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Årsmeldingen for Verran kommune inneholder en gjennomgang av kommunen sin virksomhet og
resultater for 2017. Sammen med pliktig del av kommunal regnskapsstandard er årsmeldingen et
styringsverktøy for politikerne når de skal evaluere året som har gått, legge planer og sette nye mål
for virksomheten.
Verran kommune sine overordnede målsettinger knyttet til økonomiske forhold er:




Å opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor
knappe økonomiske rammer
Å videreutvikle organisasjonen slik at driften holdes innenfor de rammer som stilles til rådighet
Å skape et stabilt driftsnivå basert på inntekter fra fastboende innbyggere

Mål for organisasjonen er:
•
•
•
•
•

At Verran kommune skal framstå som en sunn og inkluderende organisasjon å arbeide i
At det skal foregå en løpende og systematisk personal- og organisasjonsutvikling
At Verran kommune skal legge vekt på kompetanseutvikling hos ansatte
At informasjonen i Verran kommune skal være god
Å øke nærværet

Kommunestyret i Verran vedtok i juni 2016 en kommunesammenslåing med Steinkjer kommune.

Fylkesmannen ga sin tilrådning til ny kommunestruktur i Nord- Trøndelag i starten av oktober 2016
med endelig vedtak i Stortinget i juni 2017.
Organisasjonskart for Steinkjer og Verran kommuner.
Kommunestyrene i Steinkjer og Verran vedtok våren 2017 å etablere felles ledelse. Dette innebar
etablering av en ordning med felles rådmann fra 1.mai 2017 og med felles administrativ ledelse for
de to kommunene.
Rådmannen er tilsatt som rådmann i Steinkjer og Verran
kommuner/Nye Steinkjer kommune, samt prosjektleder for
etablering av ny kommune. Administrativ ledergruppe fungerer som
prosjektledergruppe sammen med rådmannen, i perioden fram mot
sammenslåingen i 2020. Stabsledere og avdelingsledere er tilsatt i
80% stilling i Steinkjer og 20% stilling i Verran.
Hovedoppgavene til administrativ ledergruppe omhandler
styring og ledelse av daglig drift, men også ledelse av
prosesser for etableringen av ny kommune.
Enheter i Verran er organisert under sine respektive
avdelingene.
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Nøkkeltall
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Kommunebarometeret
2016

2017

Verran havner på en 341. plass i kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da er
plasseringen korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Verran kommune er ganske
langt nede på totaltabellen. Dersom man bare ser på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske
forutsetninger, er kommunen på en 356.plass. Nøkkeltallene er samlet sett klart svakere enn
normalen i Kommune- Norge.
Verran er helt i toppsjiktet innenfor sosialtjenesten, og kommunen har ingen andre plasseringer på
«Topp-100 listen» i de ulike sektorene. Kommunen har sine svakeste plasseringen innenfor økonomi,
helse og kultur.
Måloppnåelse
Høsten 2014 innførte Verran kommune balansert målstyring. Målsettingen var at alle driftsenhetene
skulle utarbeide kvalitetsmål for sine tjenester i løpet av 2015, men dette lyktes man ikke med.
Arbeidet med balansert målstyring fortsatte i 2016 med utarbeidelse av måleindikatorer og
resultatdialog med formannskapet. Det er ikke utarbeidet nye styringsindikatorer for 2017, og man
kan derfor ikke rapportere på måloppnåelsen innenfor de ulike virksomhetene. Det er ikke
gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2017.

Aktivitets- og rapporteringsplikten
Likestillingsloven (lov av 9.juni 1978 nr.45 om likestilling
mellom kjønnene) hadde allerede fra den ble vedtatt i 1978 en
bestemmelse om at offentlige myndigheter skal legge
forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle
samfunnsområder. I 2002 ble dette skjerpet, og det ble tatt inn
en plikt til å arbeide for likestilling.
I tillegg til aktivitetsplikten hjemler § 1a også en
redegjørelsesplikt for virksomheter som i lov er pålagt å
utarbeide årsberetninger.
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Antall ansatte Verran kommune:

249 personer

Antall årsverk Verran kommune:

194

Kjønnsfordeling ansatte
Hele 84 % av de ansatte i
kommunen er kvinner. Dette
tallet har vært stabilt i flere
år. På lik linje med arbeidsmarkedet for øvrig er
kjønnsdelingen tydelig
innenfor kommunal sektor,
hvor kvinner arbeider
innenfor helse – og
omsorgssektoren og
barnehage/ skolesektoren,
mens menn arbeider
innenfor tekniske tjenester.
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Kjønnsfordeling i % ufaglært/faglært/høyskole
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Personaltjenesten
Steinkjer og Verran kommuner fikk felles personalsjef fra juni 2017.
Lønnsoppgjør
Lønnsoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør, men med lokale forhandlinger.
I lønnsoppgjøret 2016 ble det avtalt sentrale tillegg med virkning fra 1.8.2017, og avsatte midler til
lokale lønnsforhandlinger fra 1.9.2017. Den økonomiske rammen ga grunnlag for å framskynde
virkningsdatoene med én måned, slik at virkningstidspunktet for sentrale tillegg ble satt til 1.7.2017,
og virkningstidspunkt for lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA kap. 4.2.1 ble satt til
1.8.2017.
Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017.
Det var avsatt 0,9 % til lokale forhandlinger i kap. 4.
Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført i kap. 3 og 5. I kapittel 3.4.2 fikk man en gjennomsnittlig
lønnsøkning på 1,78 % og i kapittel 5 fikk man en gjennomsnittlig lønnsøkning på 1,75 %.
Rekruttering
Ansettelsesutvalget i Verran gjennomførte 8 møter i 2017 og behandlet til sammen 14
ansettelsessaker. Dette er en nedgang sammenlignet med året før (2016). Avtalen som sikrer
nytilsatte sykepleiere lønn tilsvarende 10 års ansiennitet fra første dag ble videreført fra året før. Det
er i hovedsak utlyst etter sykepleiere, lærere og pedagogiske ledere. Det har vært få søkere til utlyste
sykepleierstillinger.
Heltid/deltid
Verran kommune har fokus på problematikken rundt uønsket deltid og heltid. Før stillinger lyses ut
vurderes det alltid om stillingsandelen kan benyttes til å utvide stilling for eksisterende ansatte.
Målsettingen er å kunne tilby ansatte større stilling.
Administrasjonsutvalget
Utvalget gjennomførte to møter i 2017. Telefongodtgjøring, trepartssamarbeid og
Friskgårdsrapporten ble behandlet.
Bedriftshelsetjenesten
Verran kommune kjøpte i 2017 bedriftshelsetjeneste fra Friskgården BHT.
Blant ting som er utført nevnes:
→ Individuell oppfølging av ansatte
→ Prosjekt fra sykemeldt til langtidsfrisk
→ Arbeidsmiljøprosjekt i omsorg og oppvekst
→ Planleggingsmøter og statusmøter
I avtalen med Friskgården BHT inngår et timetall på 300 timer. I følge årsrapport for 2017 er det
benyttet 422 timer. En hovedvekt av timene i 2017 er brukt til bistand i individuell oppfølging,
løpende rådgivning og møtevirksomhet (AMU, personal).
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Prosjekter i Malmen barnehage og enhet for omsorgstjenester har ekstern finansiering. Verran
kommune har hatt og vil fortsatt ha et stort fokus på blant annet nærværsoppfølging.
Sykefravær
Tabellen under viser det totale sykefraværet i kommunen fra 2009 til 2017. Akkumulert sykefravær i
2017 endte på 15,18 %. Tallene vi benytter for å oppgi sykefraværsprosent, er egne tall hentet ut fra
vårt lønnssystem. NAVs tall er ca. 2 % lavere.
Akkumulert sykefravær pr år i %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13,95

9,88

10,93

12,41

9,02

9,06

9,31

11,88

15,18

Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget i Verran gjennomførte 8 møter i 2017 og behandlet til sammen 25 saker.
Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt å avholde 6 møter i 2018. Det er stort fokus på nærværsarbeid, og
personaltjenesten sammen med BHT og NAV Arbeidslivssenter skal på oppdrag fra AMU utarbeide en
plan for nærværsarbeid i kommunen. Arbeidsmiljøutvalget vil utarbeide egen årsmelding for 2017.

Politisk aktivitet 2017
Utvalg

Kvinner

Menn

Totalt

Ivaretatt

Kommunestyret

6

13

19

Ja

Vara kommunestyret
styret
Formannskap

16

17

33
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2

5

7

Ja

Vara formannskap
Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonshemming
Vara for Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Grønn nemnd

4
1

5
3

9
4

Ja
Nei

0

2

2

Nei

1

4

5

Nei

Vara grønn nemnd

1

4

5

Nei

Eldres råd

4

2

6

Nei

Vara eldres råd

3

3

6

Ja

Administrasjonsutvalg

3

6

9

Ja

Vara Administrasjonsutvalg

6

5

11

Ja
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Kjønnssammensetning jf. aktivitetsplikten
Organ

Antall møter

Kommunestyret
Formannskap
Kontrollutvalg

9
23
Egen årsrapp.

Grønn nemnd
Rådet for funksjonshem.
Ungdomsrådet
Eldres råd
Komite Næring, nærmiljø og
bosetting

11
0
0
6
5

Antall referat
saker
12
140

Antall saker

4
0
0
10
0

31
0
0
23
10

86
152

Kommunehelse
Forebyggende enhet
Enheten består av Malm legekontor, Helsestasjon-/skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen,
samt fysio - og ergoterapitjenesten. Til sammen 10,10 årsverk fordelt på 12 ansatte.
Økonomi
Enheten hadde budsjettoverskridelse på kr 635.000. De største overskridelsene er knyttet til
legetjenesten med kr 342.000 (lavere inntekt gjennom refusjoner og egenandeler enn budsjettert),
og barnevern med kr 314.000. Kommunestyret sitt vedtak i juni 2017 om et rammekutt på
kr 330. 000 innebar nedbemanning i tjenesten.
Ansatte
Ansatte i enheten har generelt høy kompetanse.
Grunnet innsparinger i 2017 ble kompetansehevende tiltak, kurs og konferanser holdt på et
minimumsnivå.
Nærværstall for 2017
85,23 %
Fraværet i enkelte fagenheter innenfor Forebyggende enhet bidrar til vedvarende lavt nærvær,
fortrinnsvis dreier det seg om langtidsfravær. Den krevende prosessen som enheten har vært
igjennom i 2016/17 med innsparinger og nedbemanning, har ikke bidratt positivt på arbeidsmiljøet.
Følgende Kostrafunksjoner faller inn under kommunehelse
Funksjon 232 Helsestasjon/ skolehelsetjeneste
Drift av helsestasjon- og skolehelsetjeneste for grunnskole og videregående skole. Dette innbefatter
også helsetjenester for flyktninger og jordmortjenester.
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Funksjon 233 Forebyggende helsearbeid
Forebyggende arbeid som ikke inngår i funksjon 232. Her inngår bidrag til miljørettet helsevern,
folkehelsearbeid, forebyggende rusvern og SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende
tiltak). Verran har ikke SLT koordinator.
Funksjon 241 Diagnose behandling og rehabilitering
Blant annet allmennlegetjeneste, legevakt og fysio- ergoterapitjenester.
Funksjon 256 Akutthjelp helse og omsorgstjenester
Utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp. Som følge av
samhandlings-reformen ble det fra 2016 en plikt til å tilby døgnopphold til personer med behov for
akutthjelp fra kommunen sin helse- og omsorgstjeneste ihht § 3-5 tredje ledd, i ny lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester. Overføringene fra de regionale helseforetakene knyttet til
døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp skal føres som inntekt på denne funksjonen.

