kulturskoler.
Alle elever får tilpassa opplæring i
et trygt læringsmiljø.
Elever med enkeltvedtak får
spesialundervisning i henhold til
vedtak.
Alle elever som har rett til det, har
enkeltvedtak om språkopplæring
for minoritetsspråklige elever.
Gjennomfører analyser av
eksamensresultat og nasjonale
prøver i kollegiet og skolefaglig
ansvarlig i kommunen i
forbindelse med utarbeidelse av
grunnskolerapport.
Smøla kulturskole har tilstrekkelig
med elevplasser og kvalifiserte
lærere.
Har opprettet tilbud om
studioteknikk og visuell kunst.
Jobber interkommunalt i
prosjektet «Veiledning i
kulturskoleutvikling 2019-2020».
Stormen ungdomsklubb er i drift
og utvikler seg «i takt» med
brukergruppen.
Ungdomsarbeideren er mentor for
Smøla ungdomsråd og bidrar til at
rådet er ungdommens talerør.

0,4 stilling uten godkjent
lærerutdanning i
ungdomsskolen.

Alle ansatte bruker Office365
og Visma Flyt skole, men
kompetansen kan fortsatt økes.
Delvis oppnådd
Arbeider hele tiden for at alle
elever skal ha opplevelsen av
tilpasset opplæring i et trygt
læringsmiljø

Oppnådd

Delvis oppnådd
Det er ikke opprettet tilbud om
studioteknikk og visuell kunst
pga for lav søknad.
Oppnådd
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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
• Smøla deltar i interkommunalt akuttberedskap for barneverntjenesten for Nordmøre og
Romsdal.
• Ansatt fullførte utdanning i familieterapi og systemisk praksis
• Statlige midler til foreldrestøttene tiltak og gjennomføring av 2
foreldreveiledningskurs, vår og høst 2019.

Sosialtjenesten
År
2013
Stønadstilfeller
48

2014
56

2015
56

2016
43

2017
53

2018
55

2019
64

Det er en forholdsvis stor økning i personer som har rettigheter til økonomisk stønad.
I 2019 var det av 64 personer, 11 som mottok økonomisk stønad som hovedinntektskilde i 1012 av årets måneder (2017:3 og 2018: 9)
Ingen stønadstilfeller over 67 år.
3 personer er innvilget deltakelse i kvalifiseringsprogram, samme som i 2018.
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

2019
28

6

6

6

5

5

3

3

24

20

14

9

30

13

22

2

1

3

2

5

1

4

Økt antall meldinger til barneverntjenesten. En melding skal vurderes mot henleggelse eller
undersøkelse. Barneverntjenesten har frist på 3 måneder til undersøkelsen.

Årsmelding 2019
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7.3

AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

3000/2340

Aktiviserings- og
servicetjenester overfor eldre og
personer med funksjons
nedsettelse.

3000/2420

Råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid

1 635

3000/2440

Barneverntjeneste

1 322

3000/2510

Barnevernstiltak når barnet ikke
er plassert av barnevernet

3000/2520

1 933

3000/2760

Barnevernstiltak når barnet er
plassert av barnevernet
Kvalifiseringsordningen

3000/2810

Ytelse til livsopphold

1.544

30*

NAV samlet

7.565

452

263

416

Regnskap

Årsak til avvik

351 Mindreforbruk. Vil
variere fra år til år.
Vedtak er evaluert i
2019. Noen saker
avsluttet.
1 791 Merforbruk. Økte
reiseutgifter og IKTutgifter
718 Mindreforbruk. Økte
reiseutgifter. Noe
lavere advokatutgifter
enn forventet.
900 Merforbruk. Kjøp av
tjenester. Endring av
tiltak.
1 766 Mindreforbruk
245 Mindreforbruk.
Ansattressurs til å
kartlegge og følge opp
flere kandidater i
tiltaket
1 853 Merforbruk. Flere
personer med
rettigheter til
økonomisk stønad
7 624 Balanse

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

7.4

Tekst

Status og årsak til avvik

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

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

Årsmelding 2019

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

Flere i arbeid – færre på stønad
Flere inkluderes i arbeidslivet
Inkluderingsdugnaden er etablert i
Smøla

