Årsmelding 2018

Kapittel 1 Rådmannens kommentar
Årsmeldingen og årsregnskap med beretning gir en beskrivelse av hvordan Skaun kommunes
ressursbruk, tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighetsutøvelse har vært i 2018. Formålet
med årsmeldingen er å rapportere til kommunestyret om måloppnåelse og på hvilken måte
ressursene er benyttet. Gjennom årsmeldingen vil en også løfte fram viktige utviklingstrekk og
utfordringer for kommunen. Dokumentet skal gi grunnlag for videre utvikling, prioritering og
styring av kommunen i arbeidet med årsbudsjett- og økonomiplan, og er derfor også et av
fundamentene i kommunens helhetlige styringssystem.
Styringssystemet skal bidra til å sikre at tjenestene kommunen leverer er tilstrekkelige i omfang og
kvalitet med en ressursbruk fastsatt i kommunestyrets vedtak. Systemet skal også sikre god
styringsdialog gjennom bruker- og innbyggerundersøkelser, dialog- og strategikonferanser – og
med innbyggerne, politikerne, ansatte og tillitsvalgte gjennom systematisk bruk av tilgjengelig
styringsinformasjon. Kommunen søker kontinuerlig å utvikle styringssystemet, men det er likevel
fortsatt rom for forbedringer.
Arbeidet med ny utviklingsstrategi og lederplattform for Skaun kommune ble startet opp i 2017
og sluttført med vedtak i kommunestyret i 2018. Nye verktøy for utviklingsmål, leder- og
medarbeiderskap og økonomistyring er tatt i bruk. Utviklingsstrategien skal bidra til å styrke
lederskapet, sikre og opprettholde god tjenesteproduksjon med kvalitet og utviklingskraft samt en
målrettet og god ressursstyring i kommunens virksomhet.
Kommunen er inne i en periode der interkommunalt samarbeid på flere områder etableres og
utredes. I de seinere år er samarbeid om barnevern og brann- og redningstjeneste etablert med
nabokommuner. I 2018 ble det inngått samarbeid om IKT. Samarbeid om landbruksforvaltning
er i 2018 i stor grad utredet, men ennå ikke besluttet over. Samarbeid på andre områder og med
nye samarbeidspartnere kan vise seg aktuelt framover.
Digitalisering gjennom bruk av ny og etablert teknologi og nye arbeidsprosesser til å fornye,
forenkle og forbedre kommunens tjenesteleveranse, saksbehandling, forvaltning og
myndighetsutøvelse, er muligheter vi allerede benytter. Dette arbeidet er i 2018 gitt prioritet og
fortsetter bl.a. gjennom et større utviklingsprosjekt som også innebærer samhandling med Melhus
kommune. Digitalisering bør være et tydelig strategisk valg og må gjennomføres på flere,
prioriterte områder. Digitalisering kan og bør gis stor betydning i utvikling av innbyggerdialog og
demokratiutvikling i kommunen.
Skaun kommunes sterke vekst i folketallet over de siste årene, avtok i 2018. Folketallsveksten i
kommunen ligger betydelig over det en ser i andre kommuner i regionen og for så vidt langt ut
over egen region også. Folketallsveksten var i 2018 på 89 innbyggere (1,1 prosent) mot 142 (1,8
prosent) året før.
Tabell 1.1 Befolkningsutvikling Skaun kommune
2014