Kommunehelse- Utvalgte kommuner i egen kommunegruppe

Merknad: Innrapporterte årsverk for fysioterapi var feil i 2016. Det riktige tallet er 13,4
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Oversikten over viser om kommunen bruker mer eller mindre penger på tjenesten enn
gjennomsnittskommunen (justert for kommunen sitt eget utgiftsbehov). Den sier ikke noe om
størrelse på produksjonen eller effektiviteten i kommunen. Tall over 100 betyr at kommunen bruker
mer enn snittet.
Utviklingen for Verran kommune siden 2014 viser at det brukes mindre ressurser på kommunehelse,
men at Verran fortsatt har et høyere samlet ressursbruk enn egen kommunegruppe (02). Oversikten
viser også at driften av små kommuner skiller seg fra driften av mellomstore kommuner, for
eksempel Steinkjer og Inderøy kommuner som vist i oversikten over.
Samfunn
Tjenester som faller inn under helseområdet i Verran kommune (Forebyggende enhet/ forebyggende
arbeid) er politisk prioriterte områder (Fra behandling til forebygging), så som legedekning,
helsestasjon-/ skolehelsetjenester, jordmor samt fysio – og ergoterapitjeneste. En høyt prioritert
tjeneste har naturlignok en høyere kostnad enn en tjeneste som er lavt prioritert. Kommunene har
ulik demografi og med det også et ulikt tjenestebehov og ressursinnsats. Økt pågang innenfor
helsetjenesten er derfor naturlig og dermed også et økt tjenestebehov (sosiodemografiske forhold jf.
Folkehelseprofilen og datagrunnlaget for folkehelseplanen i Verran kommune). Andelen innbyggere
med alderspensjon, uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger i Verran er på 37,2 %. Til sammenligning har Steinkjer en andel på 30,4 % (2017 tall). Kommunen har over tid hatt høyere
arbeidsledighet enn andre kommuner i fylket, og ligger i øvre sjikt på landbasis når det gjelder
uføreandel. Hele 18,8 % av befolkningen i kommunen har uførepensjon, mot 12,4 % av befolkningen i
Steinkjer kommune.
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Kostrafunksjonen 241 innbefatter diagnose, behandling og rehabilitering/ habilitering av personer
med helseproblemer. Verran kommune har noe høyere driftsutgifter på dette området sammenlignet med egen kommunegruppe(02), men kostnadene på dette området er redusert de siste årene.
Prioritet - Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter

2014

2015

2016

2017

Verran

6,2 %

6,2 %

5,8 %

5,3 %

Steinkjer

4,4 %

4,5 %

4,6 %

4,4 %

Namdalseid

5,2 %

5,4 %

6,4 %

5,2 %

Grong

7,1 %

7,7 %

7,8 %

9,0 %

Kostragruppe 02

5,3 %

5,3 %

5,6 %

5,5 %

Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
2014

2015

2016

2017

Verran

4 025

4 027

4 045

3 802

Steinkjer

2 222

2 295

2 437

2 472

Namdalseid

3 481

3 713

4 537

3 991

Grong

5 260

5 590

5 797

6 795

Kostragruppe 02

3 199

3 188

3 501

3 615
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Verran kommune sine samlede nettoutgifter innenfor helseområdet viser at det kun er Steinkjer
kommune som har lavere driftsutgifter per innbygger til kommunehelsetjenesten. Sammenlignet
med egen Kostragruppe (02) har Verran noe høyere netto driftsutgifter pr. innbygger. Ser man på
utviklingen innenfor egen kommune er utgiftene redusert fra 2016 til 2017.
Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger
2014

2015

2016

2017

Verran

260

328

289

104

Steinkjer

194

225

228

272

Namdalseid

78

183

56

172

Grong

28

-92

83

-12

157

150

158

162

Kostragruppe 02

Netto dritutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger er redusert fra 2017 sammenlinget
med tidligere år. Dette har blant annet sammenheng med at lønnsutgiftene til tidligere
driftslederstilling var innberegnet her, samt noen andre mindre utgifter som er flyttet. Stillingen ble
lagt ned i 2016. Oversikten viser at kommunen har lavere netto driftsutgifter til forebyggende arbeid,
helse per innbygger(helseområdet)enn øvrige kommuner i oversikten.
Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år
2014

2015

2016

2017

10 786

13 118

12 100

10 441

5 199

4 743

5 353

4 691

Namdalseid

11 928

11 912

11 611

11 195

Grong

18 533

7 972

8 970

11 406

8 994

9 609

10 623

11 425

Verran
Steinkjer

Kostragruppe 02

Netto driftsutgifter til forebygging 0-5 år er lavere enn egen kommunegruppe (02), og andre
kommuner man har valgt å sammenligne seg med. Oversikten viser at små kommuner har vesentlig
høyere netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenesten sammenlignet med
for eksempel Steinkjer kommune.
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Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år

2014

2015

2016

2017

Verran

2 744

3 214

2 977

2 733

Steinkjer

1 387

1 216

1 348

1 173

Namdalseid

2 864

2 801

2 679

2 618

Grong

4 917

2 252

2 436

2 877

Kostragruppe 02

2 311

2 458

2 682

2 848

Oversikten viser at kommunen sine netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og
skolehelsetjenesten 0-20 år er lavere enn i egen kommunegruppe (02), relativt likt andre kommuner
man har valgt å sammenligne seg med, men høyere utgifter enn sammenlignet med Steinkjer.
Drift av helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste for grunnskole og videregående skole,
innbefattet også helsetjenester for flyktninger og jordmortjenester, jf. funksjon 232 og 233 i Kostra.
Utviklingen i egen kommune på kostnadssiden (netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon, og
skolehelsetjenesten, samt netto driftsutgifter til forebyggende arbeid) økte i årene fram mot 2015,
mens de samlede driftsutgifter innenfor områdene har gått ned de siste to årene. Som følge av
rammekutt i 2017 ble det igangsatt en prosess knyttet til å redusere aktivitetsnivået i kommunen,
som blant annet resulterte i stillingsreduksjon innenfor ergoterapitjenesten og helsestasjonvirksomheten. Nedbemanningen får ikke effekt før i 2018.
Nøkkeltall helsestasjon/ svangerskapsomsorgen

Andelen barn som har fullført helseundersøkelser har gått ned fra 2016, mens kommunen scorer
godt på andelen nyfødte med hjemmebesøk innen to uker (100 %).
Dekningsgrad- leger/ fysioterapi
Verran kommune har høyere dekningsgrad for fysioterapeuter enn sammenlignet med andre
kommuner og fylket for øvrig, men lavere enn i egen kommunegruppe. Det har vært en økning i
kostnadene i egen kommune siden 2013. Bakgrunnen for dette er blant annet dreining av ressurser
til forebyggende arbeid (primær- og sekundærforebyggende arbeid, som egenmestring /
hverdagsrehabilitering).
Det er til sammen 1,5 årsverk private fysioterapeuter med driftstilskudd i kommunen.
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Verran kommune har god legedekning. Sammenlignet med utvalgte kommuner i egen kommunegruppe (02) ligger kommunen midt på treet. Sammenlignet med hele Kostragruppe (02), har
kommunen bedre legedekning. Dette kan tilskrives mange årsaker. Verran kommune hadde i mange
år store rekrutteringsutfordringer og en svært lav legedekning. Dårlige kortsiktige og
kostnadskrevende løsninger gjennom blant annet vikarbruk, medførte at flere av kommunen sine
innbyggere hadde fastlege utenfor egen kommune. Verran kommune har siden den gang prioritert
dette området, med mål om å rekruttere nye leger til kommunen, bygge opp et fagmiljø og en stabil
legetjeneste. Fastlegen sine ansvarsoppgaver har gradvis økt, samtidig som snittalderen er høyere og
den generelle etterspørselen etter helsetjenester øker. Normert listelengde på 1500 pasienter per
100 % legestilling er ikke realistisk. De fleste fastleger reduserer derfor dine lister, og mange mener
nå en fulltidspraksis tilsvarer listelengde på ca 1000 pasienter. Verran har høy snittalder og i tillegg en
sosioøkonomisk profil som tilsier betydelig høyere helsehjelpsbehov per innbygger. De fleste
kommuner har vesentlig lavere legedekning i institusjon enn retningslinjene tilsier, og snittforbruk av
legetjenester i Kostra er derfor ikke et godt mål på egentlig behov.
Legene er kommunalt ansatt og samtlige er spesialister i allmennmedisin, noe som utløser en høyere
takst og også økte inntekter til kommunen (gjennom Helfo).
Legedekningen i 2017 var noe høyere enn i 2016. Dette skyldes at kommunen ikke hadde turnuslege
første halvdel av 2017, men valgte å videreføre ordningen med en ekstra lege store deler av året.
Bakgrunnen for dette var blant annet at to av de fast tilsatte legene hadde permisjon i til sammen
50 % stilling. Ny turnuslege tiltrådte i sept. 2017. I tillegg vil demografiendringer som for eksempel
nedgang i folketallet bidra til høyere dekningsgrad sett opp mot andel årsverk innenfor de ulike
tjenestene(dersom bemanningen ikke er justert i forhold til nedgang).
Dekningsgrad