Delvis oppnådd
Lav arbeidsledighet.
Sykefravær som på
landsbasis, men det er stor
variasjon mellom bedrifter.
Økt antall personer som
ikke har lønnet arbeid og
ikke rettigheter til statlige
ytelser.
Godt samarbeid med
næringslivet.
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2 Arbeidsrettet samarbeid
mellom NAV,
flyktningetjeneste og
voksenopplæring
3 Forebygge fattigdom

Tidlig etablert samarbeid med mål
om arbeid og individuell plan
Samarbeid om kompetansedeling
Etablert samarbeidsarena
Tidlig avklaring og informasjon
Gjennomført innbyggerkurs
Tilby økonomisk veiledning etter
behov
Økt arbeidsretting for brukere
med lav eller ingen inntekt

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

Deltatt i tverrfaglig team for barn
og unge
Benyttet familieråd som tiltak i
egnede saker
Benyttet kompetanse i
familieterapi
Gjennomført
foreldreveiledningskurs
Økt kompetanse i tverrfaglig
tilnærming/tiltak
Samordne tiltak ved tverretatlig
bistand for effektiv bruk av
ressurs
Interkommunalt akuttberedskap i
barneverntjenesten er opprettet
Barnevernleder deltar i IKsamarbeidets
oppfølging/evaluering
Sykefravær under 4%

5 Etablere og følge opp
akuttberedskap i
barneverntjenesten
6 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

7 Økonomistyring – Tilpasse
drift og ramme

Årsmelding 2019

Det jobbes med bedrifter
for å redusere sykefravær
og for å inkludere flere i
arbeidslivet.
Oppnådd

Delvis oppnådd
Barnefamilier med lav
inntekt er prioritert.
Flere personer tilbys
økonomisk veiledning i
gjeldssaker
Arbeid er alltid tema
overfor brukere som ikke
kan forsørge seg selv.
Oppnådd

Oppnådd

Oppnådd

Ingen ansatte har opplevd
trakassering/trussel/vold

Oppnådd

Gjennomført medarbeidersamtaler

Ikke oppnådd

Ansatte har reell medvirkning på
arbeidsplassen
Balanse mellom budsjett og
regnskap.

Oppnådd
Ikke oppnådd.
Ubalanse i 2019 ble varslet
i tertialrapport.
Enheten ble tilført midler i
løpet av 2019, og budsjett
for 2020 ble
konsekvensjustert.
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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
•
•
•
•
•
•

Avsluttet prosjektperiode «Pasient- og brukersikker kommune»- overgang til drift
Avsluttet prosjektperiode «Helhetlig pasientforløp i hjemmet»- overgang til drift
Implementert pakkeforløp og etablert tverrfaglige team psykisk helse- barn og unge
Implementert pakkeforløp og etablert tverrfaglig team voksne rus- og psykiatri
Tilsatt psykolog 40 % stilling, avtale med Aure kommune.
Nytt sykesignalanlegg installert ved Smøla sykehjem, samt anskaffet
velferdsteknologiske løsninger E-rom for pasientoppfølging i sykehjem.
Smøla kommune tildelt omsorgsprisen 2019 av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for
Virtuell avdeling, Smøla hjemmetjenester
Reduksjon 6 plasser ved Smøla sykehjem (Virtuell avdeling, skjerpede kriterier for
inntak)
Iverksatt utsendelse av vedtaksbrev fra fagsystem sykehjem og hjemmetjeneste PostUt
Bedriftsintern opplæring for nesten samtlige ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i
palliasjon
En sykepleier har fullført Nordisk forbedringsagentutdannelse

•
•
•
•
•

8.3

AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

3100
3101

Helse adm.
Leger

2 424
3 964

3102
3103

Fysioterapi
Ergoterapi

1 348
293

Årsmelding 2019

Budsjett

Regnskap

Årsak til avvik

2 198 Balanse - lite mindreforbruk
5 204 Høyere utbetaling til
beredskapsvakter enn budsjett i
HAS-samarbeidet.
Årsak: Merforbruk
vaktgodtgjørelse siste tre år.
Ikke konsekvensjustert i 2019
1 324 Balanse
211 Mindreforbruk pga vakanse fra
høsten 2019
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3104