2015

2 016

2017

2018

2019

Innbyggertall pr. 1.1 i året

7 392

7 668

7 755

8 000

8 142

8 231

Folketallsvekst fra året før

249

276

87

245

142

89

%-vis endring folketall fra året
før

3,5

3,5

1,1

3,2

1,8

1,1

Sterk vekst byr på utfordringer, men også større muligheter. Kommunen har de siste 10 årene
investert omlag kr 1,2 milliarder i offentlig infrastruktur. I tillegg til VAR-området har det vært
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satset betydelig på spesielt skoler og barnehager. Denne satsingen fortsatte i 2018 med byggingen
av nye Skaun ungdomsskole og kultursenter i Børsa. Dette prosjektet forutsettes sluttført for
innflytting i løpet av høsten 2019.
Samlet representerer investeringene de siste ti årene en betydelig vilje til vekst og
utvikling. Samtidig gir veksten klare utfordringer i form av både økte kapital- og driftskostnader
for kommunen framover. Lønnskostnadene øker også over tid med økende driftsvolum slik også
regnskapet for 2018 viser.
Den viktigste forutsetning for å håndtere utfordringene ved vekst er gjennom god
økonomistyring og tydelige og omforente prioriteringer. Det gir forutsigbarhet for både
innbyggere, politikere og kommunens medarbeidere.
Skaun kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på kr 1,2 millioner og et samla
regnskapsmessig mindre forbruk på kr 8,7 millioner. Dette er for begge betydelig lavere enn de
seinere år. Resultatene er et uttrykk for vekst og økt press i de aller fleste enhetene, en strammere
budsjettering for 2018 og økte lønns- og kapitalkostnader. En bedre skatteinngang enn
budsjettert og refusjoner fra staten har likevel bidratt til et positivt resultat omlag slik som
forutsatt, men under handlingsregler som kommunestyret har satt.
I en periode med sterk vekst og fortsatt påregnelig store og viktige framtidige investeringer i
kommunal infrastruktur, gir oppbygging av fond økonomisk handlefrihet og styrke for å møte
fremtidig kapitalbehov og økende gjeldsbyrde. Økt egenkapital i prosjektene, gir kommunen
reduserte kapitalutgifter. Det er viktig å unngå at en for stor andel av kommunens inntekter må
betjene renter og avdrag i stedet for å kunne benyttes til tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling.
Det er derfor positivt at kommunens driftsfond viser bedre utvikling og et høyere nivå enn
tidligere beregninger ga indikasjoner om.
Kommunens rentebærende lånegjeld har økt betydelig de siste åra og er beregnet til å øke til
knapt kr 600 millioner i 2019 før den igjen synker når dagens investeringsvedtak legges til grunn.
Dette tilsvarer omtrent 100 prosent av kommunens brutto driftsinntekter og dermed ca. 20
prosentpoeng over handlingsregelen kommunestyret har vedtatt. Rådmannen finner derfor
fortsatt grunnlag for spesielt å påpeke behovet for tilpassing av framtidig investeringsnivå til det
realøkonomiske grunnlaget kommunen har. Det er også nødvendig å legge stor vekt på å sikre en
effektiv utnyttelse av ressursene for å levere gode tjenester i en utvikling der driftsutgiftene
nærmer seg driftsinntektene. Det viser nødvendigheten av å gjøre framtidige endringer og
forbedringer i ressursbruk.
Kommunen har ifølge offentlige prognoser et fortsatt sterkt vekstpotensial. Om og i hvilken grad
vi faktisk oppnår vekst framover, vil i stor grad avhenge av om hvor godt vi lykkes med
økonomistyring, utarbeiding og vedtak av nødvendig og godt planverk og finansiering av
offentlig infrastruktur i utbyggingsområder.
Skaun kommune har vel 700 dyktige medarbeidere. Rekruttering til noen av de største
tjenesteområdene våre er likevel fortsatt krevende med sterke «konkurrenter» i Trondheim og
randsonen rundt Trondheim. Vi kan likevel konstatere at kommunens attraktivitet som
arbeidsplass, så langt og jevnt over har gitt oss gode søkere til ledige stillinger i kommunen.
Rådmannen benytter anledningen til å takke det samlede politiske miljøet og alle ansatte for et
konstruktivt samarbeide i møte med felles utfordringer og i arbeidet til beste for kommunens
innbyggere.
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Kapittel 2 Kommunens organisering
Politisk organisering
Skaun kommune har ni utvalg i tillegg til kommunestyret, som er kommunens øverste organ.

Etter kommunestyrevalget 2015 ble kommunestyret utvidet til 23 representanter, og Helse-,
oppvekst og kulturutvalget ble utvidet til 9 representanter.