Fysio-/ ergoterapitjenesten
Fysioterapi:
Alle barn med sammensatte behov, behov for kartlegging av motorisk funksjon og behov for
vurdering og behandling følges opp av kommunal fysioterapeut. Fysioterapeuten medvirker i
tverrfaglig team ved henvisning av barn til habiliteringstjenesten og følger opp under og etter
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utredning. Deler av tjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem samt til
pasienter som har behov for opptrening både hjemme og på institusjon.
Ergoterapi:
Ergoterapitjenesten sitt formål er å redusere gapet mellom kravene omgivelsene stiller og den
enkeltes forutsetninger for å mestre kravene. Ergoterapeuten bistår i å finne løsninger som bidrar til
at den enkelte kan leve et aktivt liv i egen bolig og delta i samfunnet på det nivået man ønsker.
Ergoterapeuten jobber med barn, voksne og eldre på ulike arenaer som barnehage/skole, i hjemmet
og på institusjon.
Fysio- ergoterapitjenesten er koordinator for 4 barn og deltar i ansvarsgrupper til flere brukere.
Det er registrert 267 nye henvisninger i 2017. Der av 190 henvisninger på boligtilpasning og
hjelpemidler, 6 direkte på synshjelpemidler, og 77 til fysioterapi. Dette er en tydelig økning fra 2016,
der det var 198 henvisninger totalt.
Hjelpemidler: Både ergoterapeuten og fysioterapeutene bruker fortsatt mye ressurser på
hjelpemidler. Det har delvis vært 2-3 måneder ventetid på kartlegging av hjelpemiddelbehov.
Hastesaker blir prioritert. Det er i all hovedsak fysio- og ergoterapeut som bestiller tekniske
hjelpemidler og man ser viktigheten av at hjemmetjenesten tar større ansvar for rekvirering av
hjelpemidler. Henvendelser for hjelpemidler på korttidslån og henting av hjelpemidler skal gå direkte
til korttidslagret. Korttidslageret driftes av Jekta AS og samarbeidet med kommunale tjenester
fungerer bra.
Velferdsteknologi: Våren 2017 ble det arrangert tre fagdager om velferdsteknologiens ABC sammen
med Inn Trøndelags kommunene. Ergoterapeut og fagsykepleier var med og arrangerte dagene. Det
var 8 påmeldte fra Verran. Det har blitt større interesse for velferdsteknologi, men det har ikke bitt
tatt i bruk noen form for varslingsteknologi i private boliger eller på institusjon utover trygghetsalarm
pdd.
Pensjonistforeningen arrangerte et informasjonsmøte i november 2017 som ergoterapeut deltok på.
Forebyggende Hjemmebesøk: Verran kommune og Steinkjer kommune kjører forebyggende
hjemmebesøk til forskjellig årstall og bør begynne å samkjøres slik at de får mest mulig like tjenester
til sammenslåingen i 2019. Det har ikke kommet noen tilbakemelding fra ledelsen ang. tilbudet og
forebyggende hjemmebesøk er derfor ikke gjennomført i år.
Aktivitetssenteret: Drives av Ergo- og fysioterapeut 2 ganger 2 timer per uke. Det er 45 min med
trening først. Deretter kaffeservering, hjernetrim og spill. Antall deltagere har ligget ganske stabilt
mellom 20-25 personer, noe som er en økning fra 2016. Dette oppleves som et godt forebyggende
tiltak, og deltagerne utrykker at de føler seg i bedre fysisk form, samt at de setter stor pris på det
sosiale miljøet. Aktivitetssenteret er et tilbud som er åpent hele året utenom en måned sommerferie
og 14 dager juleferie.
Det ble inngått en avtale med Malm hotell i 2017 om servering av mat. Etter møter mellom ledelsen i
Jekta og ledelsen i omsorg sommeren 2017 ble det enighet om at Malm hotell skal kunne disponere
rommet når aktivitetssentret er stengt.
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Rehabilitering: Fysio- og ergoterapitjenesten har i flere år poengtert viktigheten av å ha et
rehabiliteringstilbud i kommunen, da dette er en lovpålagt tjeneste. Som tidligere påpekt er kravet
om rehabilitering ikke ivaretatt. Rehabilitering er en tidsavgrenset prosess hvor flere tjenester
samarbeider etter klare mål og med klare virkemidler om å bistå brukeren til å oppnå best mulig
funksjon. Dette med brukerens egen innsats som utgangspunkt. Det er nå signalisert et mål om
avsatte plasser til rehabilitering på sykehjemmet der det er fast personale med interesse for
fagfeltet. Dette vil være et godt utgangspunkt for å utvikle en tverrfaglig tjeneste i samarbeid.
Fysioterapeuten tilbyr trening til pasienter på rehabiliterings/ eller korttidsopphold 4 dager i uken.
Tjenesten har installert TV med film fra Verran foran treningssykkelen på sykehjemmet slik at
beboerne kan sykle og se på kjente omgivelser.
Hverdagsrehabilitering: Tjenesten hadde i perioder i 2017 et tilbud om hverdagsrehabilitering i
samarbeid med en sykepleier fra hjemmetjenesten. Pga. av sykmelding i sykepleierstillingen og
nedskjæring i ergoterapistillingen har det vært vanskelig å opprettholde tilbudet. Fysioterapeutene
har i stedet gitt et tilbud om intensiv trening i en avgrenset periode med hverdagsmestring i fokus.
Helsestasjon/ Jordmortjeneste: Fysioterapeuten setter av en time hver uke for 4 måneders
vurdering og andre henvendelser. Fysioterapeuten bidrar i barselgruppe. De aller fleste gravide blir
henvist til fysioterapeut for vurdering og veiledning.
Møtevirksomhet: Fysio- /ergoterapitjenesten er representert i ukentlige møter med sykehjemmet.
Det er månedlige møter med hjemmetjenesten. Tjenesten deltar i ansvarsgruppemøter.
Tillitsvalgtsarbeid: Kommunefysioterapeuten og ergoterapeuten har brukt store ressurser for å delta
på månedlige møter, møter om kommunesammenslåing og ekstraordinære møter i forhold til
forandringene i forebyggende enhet. Tillitsvalgte har høsten 2017 ikke deltatt på månedlige møter
pga. stort press på tjenesten og manglende ressurs. Fysioterapeuten er tillitsvalgt i styringsgruppen
for kommunesammenslåing i avdeling helse.
Deltagelse på kurs/ fagdager:
•
•
•
•
•
•
•

Forebygging av kontrakturer (alle)
Videregående kurs for aktive formidlere av elektriske rullestoler (alle)
Varsling og avstandsoverbyggende teknologi (ergoterapeuten)
Tillitsvalgtsopplæring (fysioterapeut)
Fagdag kreft (fysioterapeutene)
Velferdsteknologiens ABC (Erla)
Lymfødembehandling (Erla)

Nye lokaler til tjenesten: Tjenesten har tatt i bruk nye trenings- og kontorlokaler. Dette er en veldig
positiv endring for både ansatte og brukere av tjenesten.
Utfordringer i 2017: Nedbemanning i forebyggende enhet og prosessen rundt, har ført til stor
usikkerhet og frustrasjon. Tjenesten opplever en stor økning i antall henvendelser og forventninger til
arbeidet, samtidig som ressursene blir redusert.
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Mål for 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Opprettholde et positivt arbeidsmiljø i tjenesten
Øke faglig kompetanse for ansatte i tjenesten: kurs, fagdager og/eller utdanning
Oppnå en god gjennomføring av HUNT 4
Prioritere ukentlige møter i tjenesten
Fortsette å være pådriver for hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
Etablere et lavterskeltreningstilbud for eldre i Follafoss
Begynne med innkreving av egenandeler for å oppnå en økning i ergoterapistillingen
Igangsette et tilbud om terapiridning

Malm legekontor
Malm legekontor er et kommunalt drevet legesenter med tre fastlegehjemler og en turnuslege, samt
2,5 årsverk på forkontoret.
Pasientgrunnlag
Legekontoret har i hovedsak pasienter bosatt i Verran kommune, men har også pasienter bosatt i
andre kommuner, de fleste i Steinkjer og Verdal. Kommunen får betalt for gjestepasienter av de
respektive kommunene. Samtidig har Verran kommune også en del gjestepasienter til andre
kommuner. Dette gjelder i hovedsak Steinkjer kommune. Mange jobber i Steinkjer og mange kan
være godt fornøyd med den fastlegen de har der. Man kan forvente at dette endres i liten grad.
Det er per 1. januar 2018 2 130 fastlegepasienter ved Malm legekontor. Det er en nedgang i antall
pasienter fra 2016 på 20 pasienter.
Legevakten på hverdag/ dagtid drives fra Malm legekontor, mens henvendelser utenom ordinær
arbeidstid går til den interkommunale legevakten i Steinkjer.
Utfordringer
Kommunen har i mange år hatt problemer med å skaffe fastleger til stillingene. Det er nå tre faste
kommuneleger (i 2,5 årsverk grunnet permisjon) samt turnuslege, som har bidratt til stabil
legedekning i flere år. Man ser en stor uro i fastlegeordningen i hele Norge. Det økonomiske og
administrative arbeidet overskygger pasientarbeidet, og det skjer en dreining mot flere fastlønnede
stillinger. Kommunene må forvente å betale mer for fastlegeordningen. Verran kommune har satset
på forebyggende arbeid og fastlegeordningen de siste 5 årene. Det har kostet, men man får nå igjen
for denne satsingen med motiverte, spesialistutdannede allmennleger. Dessverre bygges nå det
forebyggende arbeidet ned, og legekontoret er truet.
Med bl.a. fastlegeforskriftens økte krav til responstid på telefon og de stadig økte oppgavene som
blir overlatt fra sykehusene til oss, vil man ikke være i stand til å følge bestemmelsene i forskrift.
Mål og strategier
Målsettingen er å tilby gode og likeverdige legetjenester til kommunen sine innbyggere
Legekontoret har mål om å bestå som legekontor.
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Hovedmålene for 2018 er:
- Fortsatt god og faglig forsvarlig pasientbehandling.
- Beholde stabiliteten ved legekontoret.
- Faglig utvikling av sykepleiere og leger.
- Forbedre stabiliteten på IKT-systemet.
- Opprettholde inntjeningen.