Psykiatri

712

3105

Helsesøster

840

3106
3107
3108
31*

Jordmor
Folkehelsekoordinator
Frisklivskoordinator
Helse samlet

3500
3501

Sykehjem og
hjemmetjenester
Skjermet avdeling

3502

Somatisk avdeling

356
185
192
10 314
653
2 770
11 009

3503

Korttidsavdeling

4 404

3504

Hjemmesykepleien

9 804

3505

Hjemmehjelpene

1 787

3506
35*

Funksjonshemmede
Sykehjem og
hjemmetjenester
samlet

Årsmelding 2019

368
30 795

469 Mindreforbruk. Tilskudd
pakkeforløp psykisk helse.
728 Mindreforbruk. Merinntekt
brukerbetaling vaksiner
365 Balanse
213 Trykking folkehelserapporten
126 Mindreforbruk pga vakanse
10 839 Merforbruk skyldes avvik
ifht vaktgodtgjøring
legetjenesten.
467 Mindreforbruk, ikke innleie ved
fravær aktivitør.
3 061 Merforbruk vikarlønn og
vikarlønn avt. festet tillegg
12 141 Merforbruk fastlønn og
vikarlønn inkl. avt. festet tillegg
og sos. utg.
Merforbruk kjøp av
vikartjenester.
Sykefravær 16,67 % (spesielt høyt på natt)
5 210 Merforbruk vikarlønn inkl.
avt.festet tillegg. Merforbruk
lønn ferievikar.
Svært stort merforbruk på
overtid
Reduksjon antall plasser fra
høst 2019, ikke fått effekt enda.
Sykefravær 28,86 %
11 938 Avvik på fastlønn 0,6 årsverk.
Avviket blir rettet opp ved
intern omfordeling i 2020.
Store avvik vikar inkl. avt.
festet tillegg og sos. utg.,
vikarpool
Sykefravær: 9,74 %
1 416 Mindreforbruk lønn – post blir
brukt for å styrke 3504 i 2020
Sykefravær 6,73 %
300
34 532 Samlet sykefravær på 14,9 %
i 2019 i tillegg vakanser gir
merutgift lønn.
Store utgifter for å sikre
tilstrekkelig bemanning:
bemanningsbyrå, vikarer,
overtid og forskjøvet
arbeidstid.
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Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst
K.styre 56/18
Omsorgsboliger

8.4.

Status og årsak til avvik
Investering ikke i igangsatt i hht vedtak,
forsinkelse i prosjektet.

ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi (delmål)

1 Sikre gode 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 2019

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og tiltak for
å rette opp avvik

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

Oppnådd
Målet er oppnådd med
utgangspunkt i tiltak. Sykefravær
og vakanser fører til marginal
bemanning i enkelte perioder, og
kan i verste fall forringe
kvaliteten i tjenestene. Tiltak må
rettes mot å opprettholde
tilfredsstillende bemanning.

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 9 %
Økt fokus på
1. trivsel og samarbeid
2. ergonomi
3. nærværende ledelse
(tett på)
Har satt i verk tiltak basert på
(10-FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.

Kvalitetsutvikling,
kompetansebygging og
kompetansemobilisering pågår
kontinuerlig.
Delvis oppnådd
Oppfølges kontinuerlig gjennom
interne rutiner og ekstern
rapportering.
Videreføres
Oppnådd,
Etterstreber kontinuerlig å
opprettholde rask saksbehandling.
Videreføres.
Delvis oppnådd
God oversikt og oppfølging av
hjemmeboende, også
risikopasienter.
Videreføres.