Politisk aktivitet
I 2018 er det totalt avholdt 55 møter i det ulike politiske organene og behandlet totalt 348 saker.
Tabell 2.1 Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene
Politisk organ
Kommunestyret

2018
Møter

2017
Saker

Møter

2016
Saker

Møter

Saker

9

86

10

80

11

80

Formannskap

10

52

11

56

12

38

Klagenemnd

0

0

0

0

1

1

Plan- og miljøutvalget

8

53

9

55

9

66

Helse- oppvekst og
kulturutvalget

8

61

9

70

10

49

Arbeidsmiljøutvalget

3

12

5

13

3

8

Administrasjonsutvalget

2

3

4

4

2

2

Tabell 2.1 Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene
Politisk organ

2018
Møter

2017
Saker

Møter

2016
Saker

Møter

Saker

Kontrollutvalget

6

48

5

43

6

50

Eldrerådet

4

12

4

11

4

4

Råd for
funksjonshemmede

3

14

4

10

4

4

Skaun ungdomsråd

2

71

0

0

0

0

Valgstyret

0

0

3

6

2

6

Det er avholdt to strategikonferanser, en i juni og en i oktober, begge gangene med deltakelse av
kommunestyrerepresentantene, enhetslederne, og representanter fra fagforeningene. På
strategikonferansen i juni var temaet økonomi og vekst, blant annet med fokus på
Kommunebarometeret. I oktober var gjennomgående tema konskevensjustert budsjett samt
digitalisering og hvor Helge Skrivervik innledet.
Det er gitt flere orienteringer/presentasjoner for kommunestyret i 2018:
 Medarbeiderundersøkelse og flyttelystundersøkelse i Skaun kommune. Orientering ved
Knut Røe, Røe kommunikasjon AS
 «Struktur- og utbyggingsanalyse av Venn og Jåren-Råbygda. Muligheter og konsekvenser.
Orientering ved Terje Gregersen, Norconsult AS
 Statusrapport ved lensmann Tor-Kristian Haugan
 Utredning av framtidige boliger innenfor helse- og mestring av Per Schanche, Agenda
Kaupang AS
 Hva er de økonomiske rammene i dagens miljøpakke, og hva er det økonomiske
handlingsrommet framover? v/Henning Lervåg, leder miljøpakkens sekretariat
 Trygve Berdal fra HAMOS forvaltning IKS orienterte
 Lokalsamfunn med MOT v/styreleder i MOT Rune Bratseth
 Det har blitt gitt flere orienteringer om status Skaun ungdomsskole og kultursenter.

1

Ikke nummererte saker (agendapunkter)
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Administrativ organisering

Kapittel 3 Sentrale økonomiske nøkkeltall for
2018
Kommunebarometeret 2018
Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på
basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Første rangering ble publisert i 2010. 2018barometeret inkluderer 152 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. Hensikten er å gi et
lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge, for å
bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. Kommunebarometeret er ingen vurdering av
om innbyggerne får gode nok tjenester. Tallene for 2018 representerer endelige tall presentert
juni 2018. Kommunebarometeret for 2019, med foreløpige tall, legges frem månedsskifte
mars/april 2019.
Samlet sett har kommunen oppnådd en forbedring fra 2017 til 2018, både hvis vi sammenligner
”Nøkkeltall alene” og ”Totaltabellen – justert for økonomiske forutsetninger”. Imidlertid er det
forsatt områder hvor båden utviklingen og det faktiske nivået må vurderes nærmere. Rådmannen
vil i 2019 jobbe videre med utfordringene som fremgår av kommunebarometeret.
Tabell 3.1 Kommunebarometeret med utvikling
Kategorier

2015

2016

2017

2018

Nøkkeltall alene

258

77

162

104

Totaltabellen – justert for
økonomiske forutsetninger

145

45

76

62

Rangering inntekstnivå

393

334

358

363

Grunnskole

291

291

272

155

70

20

121

65

Barnevern

210

118

120

28

Barnehage

391

239

310

306

Helse

275

136

249

233

Sosial

183

277

158

291

Kultur

378

306

247

283

60

80

51

119

8

14

35

72

Miljø og ressurser

181

271

109

55

Saksbehandling

364

297

357

361

Vann, avløp og renovasjon

124

130

318

355

Pleie og omsorg

Økonomi
Kostnadsnivå

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kommunens frie inntekter per innbygger er noe høyere enn for de sammenlignbare kommunene
(kostra-gruppe 7). I tillegg er det verdt å merke seg at korrigert (korrigert for bundne avsetninger)
netto driftsresultat er markant lavere for Skaun kommune enn for både sammenlignbare
kommuner og landet for øvrig. Dette kan forklares med at kommunen har hatt et høyt
ambisjonsnivå i 2018.
Tabell 3.2 Overordnede kostra-indikatorer for Skaun kommune
KOSTRA – Skaun kommune