Helse- og skolehelsetjenesten
Helse- og skolehelsetjenesten består av helsesøsterressurs i 1,8 årsverk, samt 0,40 årsverk jordmor.
Tjenesten gir et helhetlig helsefremmende og forebyggende tilbud. Tjenestene skal bidra til å
forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre, barn og ungdom. Det
legges vekt på behovet for å utvikle en helhetlig og integrert helsestasjon- og skolehelsetjeneste for
gruppen 0-20 år. Tjenesten består av jordmor, helsesøstre, lege og fysioterapeut, med ulike roller
hver for seg, og inngår i tverrfaglig samarbeid og oppgaver som felles skal bidra til barnets beste.
Mål og aktivitet i Helsestasjon:
-Helsesøster og/eller jordmor har gjennomført hjemmebesøk til de 16 barna som ble født i 2017.
-Antallet konsultasjoner i helsestasjonen 0-5 år er litt lavere enn foregående år pga et litt lavere
fødselstall.
-Verran har 126 barn fra 0-5 år og det er gjennomført 381 konsultasjoner.
-Har tidligere hatt skolestartere(6- åringer) med i helsestasjonstallene men disse er flyttet til skole
fordi denne undersøkelsen skal gjennomføres mens elevene går i 1.klasse, ikke før skolestart som
tidligere.
Aktiviteter 2017:
Begge helsesøstre har deltatt i oppfølging og veiledning i opplæringsprogrammet «Tidlig Inn» i
samarbeid med Rissa kommune. Veiledningene har blitt gjennomført i Rissa. Dette er en opplæring i
bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og
småbarnsforeldre.
Mål og aktivitet i skolehelsetjenesten:
-266 elever
-Alle lovpålagte oppgaver innen vaksinering og helsesamtaler er utført. I tillegg er det gjennomført
en betydelig oppfølging av enkeltelever med ulike utfordringer.
-HPV-vaksinering for aldersgruppen jenter født 1991-1996 har fortsatt i 2017: 15 personer har fått
vaksine.
Ikke gjennomførte mål i 2017:
Helsesøster har ikke deltatt i DUÅ-samarbeidet siste halvår i 2017
Har ikke hatt mulighet til å styrke tilbudet/tjenesten for flyktninger/tilflyttere.
Utfordringer:
Nye nasjonale retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten viser at tjenesten får flere
oppgaver og fokusområder. Flere vaksiner er lagt til i vaksinasjonsprogrammet både i helsestasjon og
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i skolehelsetjenesten. I tillegg har blant annet utjevning av sosiale ujevnheter, og forebygging,
avverging og avdekking av vold, overgrep og omsorgssvikt, fått økt fokus.
Tjenesten er et nasjonalt satsningsområde på grunn av viktigheten av forebygging og tidlig innsats.
Det er flere barn/ungdom som har utfordringer i dagliglivet, og som har behov for langvarig
oppfølging. En økende andel av elevene tar kontakt med skolehelsetjenesten og ønsker hjelp i
forhold til mestring av skolehverdag og fritid.
Det er behov for ytterligere satsning på migrasjonshelse og oppfølging av barn og unge fra
minoritetsfamilier, for å kunne gi likeverdige tjenester til denne gruppen.
De som arbeider med barn opplever at det er et økende behov for foreldreveiledning og at flere
ressurser burde brukes for å styrke dette området.
Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre et helhetlig tilbud til barn og unge. Med færre
tilgjengelige stillinger blir dette arbeidet ekstra utfordrende i kommende periode.
Mål for 2018:
-Gjennomføre lovpålagt arbeid i helsestasjon -og skolehelsetjenesten.
-Fullføre veiledningen i Tidlig Inn.
-Økt samarbeid med Steinkjer kommune
-Ha fokus på bedring av tverrfaglig samarbeid for å kunne møte behovet for oppfølging av barn og
unge, spesielt når det gjelder psykisk helse.
-Satsing på foreldreveiledningsprogrammet i DUÅ(De utrolige årene). Verran har kommunal satsning
på DUÅ i barnehage og skole fra før.
-Gi bedre foreldreveiledning og oppfølging til minoritetsforeldre.
-Utføre konsultasjoner etter de nye faglige retningslinjene for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Utfordringer Svangerskapsomsorg:
Sykehusene har overført flere risikogravide til svangerskapsomsorgen i kommunen. Dette fører til
tettere oppfølging av mange gravide. Dette gjelder gravide med sykdommer, som blant annet
diabetes, revmatisme, samt gravide med svangerskapsforgiftning og andre komplikasjoner i tidligere
svangerskap.
•
•
•
•
•

Økning i svangerskaps- og fødselsdepresjoner. Det er behov for flere samtaler og samarbeid med
familieambulatoriet.
Det er en økning i unge foreldre, som trenger ekstra oppfølging.
Det er flere tilfeller av gravide som bruker rusmidler, og som trenger ekstra oppfølging og team
rundt seg.
Flyktninger trenger ekstra konsultasjoner og oppfølging.
Jordmor på Barselbesøk innen 3 døgn etter hjemkomst fra sykehus(ifølge retningslinjer).
EPDS(Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av
psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier), som skal gjøres i svangerskapet og 6 uker
etter fødsel. Dette har man ikke kommet i gang med, grunnet den tid man har til rådighet.

Mål og strategier:
-Fortsette med hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst.
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-Få på plass EPDS også etter svangerskapet.
-Tilstrekkelig med tid til konsultasjoner for risikogravide.
-Fortsette med omvisning på føden i Levanger, for de som skal føde der(de fleste i Verran).
-Godt samarbeid med andre faggrupper, økt tverrfaglig samarbeid(tid).

NAV Verran / NAV Inn- Trøndelag
Arbeidsoppgavene i NAV-kontoret er innen et bredt spekter hvor hovedtyngden ligger på oppfølging
av enkeltmennesker og virksomheter med ulike behov. Herunder ligger sykefraværsoppfølging,
oppfølging av brukere uten arbeid, brukere med redusert arbeidsevne samt generell veiledningsplikt
innen alle områder som omfattes av den nasjonale arbeids- og velferdspolitikken. Videre skal NAV
kontoret yte tjenester etter Lov om sosiale tjenester så som økonomisk stønad til livsopphold,
kvalifiseringsprogram og råd og veiledning for mennesker i økonomisk vanskeligheter.
Etablering av NAV Inn-Trøndelag
Partnerskapet i NAV Inn-Trøndelag fattet 9. februar 2017 en beslutning om å etablere en felles enhet
for NAV kontorene i Verran, Steinkjer, Snåsa og Inderøy. Foranledningen for beslutningen var at
Tjenesteområdet selv fremmet ønske om å etablere en felles enhet med fire lokasjoner.
Målsettingen med å opprette et interkommunalt samarbeid for NAV, med kommunene Snåsa,
Verran, Inderøy og Steinkjer er:
•
•
•
•
•
•

Bedre tjenester for brukerne i hele regionen
Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
Økt rettsikkerhet for innbyggerne
Sikre enhetlig forvaltningspraksis
Mer effektiv og stabil drift
Attraktive og robuste fagmiljøer

Høsten 2017 ble krevende for alle ansatte i de aktuelle kontorene, da ordinær produksjon skulle
opprettholdes, samtidig som forberedelser til nytt kontor tok mye av tiden.
I tillegg til et bredt sammensatt medbestemmelsesapparat, ble det opprette en styringsgruppe, der
alle kommuner var representert med sine rådmenn. Øvrige medlemmer er NAV N-T v/ ledelsen,
tillitsvalgte fra stat og kommune, samt leder for Tjenesteområdet og prosjektleder. Leder for
prosjektgruppen er rådmannen i Inderøy kommune.
Samtidig med organisasjonsmessige endringer, medførte etableringen også utfordringer både for
statlige og kommunale IKT systemer. For de statlige IKT systemene, ble prosessen ivaretatt sentralt,
og kjørt parallelt med sammenslåing av Nord- og Sør Trøndelag, mens det for de kommunale
systemene ble en lokal prosess, i tett samarbeid med leverandør, Inn-Trøndelag IKT og fagpersoner i
Tjenesteområdet.
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Etableringen av NAV Inn-Trøndelag innebærer en vertskommunemodellen, og Steinkjer kommune
ble valgt som vertskommune. Dette medførte at alle kommunalt ansatte i Verran, Inderøy og Snåsa
fikk overført sitt ansettelsesforhold til Steinkjer kommune. Denne prosessen ble gjennomført i nært
samarbeid med tillitsvalgte i de aktuelle kommunene, samt personalavdelingen i Steinkjer kommune,
og det ble avholdt både informasjons- og drøftingsmøte med ansatte før endring av
ansettelsesforhold.
Selv om mye innen personal, IKT og organisering var på plass ved utgangen av 2017, jobbes det
fortsatt med å tilpasse tjenestene – til det beste for NAV sine brukere – både mellom lokasjonene og
de ulike fagområdene. Dette er en prosess som vil være sentral gjennom hele 2018.
Status/utfordringer
Måloppnåelsen har i all hovedsak vært god ved kontoret. Det er høy aktivitet ut mot arbeidsgivere i
kommunen. Det er en viktig suksessfaktor for å lykkes med overgang til arbeid, for de med nedsatt
arbeidsevne. Det har vært en betydelig økning av utbetaling av økonomisk sosial hjelp.
Antall stønadsmottakere pr. måned, tertial og år. 2016 – 2017
Stønadsmottakere totalt.

Stønadsmottakere 18 – 24 år.

Stønadsmottakere 18 – 30 år

Stønadsmottakere med minst et barn

Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år (Kostra tall)

Verran

2014

2015

2016

2017

26

15

11

10
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Som det fremgår av oversikten overfor er antall brukere fra 2016 til 2017 relativt stabilt. Det er
fortsatt en betydelig andel av barnefamilier som har hatt behov for hjelp. I tillegg har vi hatt enkelt
brukere som har medført høye utbetalinger. Det fører til en høyere utbetaling av økonomisk
sosialhjelp. Det har vært en svært positiv utvikling i ungdomsgruppen med at antall ungdommer som
mottar økonomisk sosial hjelp er betydelig redusert de siste årene. Fra 26 ungdommer i 2014 til 10 i
2017.
Prosjekter
NAV Verran deltar sammen med øvrige kontor i NAV Inn-Trøndelag i «Ung i aktivt Liv». Målgruppen
er fra 16 – 25 år som står i fare for eller har falt ut fra utdanning/arbeid. Prosjektet finansieres
gjennom fattigdomsmidler fra direktoratet og er benyttet blant annet til å etablere Jobbhuset som en
arena for ungdom. For øvrig jobbes det på systemnivå for å etablere gode samarbeidsrutiner for
målgruppen blant annet med oppfølgingstjenesten på videregående skole. Prosjektet er i sitt tredje
år og ble avsluttet 31.12.2017. Jobbhuset videreføres i ordinær drift.
Kompetansesenter for gjeldrådgivning er et prosjekt finansiert av arbeids- og velferdsdirektoratet og
som er fysisk plassert i Steinkjer. Senteret løser tyngre saker for alle NAV kontor i tidligere NordTrøndelag. Målet er at Nav kontorene skal frigjøre ressurser til å komme tidligere inn i sakene og
jobbe mere forebyggende. Det er oversendt 11 saker fra Verran til senteret. Prosjektet går foreløpig
ut 2018 med mulighet til forlengelse.
Kompetanseutvikling
Ansatte har i 2017 gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak. Det har vært et spesielt fokus på
å heve kompetansen på inkluderingskompetanse og nytt saksbehandlingsverktøy Modia.
Økonomi
NAV Verran hadde et samlet underforbruk på kr 150.000. Dette skyldes sykefravær og vakanse i
stillinger og ikke reduserte kostnader til sosialhjelp. Har hadde man faktisk et overforbruk på kr
440.000 i forhold til budsjettet på 2 mill kr.
Måloppnåelse 2017
Måloppnåelse på kvalitet på oppfølging av brukere med at 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre
måneder er oppnådd. Kontoret leverte et årsresultat på 80 % som er meget bra.
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Mål om at sykefraværet ikke skal overstige 3,5 % ble ikke oppnådd, da det har vært et høyt
sykefravær på kommunal side med 43,83 %, på statlig side 4,65 %. På kommunal side er det 2 ansatte
og det får store utslag på fraværsprosenten ved langtidsfravær. Det jobbes aktivt med å redusere
sykefraværet.
Økonomisk sosialhjelp økte. Det skyldes i hovedsak behov for økonomisk sosialhjelp til flere
barnefamilier og enkelt brukere som ikke har noe annet til livsopphold. Måleparametene videreføres
i 2018.