Delvis oppnådd
Ikke oppnådd mål sykefravær.
Stort sett godt arbeidsmiljø, men
et par enkeltsaker som ble fulgt
særskilt opp i 2019
Videreføre arbeidet med 10-faktor
Nærværsarbeid og
medarbeidersamtaler.
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6 Økonomistyring – tilpasse
drift og ramme

Balanse budsjett og regnskap

7 Brukermedvirkning

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

Årsmelding 2019

Ikke oppnådd
Pga av mangel på personell
benyttes dyre «nødløsninger»
Det arbeides videre med å
redusere sykefraværet, samt at
andre alternative turnusformer
vurderes. Situasjonen er krevende.
Delvis oppnådd
Tett oppfølging av pasienter og
pårørende i sykehjem og hos
hjemmeboende. Faste
pårørendemøter,
innkomstsamtaler og «hva er
viktig for deg»-samtaler.
Faste møter i brukerutvalget,
utvidete møter har vært
gjennomført der det har vært
åpnet opp for deltakelse fra alle
som ønsker av pasienter og
pårørende. Ikke gjennomført
brukerundersøkelse.
Videreføres.
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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 sosialt liv.
9.2

VIKTIGE HENDELSER
•
•
•
•
•
•
•

9.3

Ny enhetsleder fra mai-19
To ansatte har tatt fagbrev som helsefagarbeider.
En ansatt har begynt på helsefagarbeider-studiet.
En deltidsansatt har begynt på vernepleierutdanning.
To ansatte går relevant videreutdanning på høgskolenivå
Enheten har gjort fortløpende endringer i bemanningsplaner grunnet endringer i
hjelpebehov
Enheten deltar i arbeid med nye omsorgsboliger
AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

3200/2340
3200/2530

Aktivisering
Helse- og omsorgstjenester i
institusjon (avlastning)

1 517
3 106

3200/2540

Helse- og omsorgstjenester i
hjemmet

10 557

3200/2650

Kommunalt disponerte boliger

-1 046

32*

Aktivitet og boveiledning
samlet

14 134

Årsmelding 2019

Budsjett

Regnskap

Årsak til avvik

1 539 Balanse
4 363 Merforbruk. Stor
økning i omfang av
ressurskrevende
tjenester fra og med mai
måned. Tvangsvedtak
har resultert i økt
bemanning, både på
ukedager og helg.
12 091 Merforbruk.
Tvangsvedtak har
medført økt bemanning
på helg. Økt
tjenestebehov siste
halvdel av året, knyttet
til ny bruker. Mangel på
vikarer har medført mye
bruk av overtid.
Helsemessige forhold
hos en bruker har gjort
det nødvendig å leie inn
ekstra nattevakt i en
lengre periode.
-1 084 Balanse. En leilighet i
Hopen omsorgsboliger
har stått ledig deler av
året
16 909 Merforbruk – økt
bemanning
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Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

9.4

Tekst

Status og årsak til avvik

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

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

1 Tjenesteutvikling

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.

2 Individuelle planer

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.

Delvis oppnådd
Uforutsett økning i
tjenestebehov gjorde at
stabile team rundt flere
brukere måtte plukkes fra
hverandre. Dette har i noen
tilfeller gått ut over kvalitet
på tjenesteproduksjonen.
Enheten opplever likevel at
relasjon og dialog med
pårørende er god.
Delvis oppnådd
Noen utfordringer knyttet
til bytter av IP
koordinatorer.

Med fokus på kvalitet, trygghet
og forsvarlighet

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

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

7 Økonomistyring

Balanse i budsjett og regnskap
Tilpasset driftsnivå og ramme.

For å imøtekomme nye behov
og krav

Tilpasset fremtidige krav og
moderne tjenesteyting

Tilpasse driftsnivå og ramme

Årsmelding 2019

Oppnådd
Nye brukere ved
aktivitetssenteret.
Delvis oppnådd
Stor økning i
avlastningsbehov har skapt
utfordringer, både når det
gjelder plass og tilgang på
kvalifisert bemanning.
Delvis oppnådd
Flere ansatte tar/har tatt
relevant utdanning.
Mulighet til å øke
kompetanse gjennom
nettbaserte kurs. Noen er
midlertidig ansatt siden de
ikke oppfyller
kompetansevilkår. Ingen
aktivitørlærling.
Ikke vært aktuelt.
Jobbes målrettet med
velferdsteknologiske
løsninger i forbindelse med
nye omsorgsboliger.
Ikke oppnådd
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8 Godt og inkluderende