Skaun kommune
2016

Korrigert netto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

6,8

3,9

0,4

1,4

2,1

51 233

51 952

53 841

52 283

55 132

Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter

16,0

15,2

37,7

18,1

15,1

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter

27,3

24,8

23,9

12,9

10,9

Rammetilskudds andel av brutto
driftsinntekter

41,2

38,8

39,3

33,0

30,4

Frie inntekter per innbygger
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Kapittel 4 Sentraladministrasjonen og
fellesutgifter
Tjenester/organisasjon
Budsjettområdet omfatter blant annet utgifter til økonomi- og personalkontoret, og
servicekontoret. Videre ligger alle utgifter knyttet til rådmannen med rådgivere her. Alle utgifter
til politisk aktiviet samt tilskudd til revisjon og kontrollsekreteriat hører også til budsjettområdet.
Området omfatter også generelle IKT-drift samt ansvar for rådgivning innenfor
innkjøpsområdet. Skaun kommune har i dag et omfattende IKT-samarbeid med Melhus
kommune.
Servicekontorets hovedoppgaver er post og arkiv, sentralbord og skranke,
kommunikasjon, informasjon og publisering på nettside og sosiale media. Servicekontoret er
politisk sekretariat, har ansvar for opplæring av saksbehandlere i vårt sak- og arkivsystem ESA og
vi er ansvarlige for gjennomføring av valg. I tillegg har servicekontoret i 2018 vært igangsettere av
prosjektet Personvern i Skaun kommune.
Tabell 4.1 årsverk fagområder innenfor kommunens sentraladmin.
Fagområder innenfor
sentraladministrasjon
Kommuneledelsen
Økonomi- og personalkontoret, inklusive
IKT
Servicekontoret
Sum årsverk

2018

2017
6,4

5,4

15,7

15,7

8,6

6,8
27,9

Stillingen som brukerkoordinator er plassert i kommuneledelsen.
Stilling som rådgiver innkjøp, i samarbeid med Melhus kommune, er organisastorisk plassert i
økonomi- og personalkontoret.
Det er gjort vedtak om IT-samarbeid med Melhus kommune. I tråd med dette er
arbeidsgiveransvaret for stillingene inne IT lagt til de respektive kommunene, mens ledelsen og
personalansvaret er lagt til IT-leder i Melhus kommune.
Økonomi- og personalkontoret hadde et nærvær på 96,8 prosent i 2018 mot 97,1 prosent i 2017.
Servicekontoret hadde et nervæer på 91,3 prosent i 2018 mot 90,3 prosent i 2017.
Servicekontoret har 8 ansatte fordelt på 6,8 årsverk. I tillegg har enheten to medarbeidere på 1,8
årsverk på prosjektet Digitalisering av kommunale arkiv. I 2018 har servicekontoret i perioder
hatt flere ungdommer på arbeidspraksis. Servicekontoret har utlyst en lærlingestilling slik at vi fra
høsten 2019 forhåpentligvis har tilsatt en lærling i kontor og administrasjonsfaget.
For å øke kunnskapen på arkiv er to ansatte nå i gang med arkivskolen. Enheten ser at det stadig
er behov for kompetanseheving på enkelte områder, spesielt på digitalisering.
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Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Tabell 4.2 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Sentraladministrasjon
KOSTRA - Sentraladministrasjon
Netto driftsutgifter administrasjon, per
innbygger
Netto driftsutgifger politisk styring og
kontrollvirksomhet, per innbygger

Skaun kommune

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

2016

2017

2018

4 174

4 376

5 104

3 971

4 358

478

493

485

433

492

Utfordringer






Organisasjonsutvikling og lederutvikling. PwC er engasjert i å fasilitere prosjektet. Endelig
rapport vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Operasjonalisere nye digtital strategi. PwC er engasjert i å fasilitere prosjektet. Endelig rapport
vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Implementere ny kommunelov.
I IT-samarbeidet med Melhus kommune vil hovedoppgaven være å bidra til bedre kvalitet og
tilgjengelighet på IT-tjenestene, redusert sårbarhet og gevinstrealisering gjennom digitalisering
og teknologisk utvikling.
Re-etablere et innkjøpssamarbeid med fylkeskommunen.