Enhet for omsorgstjenester
Enhet for omsorgstjenesten består av:
 Bo –og habiliteringstjenesten (tidligere boligomsorg) og psykisk helse.
 Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) inkludert bofelleskap Bratreit.
 Sykeheim inkludert avdeling bo- og omsorgstjeneste (tidligere bo- og service).
Følgende tjenester administreres:
Lovpålagte oppgaver:
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), personlig assistent,
langtidsopphold i sykehjem, korttidsopphold i sykehjem, korttidsopphold i bofellesskap,
avlastningsopphold, kommunale boliger, støttekontakt/ fritidskontakt og omsorgslønn,
hverdagsrehabilitering, transport-tjeneste, ledsagerbevis og parkeringskort.
Ikke lovpålagte oppgaver: Trygghetsalarm og dagtilbud for personer med demens.
Økonomisk oversikt for driftsenheten
Regnskap
Enhet for
omsorgstjenesten

57,2 mill
kroner

Revidert
budsjett
55 mill
kroner

Sykeheimen
Bo og omsorg
Hjemmetjenesten
Psykisk helse
Bo- og habilitering

44,5 mill
kroner

43,2 mill
kroner

12,8 mill
kroner

11,9 mill
kroner

Avvik
2,2
millioner
kroner
1,3
millioner
kroner
900 000
kroner

Økonomi

Enheten hadde et samlet merforbruk på 2,3 millioner kroner. Høyt sykefravær, med påfølgende bruk
av merarbeid, overtid og ekstra innleie er årsaker til merforbruket. I tillegg har enheten hatt
utfordringer i å skaffe rett kompetanse for å kunne gi forsvarlig helsetjeneste.
Enheten har ikke klart å ta heim utskrivningsklare pasienter til rett tid. Kommunen må kunne tilby et
forsvarlig tilbud innen 24 timer fra pasienten er meldt utskrivningsklar. Selv om man har hatt ledige
rom i sykeheimen har det i perioder ikke vært mulig å få på plass et forsvarlig helsetilbud innen
fristen. Dette gjelder pasienter med komplekse og sammensatte helseutfordringer. Kommunen
betalte kr 327 000 for utskrivningsklare pasienter som ikke ble tatt tilbake til rett tid (inkludert DMS)
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Det ble i mai vedtatt at alle driftsenhetene skulle dekke kostnader til lønnsoppgjøret over egne
ansvarsområder. For omsorgstjenesten utgjorde det et trekk på vel kr 430 000.
Enheten ble tilført 1 mill. kroner som i sin helhet gikk til å styrke budsjettet for de ressurskrevende
tjenestene.
Kommunen fikk en ekstra kostnad da statsbudsjettet ble vedtatt med økt innslagspunkt for de
ressurskrevende tjenestene. For Verran utgjorde det 250 000 kroner.
Det er et krav om å redusere kostnadene med 3- 3,5 mkr. Av den grunn ble det besluttet iverksetting
av tiltak på en rekke områder som får helårsvirkning fra 2018.
Flere enkeltstående tiltak er igjennom året iverksatt:
- Redusert hjemmehjelpsdrift
- Redusert bemanning i sykeheim/ hjemmesykepleie
- Redusert antall leiebiler
- Ikke innleie ved fravær
- Økt krav til effektiv drift
Det ble ut over høsten arbeidet med en gjennomgang av døgnrytme- og bemanningsplaner med
tanke på ytterligere bemanningsreduksjoner.
Fylkesmannen bevilget 195 000 kroner i skjønnsmidler for å redusere kostnadene innen de
ressurskrevende tjenestene.
Samfunn
Enheten erfarer at mange tjenestemottakere har et mer omfattende tjenestebehov enn tidligere,
som følge av høyere terskel for innleggelse i sykehus og tidligere utskriving fra sykehus. Dette er i
tråd med samhandlingsreformens intensjoner ved at innbyggerne skal få mer behandling der de bor.
Pasienter blir ofte utskrivet fra sykehus til helg eller høytid. Det har gitt utfordringer da man i
arbeidsplanene har en lavere bemanning på helg og høytid.
Både i hjemmetjenesten og i sykeheimen er det krevende å sikre faglig forsvarlig helsehjelp til
pasientene med dagens grunnbemanning. Enheten må i perioder leie inn ekstra personell. Dette
fører til ekstra belastning på faste ansatte som i stadig større grad pålegges merarbeid, overtid og i
tillegg blir spurt om ekstra vakter. Ansatte gir tilbakemelding om at denne situasjonen oppleves
krevende og påvirke arbeidshelsa.
KOSTRA
Pleie- og omsorgstjenesten i Verran har en enhetskostnad som er høyere enn sammenlignbare
kommuner i samme KOSTRA-gruppe. Det registreres en liten nedgang i brutto driftsutgifter pr
mottaker av hjemmetjenester, og en økning for driften i sykeheim. Netto driftsutgifter pleie- og
omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter har gått ned fra 38,1 i 2016 til 36,2 i 2017.
Sykeheimen
Antallet pasienter i sykeheimen har variert mellom 20 – 25 med høyest antall inneliggende i starten
og slutten av året. Fra august og frem til oktober var antallet pasienter på 20. Pasienter i
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langtidsopphold og i avlastning holdt seg stabilt gjennom hele året, mens et økende antall pasienter
fikk innvilget korttidsopphold. Korttidsoppholdene er benyttet både til observasjon, opptrening og
etterbehandling etter sykehusopphold.
Ordningen med tilsynslege er redusert fra 0,6 timer pr pasient i 2016 til 0,3 timer pr pasient i 2017.
Legetjenesten er i samme bygg som sykeheimen og terskelen for å ta kontakt på hverdag er lav, så i
praksis har avdelingen bra legetilgang selv om denne kontakten ikke er organisert som legevisitt.
Sykeheimen har tilgang på fysioterapeut som bistår i kartlegging og utarbeiding av treningsprogram,
veileder ansatte og gir direkte pasientoppfølging. Dette er en viktig ressurs for at pasienter på
korttidsopphold kan utskrives til heimen. Ofte følges pasienter av fysioterapeuten etter hjemkomst
som ledd i videre opptrening eller hverdagsrehabilitering.
Bofelleskap Bratreit
Bofelleskapet har åtte pasientrom og det har vært fullt belegg hele året. Bofelleskapet er tilknyttet
eget personale 24/7. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i november og det ble gitt et avvik.
Kommunen sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir
vurdert í samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang. Det arbeides med å lukke avviket.
Bo- og omsorgsenheten
Bo- og omsorgstjenesten er drevet som et bofelleskap med 6 – 8 plasser med tilgang til heldøgns
bemanning. Det er stor søknad på opphold, og man registrerer et økende behov for slike plasser
etter hvert som sykeheimens plasser benyttes i tråd med kommunestyrets intensjoner.
Hjemmesykepleien / hjemmehjelpstjenesten
Antallet pasienter som mottar hjemmetjenester har variert mellom 200 og 220 gjennom hele året.
Tjenesteomfanget består i å montere trygghetsalarm til å yte omfattende bistand i heimen.
Det er i første halvår utløst i alt 680 alarmer, ikke alle er like nødvendige, men oppfølging tar likevel
tid og ressurser som på forhånd ikke er lagt inn i arbeidsplanene.
Tjenester etter mottakerens bistandsbehov pr 31.12.17
Hjemmesykepleie/ praktisk bistand / daglige gjøremål

Aldersgruppe
Totalt

Noe /
begrenset
61

Middels/
stort
97

Omfattende
39

Tabellen som er hentet fra fagsystemet viser antallet tjenestemottakere pr 31.12. som mottok
hjemmesykepleie og praktisk bistand og daglige gjøremål.
Tallene er ment å gi et bilde av omfanget av antall tjenestemottakere på et gitt tidspunkt. Tjenester
gitt til tjenestemottakere i bofelleskap og innen bo- og habilitering er medregent når tjenestene er
tildelt i kraft av hjemmesykepleie / praktisk bistand.
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Psykisk helse
Tjenesten ble videreført på tilnærmet samme nivå som foregående år. Fra sommeren fikk tjenesten
ansvaret for rusprøver / rusoppføling innen legemiddelassistert rehabilitering. Antallet pasienter
dette gjelder er beskjedent.
Bo- og habiliteringstjenesten
Driften av heldøgnstiltakene i egne boliger er videreført som foregående år. Det har imidlertid vært
en økning av antall unge brukere med behov for tjenester. Behovene er sammensatte og det er
under planlegging tiltak i bolig, arbeid/ aktivitet og fritid.
Driften av heldøgns tilbudene gjennomføres i enkeltstående boliger. Driften er kostandskrevene, og
reduserer muligheten til å benytte den samlede kompetansen mer effektivt.
Ansatte
Enhetens målsetting er å at ansatte skal ha kompetanse som sikrer faglig forsvarlige tjenester på rett
tjenestenivå. Andelen høgskole- og fagstillinger er stabile.
Sykefravær
Omsorgstjenester
m/statstilskudd
Enhet for
omsorgstjenester
Totalt Verran
kommune