arbeidsmiljø
Den enkelte medarbeiders
ressurs blir brukt på best mulig
måte

Årsmelding 2019

Sykefravær under 8 %
Gjennomført medarbeidersamtaler

Merforbruk grunnet store
og uventede økninger i
ressurskrevende tjenester,
delvis knyttet til
tvangsvedtak. Mangel på
vikarer har også resultert i
mye bruk av overtid.
Delvis oppnådd
Sykefravær på 8,97% Alle
ansatte har hatt tilbud om
medarbeidersamtale.
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10 ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING
10.1 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 renholds
oppgaver med høy kvalitet i alle kommunale bygninger.
10.2 VIKTIGE HENDELSER
• Forprosjekt nytt kjøkken Smøla sykehjem igangsatt
10.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

Budsjett

3401

Kjøkken

3402

Vaskeri

529

3403

Renhold

4 484

34*

Serviceavdelinga samlet

8 629

3 616

Regnskap

Årsak til avvik

3 669 Merforbruk - sviktende
salgsinntekter, økt
vikarbruk.
404 Mindreforbruk - økt
salg til private.
4 251 Mindreforbruk kontrollert bruk av
vikarer og styrt
ferieavvikling,
stillingsnedtrekk.
8 324 Mindreforbruk
Fokus på balanse,
tiltak der det er
nødvendig gjennom
året: begrenset innleie,
innkjøpskontroll mm.
Ved vakant stilling
vurderes behov før ny
ansettelser
gjennomføres.

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

Årsmelding 2019
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Strategi (delmål)

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

1 Kapasitet og kvalitet

Fleksible og tilpassa tjenester, der
tett samarbeid med andre enheter
vil være en faktor for å tilpasse og
levere godt på kvalitet innen gitte
rammer.

2 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø for alle, med vekt
på folkehelse

Sykefravær på under 8%.

3 Økonomistyring – tilpasse
drift og ramme

Balanse i budsjett og rammer.

4 Bedre folkehelse

Godt og tilpassa kosthold.
Tilpasse renhold for å unngå
smitte og ha et godt inneklima i
alle kommunale bygg.

5 Kompetanseutvikling

Gjennomføre kurs og opplæring
av ansatte for å sikre god
kompetanse.

Delvis oppnådd
Enheten har evaluert
vaskeritjenesten. Med
enkle tiltak, og i samarbeid
med helse og omsorg, er
endringer gjennomført som
vil øke kapasiteten uten
økte kostnader. Erfaringer
fra 2019 tas med i videre
arbeid.
Renholdstjenesten er
effektivisert og tilpassa i
forhold til rammer.
Forprosjekt nytt kjøkken er
igangsatt og en gruppe har
jobba frem et utkast til
videre utredning.
Oppnådd
Sykefravær 1,8%. Det er
jobba med 10-faktor i
avdelingene.
Fokus på sykefravær og
nærværsarbeid.
Delvis oppnådd
Enketen totalt har et
mindreforbruk
Tilpasser vikarbruk i
forhold til ferieavvikling
og ved annet fravær i
renholdstjenesten.
Erfaringene tas med for å
oppnå samme effekten på
kjøkken. God oversikt over
budsjett og setter i gang
tiltak fortløpende for å
oppnå balanse.
Delvis oppnådd
Viderefører arbeidet med
samarbeidsrutiner mellom
serviceavd. og sykehjem.
Rutinene for å forebygge
smitte og for å
styrke/omprioritere
renholdet ved smitte
utbrudd er bedret.
Delvis oppnådd
Det har vært gjennomført
noe intern opplæring og
enkelte ansatte har deltatt
på fagdager.

Årsmelding 2019
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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
• Ny brannordning, NiBR (Nordmøre interkommunale brann og redning) - første hele
driftsår
• Ny brannbil
• Ny brannstasjon vedtatt bygget på Sætran
• ReMidt IKS etablert, i drift fra 01.01.2020
• Branntilsyn på alle kommunale bygg
• Smølahallen overført fra Smøla Nærings- og kultursenter KF til Smøla kommune, fra
1.1.2019.
• Rehabilitering Jøstølveien - ny tids- og kostnadsbesparende metode
• 10 års jubileum arrangert i Smølahallen
11.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon

Tekst

4100

Teknisk vakt og beredskap

4101

VARSF –teknisk vakt og
beredskap

Årsmelding 2019

Budsjett

13 090

-6 366

Regnskap

Årsak til avvik

14 279 Merforbruk
Ny brannordning kr 1,0 mill.
Merutgift/ikke budsjettert
husleie Innsmøla barnehage
kr 130 000,Transportkostnader og
drift/vedlikehold bygg kr
170 000,-4 885 Mindreforbruk.
Mindreinntekt
/feilbudsjettering på
næringsavfall kr 1,1 mill.
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41*

Tekniske tjenester, vakt og
beredskap samlet

6 724

Mindre justeringer kr
400 000,9 395 Merforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg

Tekst

Status og årsak til avvik

KST 56/18

Ny brannstasjon

KST 56/18

Riving av skolebygg

Ikke iverksatt bygging pga tomtevalg tok lang
tid.
Ikke iverksatt riving, kontrakt signert i desember.

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

1 Gjennomføre
utbyggingsprosjekter
I hht planer for utvikling av
kommunale anlegg.
2 Høyne standard på
kommunale bygg i h.h.t
vedlikeholdsplan
Prioriteringer fra teknikk om
miljøutvalget.
3 Energiøkonomisering
Bygg og anlegg

Måloppnåelse

Analyse av måloppnåelse og
tiltak for å rette opp avvik

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

Delvis oppnådd
Vedtatte prosjekter igangsatt
og delvis ferdigstilt

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

4 Kompetanseutvikling
Legge til rette for at ansattes
kompetanse og
utviklingspotensiale kommer til
anvendelse.

Gjennomført kurs og opplæring av
ansatte generelt.
Kompetansetiltak for brannmannskap
er gjennomført i samsvar med krav
fra DSB.

5 Kvalitetssikre tjenestene på en
effektiv måte.
Forsvarlig drift av kommunale
tjenester.

Drifts- og serviceavtaler for
kommunale bygg og anlegg er
ajourført. Instrukser/prosesser for

Årsmelding 2019

Oppnådd
Nytt ventilasjonsaggregat på
svømmehall samt nye vegger
og tak i bårerom på
sykehjemmet.
Delvis Oppnådd
EPC kontrakten går som
planlagt. Nedgang i antall
Kwh brukt som forutsatt i
kontrakten. Grunnet høye
strømpriser ble det
overforbruk i budsjettet.
Delvis oppnådd
Ansatte blir involvert i
driften og får brukt sin
kompetanse. De har også
tilbud om å være med på
samlinger for å få nye
impulser og metoder for å
utføre arbeidet sikrere, bedre
og raskere. Planlagt
kompetansetiltak for
brannmannskaper ble utsatt
pga for få påmeldte.
Oppnådd
TVB tar jevnlig vannprøver
av drikkevann og
reparasjoner på kommunal
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kommunaltekniske anlegg er
ajourført
6 Økonomistyring
Balanse i budsjett og regnskap.
Tilpasse driftsnivå til økonomisk Driftsnivå tilpasset budsjettrammer.
ramme

7 Ajourføre
instrukser/regulativer/planer
8 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

9 HMS, oppfylle krav til helse,
miljø og sikkerhet.

Årsmelding 2019

Det er gjennomført regelmessig
ajourføring av
instrukser/regulativer/planer
Sykefravær under 6,5 %
Medarbeidersamtaler gjennomføres.
Har satt i verk tiltak basert på (10FAKTOR) – Leder og
medarbeiderutvikling.
HMS-krav ved planlegging,
prosjektering og utføring av all
virksomhet i kommunal regi. Følger
opp krav i henhold til gjeldende lover
og regelverk

bygningsmasse. Aktiv bruk
av V-pro sikrer at tiltak
følges opp.
Ikke oppnådd
Merforbruk: Store utgifter til
strøm, brøyting,
brannsamarbeid og
utbedringer etter branntilsyn
Ikke konsekvensjustert
budsjett tidligere år, dette ble
gjort i 2019.
Delvis oppnådd
Bør ha mer fokus på dette
fremover.
Oppnådd
Medarbeidersamtaler
gjennomført.
Sykefravær på 1,9%
Delvis oppnådd
2 mindre arbeidsuhell. Ett
med fravær.
Større fokus på HMS blant
ansatte og god
oppfølging/tilrettelegging
hvis uhellet skulle skje sørger
for at det blir kortere
sykefravær.
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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
• Vedtatt delegasjonsreglement bygg og forvaltning
• Vedtatt landbruksplan
• Nytt fagsystem - eByggesak
12.3 AVVIK
Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)
Ansvar og
funksjon
4200/1200