Servicekontorets utfordringer består i hovedsak av:
 Digitalisering av gamle arkiv, utarbeide bevaring- og kassajonsplaner for kommunens arkiv,
samt få avlevert ca. 150 meter med arkiv til IKA
 Møte vår innbyggere på gode, digitale plattformer. Fornye og forbedre vår hjemmeside,
utvikle nytt Intranett og legge til rette for flere digitale tjenester på nett.
 Være pådriver i prosessen med innføring av GDPR
 Gjennomføring av kommunevalg 2019 med de ressurser vi har til rådighet.

Tiltak ikke ferdigstilt
Digitaliseringsprosjekt. Endelig rapport vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Lederutviklingsprosjekt Endelig rapport vil foreligge i løpet av første halvår 2019.
Prosjektet Digitalisering av kommunale arkiv skal etter planen fullføres i 2019. På grunn av høyt
sykefravær i prosjektet ligger vi et godt stykke etter planen. For at vi skal klare å komme i mål
med prosjektet i 2019, har vi spurt om skannehjelp fra IKA Trøndelag. I tillegg er det behov for å
avlevere ca. 150 meter med arkiv da det ikke er mer plass igjen i våre arkivlokaler på rådhuset.
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Kapittel 5 Skoler inklusive SFO
Tjenester
Det vises til "Kvalitetsmelding for grunnskolene i Skaun kommune 2018" som ble lagt fram i
kommunestyret 13.12.18 i sak 75/18. Meldinga beskriver og drøfter tilstanden i
grunnskoleopplæringa knytta til læringsresultat, frafall og læringsmiljø i Skaun kommune.

Organisasjon
Ved utgangen av 2018 var det 1 236 elever i grunnskolen i Skaun. Dette er en økning på 42 elever
fra foregående år. Det er 118 årsverk til undervisningspersonale. Årsverkene er fordelt på 136
lærere. 8,8 årsverk benyttes til administrasjon skoler/oppvekstsenter. Det er 20 årsverk til barneog ungdomsveileder. SFO har 362 barn innmeldt.
Skolene i Skaun har som målsetting at alle elever skal får mulighet til å utvikle sine grunnleggende
ferdigheter. Sektorplanen legger føringer for tre valgte fokusområder, som skal være med å bidra
til at elevene nærmer seg målsettingen. Alle skolene jobber systematisk med skolemiljø, vurdering
for læring og tilpassa opplæring/tidlig innsats. Nytt kapittel i opplæringsloven om skolemiljø har
medført at nye rutiner og prosedyrer for arbeid med skolemiljø har blitt bearbeidet og evaluert.
Lovendringene har medført endringer for skolelederrollen. Alle skolene har gjennomført MOOC
(massive online open course) i vurdering for læring, utarbeidet av Høgskolen i Innlandet, i sitt
arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. I tillegg er det iverksatt et prosjekt med digitale
verktøy i elvenes læring jf. "Digitaliseringsstrategi for grunnskolene i Skaun kommune 2018 2022", sak 72/17 i kommunestyret 14.12.17.
Andel elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak er 7,1 prosent.
Skolenes seks fagdager for pedagogene blir brukt til kompetanseheving knyttet til
fokusområdene. Skoleledere og tillitsvalgte deltar i lærende nettverk i samarbeid med
kompetansenettverket Orkdal/Øy-regionen, som også støtter arbeidet med innholdet i
sektorplanen.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Skaun kommunes netto driftsutgifter per innbygger (6 – 15 år) er høyere enn sammenlignbare
kommuner. 30,7 prosent av kommunens totale utgifter kan knyttes til butsjettområdet skoler og
SFO, og dette er markant høyere enn i andre sammenlignbare kommuner.
Tabell 5.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Skoler inklusiv SFO
Skaun kommune

KOSTRA-nøkkeltall
2016
Netto driftsutgifter grunnskole2 i
prosent av kommunens totale utgifter
Netto driftsugifter grunnskole per
innbygger 6-15 år
Brutto investeringsutgifter til
grunnskole per innbygger

2

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

29,9

30,7

30,7

25,7

23,1

105 937

112 445

119 662

107 786

112 430

7 820

3 788

26 279

4 647

2 691

Netto driftsutgifter grunnskole: 202 Grunnskole, 215 SFO, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss

Utfordringer
Kunnskapsdepartementets føring om ny desentralisert kompetansemodell øker forventningene til
kommunene og skoleledere når det gjelder etterutdanning av pedagoger. Skolenes
administrasjonsressurs utfordres av dette, da det er forventet at skoleeier/skoleleder skal drive
skolebasert kompetanseutvikling på enhetene. Nytt lovverk knytta til skolemiljø har
tydeligere forventinger til enhetsledere/rektorer, noe som gjør at dette området må prioriteres i
enda høyrere grad enn tidligere av ledere. Det er søkt å finne løsninger innenfor eksisterende
ramme for å imøtekomme de nye nasjonale føringene, samt håndtering av stadig større elev- og
personalgrupper og nye oppgaver. Det er derfor innført avdelingsledelse med delegert
personalansvar ved Buvik, Børsa og Skaun ungdomsskole, som alle har mer enn 40 ansatte.
I henhold til opplæringslovens § 5 - 6 har PP - tjenesten både system - og individretta
arbeidsoppgaver. Det systemrettede arbeidet skal bestå av hjelp med kompetanse - og
organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for elever med særskilte behov, samt tidlig innsats
og forebygging av frafall. PP - tjenesten har vurdert det slik at for å ivareta de individretta
arbeidsoppgavene har systemarbeidet ikke blitt prioritert på grunn av kapasitet. Dette utfordrer
det forebyggende arbeidet ute på enhetene.
Større elevgruppe gir også et større mangfold, og arbeidet med tilpassa opplæring blir dermed
også mer utfordrende. Elever med særskilte opplæringsbehov har økt vesentlig de siste årene,
både på småskolen i Buvik og Børsa og på ungdomstrinnet. Dette er elever som har særskilte
medisinske- eller opplæringsbehov som krever 1:1 oppdekning for å kunne delta i
skolehverdagen, samt at denne elevgruppa også har behov for voksne som deltar på SFO og
utvida skoledag ved ungdomstrinnet.
Digitaliseringsprosjektet for grunnskolene i Skaun er noe som det knyttes store forventinger til.
Utfordringene for å få gjennomført prosjektet i tråd med intensjonene ligger i digital infrastruktur
ved enhetene og i kommunen forøvrig, dersom det er forventet at hver elev skal kunne jobbe på
et digitalt verktøy både hjemme og på skolen.

Tiltak ikke ferdigstilt
Det vil bli rapportert status for digitaliseringsprosjektet for grunnskolen i KST våren 2019. Ny
sektorplan for oppvekstområdet vil også bli framlagt i løpet av 2019.
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Kapittel 6 Barnehager
Tjenester
Forskrift om ny rammeplan ble gjeldende fra 01.08.2017. Den nye rammeplanen har tydeligere
forpliktelser for barnehagene. Den fremhever styrking av mangfoldsperspektivet,
helseperspektivet, språkarbeidet og overganger innad i barnehagen til skole/SFO. Ansvar og
roller er tydeligere beskrevet. I tillegg gir den økt oppmerksomhet på de yngste barna i
barnehagen.
Det var 580 barn i barnehagene i Skaun kommune pr 31.12.2018.
Det er gjennomført foreldreundersøkelse i barnehagene med om lag 60 prosent deltakelse.
I 2018 gikk 11 barn i barnehager i Melhus og Trondheim kommune. I henhold til § 11 i Forskrift
om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehager har
disse kommunene rett på refusjon for kostnader til ordinær drift fra kommunen der barnet er
bosatt.

Organisasjon
01.08.2018 ble det innført ny norm for bemanning i barnehagene. Skaun kommune oppfylte
allerede denne normen da den ble innført. Samtidig ble det innført ny norm om pedagogisk
bemanning i barnehagene. Skaun kommune har oppfylt normen gjennom at det er søkt om
dispensasjon for 1.3 årsverk.
Pr 31.12.2018 var det 15,9 prosent fravær i barnehagene i Skaun. Det jobbes kontinuerlig med å
redusere dette. Det er i perioder utfordrende å rekruttere vikarer til barnehagene. Det er innført
nye rutiner for oppfølging av vikarer slik at kvalitet på tilbudet sikres.
Barnehagene har deltatt på NED - prosjektet.
Som ledd i implementering av ny Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
startet barnehagene opp prosjektet Pedagogisk dokumentasjon. Dette er et prosjekt gjennom
Orkdal/Øy regionen. Prosjektet er basert på barnehagebasert kompetanseheving.
Utviklingsarbeidet har foregått i hele 2018 med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets opplegg.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Skaun kommune bruker en større andel av sine utgifter til barnehagesektoren sammenlignet med
andre sammenlignbare kommuner. Samtidig har kommunens netto driftsutgifter til
barnehagesektoren økt i løpet av de siste tre årene.
Tabell 6.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Barnehager
Skaun kommune