Fraværs% Korttids% Langtids%
15,59

3,4

12,19

19,92

2,24

17,68

15,18

2,21

12,97

Korttidsfraværet har vært stabilt gjennom hele året. Langtidsfraværet har variert og ligget mellom 15
og 22 % samlet for enheten. Det er variasjon i fravær mellom de ulike avdelingene og ledelsen har
etter hvert fått god kunnskap om årsakene til fraværet.
Flere ansatte er rammet av sykdom, hvor helsetilstanden er vurdert til ikke å være forenlig med å
være på jobb.
Det er en økt bevissthet hos ledere og ansatte om ansvaret for å bidra til dialog om økt nærvær i
enheten. Felles kunnskap og holdningsskapende arbeid bidrar til større fokus både på rettigheter og
plikter.
Det er igangsatt et partsarbeid med bistand fra NAV arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten. Fra
enheten har ansatte deltatt i prosjektet «fra langtidssyk til langtidsfrisk». I november ble det holdt
allmøter med utgangspunkt i tema knyttet til inkluderende arbeidsliv; rettigheter og plikter. Dette
arbeidet fortsetter i 2018.
Av i alt fire lederstillinger ble det rekruttert inn tre nye ledere i løpet av året. Det er en viktig
målsetting å kunne arbeide for å ha en stabil ledelse på plass, forutsigbart lederskap og gode rutiner
er avgjørende for å lykkes i nærværsarbeidet. Det er utarbeidet nye stillingsbeskrivelser for
avdelingslederne.
Internkontroll.
Ingen avvik i forhold til tildelte budsjettrammer.
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Mål for 2018
-Evaluering av omsorgstrappen med utgangspunkt i BEON (Beste Effektive Omsorgs Nivå).
-Gjennomføre brukerundersøkelse i hjemmetjenesten.
-Økt fokus på faktorer som fremmer arbeidsmiljøet – partssamarbeid og samarbeid med NAV og
Bedriftshelsetjenesten.
-Alle ansatte skal oppleve et godt og inkluderende arbeidsmiljø som grunnlag i tilstedeværelse –
nærvær på 90 %.

Kostratall
Verran
2016

Verran Steinkjer Namdalseid
2017

Snåase
Snåsa

Inderøy

4,7

2,8

3,4

5,5

4,5

4,7

9,4

6,2

7,2

8,8

95,8 %

97,0 %

100,0 %

94,7 %

96,5 %

0,60

0,40

0,60

0,50

0,40

3,2 %

0,0 %

6,4 %

5,0 %

4,8 %

95,8 %

97,0 %

104,7 %

96,9 %

100,8 %

95,8 %

54,5 %

100,0 %

81,1 %

89,2 %

83,5 %

72,5 %

75,8 %

78,6 %

76,2 %

11,7

14,5

14,2

12,9

12,8

51,3 %

44,8 %

44,7 %

45,9 %

45,2 %

284 210

185 083

177 858

241 792

234 694

485 187

301 810

305 975

362 087

389 012

874 500 1 249 867

1 073 631

1 047 411

Prioritet
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr
3,9
3,3
7,2
uke, hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr
3,4
3,2
5,7
uke, praktisk bistand
Kvalitet
Andel plasser i enerom i pleie- og
100,0 % 100,0 % 95,2 %
omsorgsinstitusjoner
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
0,60
0,30
0,40
Framsikt
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel
3,1 %
3,8 %
3,7 %
av netto driftsutgifter til plo(B)
Andel kommunale institusjonsplasser av
100,0 % 100,0 % 80,0 %
totalt antall institusjonsplasser(B)
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/
50,0 %
59,1 % 93,3 %
eget bad/wc(B)
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/
78,4 %
81,3 % 79,4 %
fagutdanning(B)
Brukerbetaling i institusjon i forhold til
10,7
11,7
18,4
korrigerte brutto driftsutgifter(B)
Institusjoner (f253+261) - andel av netto
35,0 %
34,6 % 33,8 %
driftsutgifter til plo(B)
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
349 849 331 064 228 269
hjemmetjenester (i kroner)(B)
Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
481 085 464 519 321 746
mottaker av kommunale pleie og
omsorgstjenester(B)
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 1 087 692 1 190 000 967 803
pr. kommunal plass(B)
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i
38,1 %
36,2 % 29,7 %
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter(B)
Plasser i institusjon i prosent av mottakere
15,8 %
13,6 % 12,6 %
av pleie- og omsorgstjenester(B)
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel
62,0 %
61,7 % 62,6 %
av netto driftsutgifter til plo(B)
Utgifter per beboerdøgn i institusjon(B)
3 269
3 162
2 856

1 278 913

Nord- Kostragruppe
Trøndelag
02

42,5 %

33,5 %

24,8 %

26,5 %

32,6 %

19,4 %

16,9 %

11,4 %

13,0 %

16,8 %

45,5 %

55,2 %

48,9 %

49,5 %

50,3 %

3 517

2 686

4 345

3 373

3 309

Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie
Gruppert per år
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Verran tildelte i gjennomsnitt 3,3 timer hjemmesykepleie pr uke, noe som var 0,2 timer mindre enn i
2016. Sammenlignet med gjennomsnittet for andre kommuner har Verran tildelt gjennomsnittlig 1,2
færre timer.
Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand
Gruppert per år

Gjennomsnittlig tildeles 3,2 timer pr uke praktisk bistand og opplæring. Dette er en
nedgang på 0,2 timer pr uke sammenlignet med 2016. Sammenlignet med kommuner er
gjennomsnittlig timetildeling pr uke vel 36 % lavere.
Kvalitet - Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Legetimer pr uke pr pasient i sykeheimen er 0,3 timer pr uke, en nedgang på 0,3 timer
sammenlignet med 2016.

Oppvekst
Oppvekst i Verran har et underforbruk. For Malm OS var det underforbruk på grunnskole og
barnehage. PPT hadde også et underforbruk som skyldes større refusjoner enn budsjettert.
Grunnskole

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Verran Verran Steinkjer Namdalseid Snåase Inderøy
Nord- Kostragruppe
2016
2017
Snåsa
Trøndelag
02
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Kvalitet

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

40,4

38,2

40,6

38,0

41,0

40,6

40,9

Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning(B)

6,8 %

5,7 %

8,7 %

3,8 %

8,0 %

8,8 %

9,0 %

8,5 %

Andel elever i grunnskolen som får
særskilt norskopplæring(B)

6,1 %

7,2 %

4,1 %

2,7 %

5,1 %

2,4 %

4,5 %

4,4 %

97,1 %

95,8 %

97,5 %

100,0 %

96,3 % 100,0 %

98,1 %

98,3 %

26,9 %

27,4 %

38,4 %

19,7 %

55,9 %

46,2 %

46,2 %

43,8 %

334

224

1 277

1 257

6 500

618

1 082

959

Driftsutgifter til undervisningsmateriell
(202), per elev i grunnskolen(B) *)

973

859

1 400

1 410

2 329

754

1 275

1 845

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.10.årstrinn(B)

11,6

11,4

13,1

12,2

8,8

11,4

12,1

11,3

Korrigerte brutto driftsutgifter til
grunnskole (202), per elev(B) *)

112 720 111 570

97 666

107 131

116 895

96 487

99 725

107 644

Korrigerte brutto driftsutgifter til
grunnskole, skolelokaler og skoleskyss
(202, 222, 223), per (B) *)

146 007 144 281

119 713

139 273

148 305 121 817

123 251

134 180

45 467

21 769

35 308

23 172

21 176

27 873

29 017

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler 114 250 112 452
og skoleskyss (202, 222, 223), per
elev(B) *)
Netto driftsutgifter grunnskolesektor
21,2 % 20,7 %
(202, 215, 222, 223) i prosent av
samlede netto driftsutgif(B)

99 466

115 705

113 857

94 883

99 213

106 848

23,3 %

21,2 %

19,3 %

23,1 %

25,3 %

23,1 %

Netto driftsutgifter til grunnskole (202),
per innbygger 6-15 år(B) *) **)

112 649

92 136

88 384

89 762

75 206

89 758

89 425

93 083

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222),
per innbygger 6-15 år(B) *) **)

31 034

26 973

18 113

22 657

22 093

14 200

18 423

19 580

3 101

1 867

3 405

4 500

3 542

3 364

2 991

4 111

Framsikt

Andel elever med direkte overgang fra
grunnskole til videregående
opplæring(B)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og
privat SFO(B)
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202),
per elev i grunnskolen(B) *)

Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolefritidstilbud (215), per komm.
Bruker(B) *)

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223),
per innbygger 6-15 år(B) *) **)

41 009

-Oppvekst har et lavt forbruk på læremidler og inventar.
-Høyere kostnad for enkeltelever i Verran skyldes høy lærertetthet og skolestruktur.
-Verran har en færre elever med spesialundervisning, noe som skyldes lærertettheten. Skolene har
god tilrettelagt undervisning som gjør at antall elever med spesialundervisning er lavt.
Mesteparten av driftsutgiftene per elev er knyttet til lønnskostnader. Dette innebærer at eventuelle
innsparinger i stor grad vil måtte medføre reduksjon i bemanningstettheten ved skolene.

31 | S i d e

Årsmelding for Verran kommune- 2017

Ståstedanalyse 1

Verran
Steinkjer
Namdalseid
Snåase Snåsa
Inderøy
Nord-Trøndelag
Kostragruppe 02

Andel elever
i grunnskolen som
får tilbud om
skoleskyss
32,6 %
55,4 %
59,3 %
49,5 %
38,7 %
40,6 %
49,3 %

Korrigerte brutto
driftsutgifter til skoleskyss
(223), per elev
som får skoleskyss
6 395
6 206
9 037
294
8 958
7 262
8 980

Færre elever har skoleskyss i Verran enn nærliggende kommuner. Dette skyldes at mye av
boligmassen er samlet i bygder. Muligheter for å forbedre dette med trafikksikkerhetsgrep i
Ressemåsen. Kostnadene per elev er høyere enn i andre kommuner, som kan skyldes at få elever bor
langt unna skolen.
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Ståstedanalyse 2

Andel
innbyggere
6-9 år i
kommunal SFO
Verran
Steinkjer
Namdalseid
Snåase Snåsa
Inderøy
Nord-Trøndelag
Kostragruppe
02

27,4 %
33,3 %
19,7 %
34,3 %
46,2 %
44,6 %
43,2 %

Korrigerte brutto
driftsutgifter til
skolefritidstilbud
(215), per komm.
Bruker
45 721
21 765
36 237
23 172
21 208
27 886
28 802

Skolefritidsordningen i Verran var kostbar i 2017, noe som skyldes få elever og bredt tilbud. I tillegg
er det av helsehensyn krav om høy bemanning. Det ble gjort endringer i åpningstid og gebyr på SFO i
budsjett 18.
Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Verran