Tekst
Administrasjon

424

4200/3010

Plansaksbehandling

823

4200/3020

Byggesaksbehandling

812

4200/3030
4200/3290

Kart og oppmåling
Landbruk

749
586

Årsmelding 2019

Budsjett

Regnskap Årsak til avvik
404 Balanse
Fordeling av lønnsutgifter
for enhetsleder mellom fire
tjenester bør
budsjettkorrigeres
785 Mindreforbruk
Noe større inntekter enn
budsjettert.
Kjøp av eksterne
tjenester/konsulenttjenester
noe mindre utgifter enn
budsjettert.
857 Balanse
Gebyrinntektene mindre
enn budsjettert Årsak bla.
oversittelse av tidsfrist og
derav gebyrtap. Utgifter
noe mindre enn budsjettert
750 Balanse
470 Mindreforbruk
Øremerka statlig tilskudd
større enn budsjettert.
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4200/3600

Naturforvaltning og friluftsliv

42*

Bygg og forvaltning samlet

0

3 393

Inntektene større enn
budsjettert.
52 Merforbruk
Etterbetaling av ettersøksekvipasje
3 317 Balanse

Avvik politiske/administrative vedtak:
Sak nr - utvalg Tekst
KS-56/18
Ferdigstille skiltplan og
gjennomføre skilting av veier.
KS-56/18
Ferdigstille kommuneplanens
arealdel

Status og årsak til avvik

Kapasitet og prioritering
Kapasitet

12.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi (delmål)

Måloppnåelse

1 Veiadressering – Ferdigstille
arbeidet med innføring av
veiadressearbeidet i Smøla

Skiltplan er ferdig.
Skilt er satt opp.

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

Arealdelen i kommuneplan er
egengodkjent
Landbruksplan er egengodkjent
Reguleringsplan Vikan er
egengodkjent
Reguleringsplan Hopen er
egengodkjent

3 Kvalitativ, rask og effektiv
saksbehandling

eByggesak er integrert
Nytt delegasjonsreglement er
vedtatt
Min side er tatt i bruk
Flere standardiserte løsninger
Gjennomsnittlig 1 mnd.
saksbehandlingstid

Årsmelding 2019

Analyse av måloppnåelse
og tiltak for å rette opp
avvik
Ikke oppnådd.
Nåværende kapasitet er
begrenset m.h.t. utlegging
av veiskilt. Øvrige
veiadressering er bortimot
ajour.
Delvis oppnådd
Arbeidet med kommuneplanen pågår. Arbeidet
med samfunnsdelen
pågår. Nye
reguleringsplaner blir
håndtert fortløpende.
Delvis oppnådd
Det arbeides med
malarbeid og
standardtekster i det nye
sak/arkiv systemet. Det
jobbes kontinuerlig med
rutinebeskrivelser,
kontrollskjemaer mv.
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4 Øke kvalitet og forutsigbarhet
i tjenesteproduksjon

Ajourhold av matrikkel skjer
fortløpende
Planregister er ajourført

5 Kvalitetsheving av grunndata
i kart m.v.

SFKB er integrert
Nytt GPS-utstyr er tatt i bruk

6 Godt og inkluderende
arbeidsmiljø

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

7 Økonomistyring Tilpasse
driftsnivå og økonomisk ramme

Årsmelding 2019

Delvis oppnådd
Det arbeides kontinuerlig
med malarbeid og
standardtekster i det nye
sak/arkiv systemet. Det
jobbes kontinuerlig med
rutinebeskrivelser,
kontrollskjemaer mv.
Delvis oppnådd
Arbeidet pågår
kontinuerlig.

Delvis oppnådd

Delvis oppnådd
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