KOSTRA-nøkkeltall
2016
Netto driftsutgifter barnehager i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter barnehager per
innbygger 1-5 år

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

21,3

20,4

20,3

15,9

14,3

135 701

142 481

155 066

145 700

153 249

Utfordringer
Det var 181 søkere på barnehageplass ved utløpet av fristen i 2018. Det blir tilbudt plass til de
som har krav på plass samt de som har prioritet etter lov. Det er utfordring å få plass til alle
søkere som har spesielle ønsker om barnehageplass - særlig på Venn. Søkerne får tilbud om plass
i annen barnehage og kommunen oppfyller dermed krav om lovbestemt plass.
Det er et økende behov for årsverk knyttet til enkeltvedtak.
Gjennom implementering av Forskrift om rammeplan for barnehagene har det vært fokus på
faglig og personlig utvikling for barnehageansatte. Det har derfor vært behov for ekstra ressurser
til innleie av ekstern kursholder.
Ved innføring av ny pedagognorm utløses en overtallighet på fagarbeidere/assistenter i
barnehagene. Overtalligheten er løst gjennom å plassere overtalligheten ut i vikariater. Det jobbes
kontinuerlig med denne problemstillingen også i 2019.

Tiltak ikke ferdigstilt
Vurdering av barnehagekapsitet ved Venn oppvekstsenter, herunder vurdering av plassering,
samt vurdering av gruppestørrelser, jf. kommuenstyrets vedtak 8/19.
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Kapittel 7 Barn, familie og sosial
Tjenester
Barn, familie og helse (BFH) har sju fagområder der noe er felles og noe er ulikt.
Familiesenteret er et felles satsingsområde i Barn, familie og helse. Området har hatt stor pågang
og har økt åpningstiden. Familiesenteret har tilgang på tre kompetanseteam som vi stadig
utvikler, Fraværsteam, Overvekts-team og Flyktningehelseteam. Familiesenteret og teamene er
alle tverrfaglig sammensatt, inkludert barnevern og NAV. Familiesenteret er et lavterskeltilbud.
Koordinerende team, som er et tilbud til de med langvarige og sammensatte behov, har i år
mottatt tilskudd til habilitering og rehabilitering. Disse midlene er blant annet brukt til opplæring
av superbrukere og andre bruker i å bruke verktøyet Sampro (verktøy for å lage individuelle
brukerplaner). Området har hatt nettverkssamlinger og eksterne foredragsholdere.
Nettverk for utsatte barn og unge - BFH, sammen med skole, barnehage og NAV, deltar i et KSnettverk med fokus på bedre samhandling for utsatte barn og unge, samt at vi skal finne
kvalitetsindikatorer for å måle dette. Dette kan være et godt utgangspunkt for bedre samhandling
internt i kommunen.
SommerSkaun har vært et vellykket fellesprosjekt med Barn, familie og helse, NAV og Kultur,
fritid og frivillighet.
Helsestasjonen
Helsestasjonen har i 2018 hatt fokus på å opprettholde et godt tjenestetilbud, bedre
tilgjengelighet, somordning av tjenestene og bedre informasjon. Jordmortjenesten, helsesykepleier
og skolehelsetjeneste er viktige områder med et høyt aktivitetsnivå.
Skolehelsetjenesten har gjennomført gruppekonsultasjoner på 5. og 9. trinn, samt
skolestartundersøkelser ute på alle skolene. Veiledningsprogrammet «Kjærlighet og grenser» er
gjennomført på 8. trinn. Alle elever har fått undervisning i skoletiden, og foreldreveiledning på
kveldstid.
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Fagkontoret har hatt fokus på å gi flest mulig et tilbud innen fysioterapi og ergoterapi.
Fysioterapeutene organiserer gruppetrening og egentrening der det er hensiktsmessig for
fremtidig drift.
Fysio/ergo har deltatt i 3 ulike prosjekt, KS-nettverk og SommerSkaun.
NAV
Den kommunale delen av NAV jobber etter lov om sosiale tjenester. Formålet med tjenesten er å
bedre levekårene for sosialt vanskeligstilte samt å bidra til sosial og økonomisk trygghet. NAV
Skaun bidrar til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV jobber også for å bidra til at
utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
De viktigste satsningsområdene for 2018 var inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
med spesielt fokus på ungdom under 30 uten fullført videregående opplæring, oppfølging
lavinntektsfamilier og flyktninger. Personer med nedsatt arbeidsevne og personer som over en
lengere periode har stått utenfor arbeidslivet har også vært et satsningsområde.
Behovet for NAVs tjenester øker i større takt enn befolkningsveksten ellers i kommunen. Fra
2017 til 2018 økte antall mottakere av tjenesten med 28 prosent fra om lag 700 mottakere
(eksempelvis vil et ektepar som mottar stønad i to måneder regnes som fire mottakere) til i