2014
38,3

2015
42,4

2016
40,4

2017
38,2

Steinkjer

39,5

40,4

41,6

40,6

Namdalseid

39,2

41,1

40,5

38,0

Snåase Snåsa

42,6

42,4

42,0

41,0

Inderøy

38,7

40,1

40,9

40,6

Nord-Trøndelag

39,5

40,2

40,6

40,9

Kostragruppe 02

Grunnskolepoeng:
Varierer mye fra år til år grunnet gruppestørrelser. Få elever i klassene gjør at det blir mer utslag på
resultatene.
Sykefravær
Folla skole har et lavt sykefravær.
MOS har en nedgang i sykefraværet, men dette er fortsatt høyt. Det jobbes fortsatt aktivt med å få
ned sykefraværet. Positiv nedgang siste kvartal.
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Barnehage
Produktivitet

Utgifter til kommunale lokaler
og skyss per barn i kommunal
barnehage (kr)

Verran Verran Steinkjer Namdalseid Snåase Inderøy
Nord- Kostragruppe
2016 2017
Snåsa
Trøndelag
02
8 480

6 939

18 659

6,2

6,0

6,7

5,4

Andel barn 0 år med
0,0 %
0,0 %
barnehageplass i forhold til
innbyggere 0 år(B)
Andel barn 1-2 år med
68,2 % 79,6 %
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1-2 år(B)
Andel barn 3-5 år med
95,9 % 88,8 %
barnehageplass i forhold til
innbyggere 3-5 år(B)
Andel barn i kommunale
75,0 % 74,5 %
barnehager i forhold til alle
barn i barnehage(B)
Andel barn som får ekstra
15,0 % 17,3 %
ressurser til styrket tilbud til
førskolebarn, i forhold til alle
barn (B)
Andel minoritetsspråklige barn i 12,0 % 16,4 %
barnehage i forhold til alle barn
med barnehageplass(B)
Andel styrere og pedagogiske
85,7 % 100,0 %
ledere med godkjent
barnehagelærerutdanning(B)
Korrigerte brutto driftsutgifter i 177 680 161 390
kroner per barn i kommunal
barnehage(B)
Korrigerte brutto driftsutgifter
58
52
til kommunale barnehager per
korrigert oppholdstime (kr)(B)
Korrigerte oppholdstimer per
11 572 12 152
årsverk i kommunale
barnehager(B)
Leke- og oppholdsareal per
6,9
6,3
barn i barnehage (m2)(B)
Netto driftsutgifter
8,6 %
8,7 %
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter(B)
Netto driftsutgifter per
129 470 119 202
innbygger 1-5 år i kroner,
barnehager(B)

4,7 %

0,0 %

Kvalitet

Antall barn korrigert for alder
per årsverk til basisvirksomhet i
kommunale barnehager

Framsikt

17 891 24 385

25 299

18 357

20 064

4,8

5,9

5,8

5,6

0,0 %

5,4 %

4,2 %

2,3 %

88,1 %

68,2 % 103,1 %

83,3 %

86,1 %

80,1 %

98,0 %

94,2 % 101,7 %

94,8 %

97,9 %

96,9 %

33,5 %

100,0 %

70,7 %

67,2 %

48,2 %

75,5 %

12,2 %

15,6 %

10,9 %

10,2 %

13,5 %

16,5 %

9,6 %

12,5 %

8,7 %

7,0 %

10,8 %

13,1 %

94,6 %

100,0 %

83,3 %

95,3 %

95,2 %

90,5 %

181 281 220 600 194 732

194 723

194 547

186 635
60

61

76

63

63

66

12 203

11 181

8 630

11 072

10 748

10 227

6,0

7,0

7,8

5,7

6,4

7,0

13,8 %

7,9 %

11,0 %

13,0 %

14,2 %

11,5 %

129 473 188 500 143 423

146 025

146 788

146 170

Verran har lavere utgifter til barnehage enn nabokommunene

Ståstedanalyse 1
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Andel barn
1-5 år med
barnehageplass
Verran
Steinkjer
Namdalseid
Snåase Snåsa
Inderøy
Nord-Trøndelag
Kostragruppe 02

85,3 %
94,3 %
86,5 %
102,2 %
90,4 %
93,4 %
90,5 %

Korrigerte brutto
driftsutgifter f201 per
korrigert oppholdstime i
kommunale barnehager (kr)
47
44
54
67
51
51
56

Produktivitet - Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr)

Gruppert per år
Verran
Steinkjer
Namdalseid
Snåase Snåsa
Inderøy
Nord-Trøndelag
Kostragruppe 02

2014
14 431
13 146
19 266
13 128
16 397
15 247
16 575

2015
10 333
13 102
18 000
18 132
17 479
14 841
16 896

2016
8 480
18 211
18 362
19 312
21 419
16 779
18 917

2017
6 939
18 659
17 891
24 385
25 299
18 357
20 064

Opprettelsen av Malm OS med nye og effektive lokaler er hovedårsak til at kostnadene går ned.
Kvalitet - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager
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Gruppert per år

Verran
Steinkjer
Namdalseid
Snåase Snåsa
Inderøy
Nord-Trøndelag
Kostragruppe 02

2014
5,5
6,4
5,6
5,4
7,4
6,2
5,9

2015
5,7
6,1
5,8
5,4
6,3
5,9
5,8

2016
6,2
6,3
5,8
5,2
5,7
5,9
5,8

2017
6,0
6,7
5,4
4,8
5,9
5,8
5,6

Det er et mål for kommunen å ligge på rundt 6 barn per voksen.

Kulturskolen
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Avd. samfunnsutvikling
Avd. samfunnsutvikling har i 2017 bestått av:
•
•
•
•
•
•

Bygg forvaltning (FDV)
Tekniske tjenester (drift av veger, gatelys m.v)
Vann og avløp
Plan og utvikling (byggesak, kart/oppmåling og landbruk)
Kjøkken (fra 1.7.2017)
Bibliotek (fra 1.7.2017)

Byggforvaltning
Eiendomsavdelingen har ansvar for kommunens bygningsmasse omfatter bl.a annet drift og
vedlikehold, vaktmesterfusjonen, renhold, utleie og mindre oppussings prosjekter. Kommunens
totale bygningsmasse er på ca. - 30 000m2 og enheten har ikke personell og økonomiressurser til å
kunne gjennomføre nødvendig større vedlikeholdsoppgaver. Dette betyr at det foreligger et
betydelig etterslep i vedlikehold og oppgradering på kommunens bygningsmasse.
Bemanning: Bygg Eiendom har en samlet bemanning på 14 ansatte, hvorav 9 kvinner og 5 menn.
Dette er fordelt på, 4 vaktmestere på 3.2 årsverk og 10 renholdere på 7.4 årsverk.
Økonomi: Bygg forvaltning fikk et overforbruk i regnskapet for 2017 på ca. kr. 468 883,-. I det store
og hele skyldes overforbruket: tap av husleieinntekter og uforutsette reparasjoner. Avdelingen fikk i
april – mai tilbakeført en 40 % vaktmesterstilling som det ikke var avsatt lønnsmidler til i 2017.
37 | S i d e

Årsmelding for Verran kommune- 2017
Kommunen har over flere gjennomført til dels betydelige rehabiliteringsprosjekter og nybygging av
formålsbygg. I tillegg til at man gjennom dette har fått bygg med bedre brukerkvalitet har man også
oppnådd vesentlige gevinster i driften. Spesielt er energikostnadene redusert. Enheten har stor fokus
på effektiv energistyring.
I forbindelse med budsjettjustering i juni 2017 ble det av enheten foretatt en grundig vurdering av
energikostnadene, og det ble utarbeidet en prognose for kostnadene 2017. Når regnskapet for 2017
vurderes, viser dette at man har et positivt avvik på kr. 49.521 i forhold til budsjett og ca. 14.000.- i
forhold til prognose.
Bygg
2017 (kr)
2016 (kr)
Prognose 2017 BUD 2017 Regnskap 2017 Avvik kr (R vs.B) Avvik %
Servicekontor
68 323
111 999
174 224
190 000
175 697
-14 303
-7,5
Barnehage
31 935
31 353
81 434
54 000
68 730
14 730
27,3
Stranda og Verrabotn skoler
72 609
91 232
185 153
130 000
146 659
16 659
12,8
Omsorgsboliger
92 399
171 894
235 617
300 000
273 086
-26 914
-9,0
Trygdeboliger
-1 508
13 324
-3 845
30 000
12 665
-17 335
-57,8
Helsetun
229 285
385 370
584 677
750 000
675 989
-74 011
-9,9
Folla skole & Samfunnshus
173 940
223 230
443 547
400 000
400 766
766
0,2
Malm skole
93 900
140 834
239 445
230 000
234 802
4 802
2,1
Alderspensjonat
78 389
99 327
199 892
225 000
216 789
-8 211
-3,6
Andre kom. Boliger
1 293
15 972
3 297
15 000
17 662
2 662
17,7
Brann & Ambulansestasjon
61 334
85 032
156 402
130 000
146 659
16 659
12,8
Idretsbygg
15 982
11 812
40 754
25 000
34 380
9 380
37,5
Svømmebasseng
18 375
12 378
46 856
45 000
28 897
-16 103
-35,8
Verraparken
157 266
212 955
401 028
300 000
341 698
41 698
13,9
Sum
1 093 522
1 606 712
2 788 481
2 824 000
2 774 479
-49 521
-1,8

Enheten vil spesielt fremheve de gunstige energikostnadene på både Verraparken og Malm
oppvekstsenter, som med all tydelighet viser at nye og moderne energiløsninger (luft til vann
varmepumper) sammen med energieffektive bygg gir store økonomiske effekter. I den andre enden
av skalaen viser det energikostnadene alt for store ved helsetunet, alderspensjonatet og
servicekontoret. Alle disse byggene har gammeldagse energiløsninger, med i hovedsak el-kjel og
panelovner.
Sykefravær:
Sykefraværet for bygg-/eiendomsavdelingen i 2017 var på totalt 12,43 % fordelt med var på 2,64 %
korttidsfravær og var på 9,79 % langtidsfravær. Sykefraværet i
enheten har utviklet seg positiv i 2017 sammenlignet med
2016.
For å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet og belastningene på
ansatte knyttet til renhold har man tatt i bruk
gulvvaskemaskin for renhold av idrettshall og andre større
flater ved oppvekstsenteret.

Tekniske tjenester og vann og avløp
Avdelingens ansvarsområde er drift og vedlikehold av veger, parker og friluftsområder (ansvar 601) ,
samt vann og avløp (ansvar 611).
38 | S i d e

Årsmelding for Verran kommune- 2017
Målet for enheten og virksomheten er å holde kommunens anlegg og eiendeler i best mulig stand,
yte innbyggerne best mulige tjenester og service mht. veger og vann- avløpsområdet, ut fra de
ressurser som stilles til rådighet.
Bemanning: pr. 31.12.2017 har avdelingen 6 årsverk inklusive leder. Det er etablert en teknisk
vaktberedskap med 6 personer og en brøyteberedskap med 9 personer. I brøyteberedskap leies inn 1
person samt at 2 vaktmestre inngår i beredskapen. Det er også avtaler med private aktører mht.
vintervedlikehold.
Sykefraværet på drift og vedlikehold er totalt 11,33 % fordelt med 0,87 % på korttidsfravær og
10,46% på langtidsfravær. Innenfor vann og avløp er det totalt 5,77 % fordelt med 1,51 % på korttid
og 4,26 % på langtidsfravær.
Avdelingen er involvert i det store rehabiliteringsprosjektet av veger, vann og avløp i Malmlia. Dette
prosjektet forventes å bli ferdigstilt høsten 2018. Avdelingen leder også utbyggingen av kommunal
vannforsyning til Vada. Dette prosjektet forventes ferdigstilt i 1 halvår 2018. Begge prosjekter har
utviklet seg i tråd med gjeldende plan.
Enheten har utfordringer med drikkevannskvaliteten både i malm og Follafoss. Årsaken til dette er
bl.a. at drikkevannskilden i Malm til tider har for lav kvalitet, og ikke minst at den til tider har et visst
innhold av mangan som medfører dårlig lukt og smak på vannet. I Follafoss er utfordringene knyttet
til at vannet blir misfarget på grunn av gammelt rørnett som er grodd med humus og at det i mange
år er distribuert urenset vann på nettet. I 2018 skal det gjennomføres et forprosjekt knyttet til å
avklare behov for rehabilitering av rørnettet i Follafoss.
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Kjøkken – Verran Helsetun
Kjøkkenet skal gi et trygt, tilpasset og godt mattilbud til beboerne på sykeheimen, bo – og service,
Bratreit og hjemmeboende som har tilbud om matombringing.
Frem til av juli drev kjøkkenet kantine, men etter budsjettjustering, med nedbemanning måtte
enheten avvikle driften i kantinen og prioritere matproduksjon til brukerne. Ytterligere tilpasning av
bemanning på 20 % stilling (nedbemanning) ble gjort høsten 2017.
Kjøkkenet har produsert 7 051 middager til hjemmeboende i 2017 og ca 36 middager i snitt hver dag
på sykeheimen, Bratreit og bo og service i løpet av 2017.
Mål for 2018
-Innføre et ekstra måltid i døgnet. Det vil da bli servert lunsj i tillegg til frokost, middag og kvelds.
-Samarbeid med sykeheimen for å få til temakvelder for brukerne. Dette i form av matopplevelser
med kultur og musikk.
Verran Folkebibliotek
Måloppnåelse
• Økt andel av voksent utlån (56,3%) ble oppnådd innen utgangen av 2017.
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•

•

Etter at biblioteket flyttet tilbake til kulturhuset i 2012, kan vi konstatere at flere voksne
begynte å bruke biblioteket både som møteplass, arrangementsarena og ikke minst
utlånssted.
Barnebokutlånet sunket noe etter at biblioteket ikke er en del av skolen lenger, men holder
seg ganske stabilt ellers (43,7%).

Statistikk
• 13% av verrabyggen benytter seg av bibliotektjenester ved å oppsøke biblioteket fysisk som
utgjør 330 (+9) aktive lånere og 22,5 lån pr. låner
• Totalt utlån: 7395 (-56)
• Besøk: 3100 (+100)
• Utlån av e-bøker: 32
som ifølge Trøndelag fylkesbibliotek ikke tatt helt av i fylket, men er et verdifullt tillegg både
for folk i farten og for den som hører til et bibliotek med små åpningstider som på sin side er
beskrivende for Verran folkebibliotek
Oppsummering
Verran folkebibliotek kan vise til stabile statistiske tall i forhold til besøk, utlån, arrangement og
lånersammensetning i utgangen av året 2017.
Plan og Utvikling
Enheten består av:
1 årsverk kart og oppmåling (matrikkel)
1 årsverk til byggesak- og plan behandling
1 årsverk landbruk (2 x 50 % stilling)
Enheten har vært sterkt preget av betydelig redusert kapasitet innenfor kart og oppmåling, ved
langtidssykemelding. Dette har medført en redusert service til innbyggerne. Fra 4 kvartal har man
lykkes i å etablere et samarbeid med Steinkjer kommune, som nå ivaretar dette fagfeltet.

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid mellom Inderøy,
Verran, Steinkjer og Snåsa opprettet og organisert med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Verran kommune er vertskommune for
samarbeidsordningen. Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal løse de arbeidsoppgaver som etter
lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
er pålagt kommunene og den kommunale skatteoppkreveren.
Bemanning
I budsjettet for 2017 var det lagt opp til en bemanning på 5 årsverk. Høyt sykefravær har ført til at
faktisk ressursbruk i 2017 har vært 3,2 årsverk. Skatteoppkreverkontoret har fem ansatte i 100 % stillinger og således i utgangspunktet tilgang til tilstrekkelig kompetanse til å ivareta oppgavene på en
tilfredsstillende måte. Generelt vil det for en kompetansearbeidsplass som Inn-Trøndelag
skatteoppkreverkontor, alltid være en utfordring å klare å rekruttere, beholde og videreutvikle
nødvendig kompetanse. Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er stort nok til at det lar seg gjøre å
etablere en funksjonsdeling og dermed sikre tilstrekkelig intern kontroll.
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Aktivitet og måloppnåelse i 2017
Inn-Trøndelagskatteoppkreverkontors arbeidsområde omfatter i utgangspunktet
kommune 1724 Verran, 1702 Steinkjer, 1736 Snåsa og 1756 Inderøy. I tillegg har kontoret ivaretatt
skatteoppkreverfunksjonen for 1742 Grong. Arbeidet ved kontoret er organisert på en måte som
forsøker å balansere mest mulig spesialisering med nødvendig overlapping. Det legges stor vekt på
enhetlig opptreden utad og likebehandling av skattytere uavhengig av skattekommune.
Virkemiddelbruken varieres for å sikre målrettet og mest mulig effektiv bruk av tilgjengelige
ressurser. Oppnådde innfordringsresultater kommer som følge av variert og aktiv bruk av tilgjengelig
virkemidler.
Skatteoppkreverne kan i henhold til skattebetalingslovens § 14-3 avholde forretning for utleggspant i
sitt distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for. Inn-Trøndelag
skatteoppkreverkontor benytter denne særnamskompetansen i stor grad. Dette anses å bidra både
til gode innfordringsresultater og mer rettidig innbetaling. Samlet sett anses innfordringsresultatene
som gode, men resultatoppnåelsen varierer noe fra kommune til kommune. Spesielt i de mindre
kommunene kan enkeltrestanser gi vesentlige utslag på totalresultatet.
Det er gjennomført til sammen 42 arbeidsgiverkontroller. Dette utgjør 2,5 % av arbeidsgiverne i de
fem berørte kommunene.
Det er gjennomført arbeidsgiverkontroller med tilfredsstillende kvalitet, men ikke i tilstrekkelig
omfang. Arbeidsgiverkontrollen inngår i kontorets ordinære virksomhet. To ansatte har
arbeidsgiverkontroll som sin hovedarbeidsoppgave. Disse to har våren 2017 deltatt på
samlingsbasert kontrollopplæring i regi av Skatteetaten for å videreutvikle sin kompetanse.
Mål for 2018
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal utføre sine arbeidsoppgaver på en måte som sikrer
kvalitet, rettssikkerhet og likebehandling. Antallet arbeidsgiverkontroller må økes for
samarbeidsordningen som helhet.

Næringsavdelingen
Verran kommune satser offensivt på
næringsutvikling og kommunen skal være en aktiv
tilrettelegger for næringslivet. Det satses også sterkt
på samfunnsutvikling hvor det har vært - og er, stort
fokus på gode skoler og barnehager. Det kommunale
ansvaret for næringsarbeid ivaretas i første rekke av
næringsavdelingen, men også i nært samarbeid med
enhet samfunnsutvikling, ordfører og rådmann.
Foto: Tjuin regionale industriområde på Malm, med verkstedbygget
til Nye Fosdalen Industrier AS i forgrunnen
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Næringsavdelingen er delaktig i videre arbeid med omstillings- og utviklingsprosesser i etablert
næringsliv. 2017 har vært et krevende og utforende år for Næringsavdelingen i og med at
hjørnesteinsbedriften Fosdalen Industrier AS måtte melde opphør sommeren 2017. Også den lokale
møbelprodusenten Born Møbel gikk konkurs høsten 2017. Allerede høsten 2017 ble det startet opp
ny virksomhet i verkstedlokalene med Nye Fosdalen Industrier. Det jobbes også med planer om
fortsatt møbelproduksjon på Tjuin.
Næringsarbeid er mangfoldig, og må sees i en større sammenheng for å skape vekst og utvikling i
hele lokalsamfunnet. Næringsavdelingen har bevisst valgt å fokusere på nærings- og
samfunnsutvikling i et bredt perspektiv.
Næringsavdelingen har et ønske om å være fleksibel og tilby kompetanse og erfaring på bredt
grunnlag og har hatt gleden å arbeide med en rekke varierte, små og store oppgaver. Dette også sett
i forhold til at Verran kommune er per definisjon en liten kommune med i overkant av 2470
innbyggere. (SSB - 4 kvartal 2017)
Aktiviteter i 2017







Administrere og behandle søknader om spillemidler til NTFK
Administrere og forvalte Verran Utbyggingsselskap AS, Verran Næringsutvikling AS og Verran
Eiendom AS (kommunens egne selskaper)
Sekretariat for Verran Næringsforum
Sekretariat for Komite for næring, nærmiljø og bosetting (KNNB).
Administrere, behandle og innstille på søknader til Verran Kommunale Næringsfond
Delta aktivt i nettverkssamarbeidet Inn-Trøndelag Regionale næringsfond som saksbehandler og
Verran kommunes representant i samarbeidet.

Næringsavdelingens aktive og utadrettete virksomhet har i 2017 handlet om følgende:








Veilede nye gründere og entreprenører
Veilede etablert næringsliv i regionalt innovasjonssystem
Pådrivere for å søke offentlig støtte for å utvikle nye prosjekter i næringsliv
Tett og godt samarbeid/ samhandling med Nord Universitet (tidl Hint), Innovasjon Norge,
Kunnskapsparken, Sintef, TFoU, Proneo samt andre innovasjonsaktører.
Rådgivning og veiledning mot frivillig sektor
Deltakelse i omstillingsprosjekter med lokalt næringsliv
Ad-hoc oppdrag for politisk ledelse/ordfører og rådmann ved behov
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