overkant av 900 mottakere. Det ble i 2018 innført betydelige statlige endringer som har påvirket
resultatene på kommunal side (i tidligere regelverk ville enkelte personer hatt krav på statlig støtte
som i dag blir definert innenfor den kommunale støtteordningen).

Organisasjon
Barn, familie og helse har 33,22 årsverk, fordelt på ca. 45 ansatte, som er lokalisert på. Alle
ansatte har 3-årig høyskole eller mer. Samlet nærværsprosent i Barn, familie og helse er 97
prosent.
Helsestasjon
Helsestasjonen har 6,7 årsverk helsesykepleiere, 0,7 årsverk jordmor, 0,5 årsverk merkantil,
fordelt på 11 ansatte. Fagkontoret tar imot helsesykepleierstudent.
Brukerundersøkelse gjennomført - snitt totalt 5,3 på en skala fra 1-6.
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Området har 5,15 årsverk fordelt på 6 personer. Dette omfatter 2,25 årsverk fysioterapeut, 0,4
årsverk FYSAK-koordinator, 1,0 årsverk turnusfysioterapeut, 1,3 årsverk ergoterapeut og 0,2
årsverk fagleder.
Brukerundersøkelse gjennomført - snitt totalt 5,0 på en skala fra 1-6.
Legekontoret
Kommunen har 5 legehjemler som alle har kommunale delstillinger innen skole- og helsestasjon,
psykisk helsearbeid, smittevern, miljørettet helsevern og tilsynslege ved sykehjemmet.
Legekontoret tar imot student. Det har vært et generasjonsskifte som betyr at man har tatt imot
to leger, en ny fastlege og en vikar for en annen fastlege.
Børsa fysioterapi AS (ikke kommunalt eid, men mottar statlig driftstilskudd)
2,0 årsverk fordelt på 3 personer.
NAV
NAV Skaun tilbyr statlige og kommunale tjenester, er organisert som en egen enhet og
rapporterer til fylkesdirektør i NAV og rådmannen. Den kommunale delen utgjør 4 årsverk
inkludert fagansvarlig og flyktningeveileder som kun jobber med denne målgruppen. NAV Skaun
tilbyr de lovpålagte tjenestene pluss gjeldsrådgivning. Kontoret har en sammensatt kompetanse
for å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte.
Sykefraværet i 2018 var på 2,53 prosent, men det i de siste 12 måneder har vært 0,94 prosent.
Nærværsarbeid er et sentralt tema i lokalt MBA (medbestemmelsesapparatet),
medarbeidersamtaler, kontormøter og i virksomhetsplanen.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Nøkkeltall fra Kostra viser Skaun kommune har en noe høyere andel netto driftsutgifter på
sosialsektoren samlet (se forklaring i note 4) per innbygger enn sammenlignbare kommuner
(kostra-gruppe 7), mens dette er noe lavere sammenlignet med landet for øvrig. En lavere andel
av kommunens totale utgifter brukes på sosialsektoren samlet, sammenlignet med landet for
øvrig.
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Tabell 7.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Barn, familie og sosial
KOSTRA-nøkkeltall

Skaun kommune
2016

Netto driftutgifter sosialsektoren
samlet3, beløp per innbygger
Netto driftsutgifter sosialsektoren
samlet, i prosent av totale utgifter

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

2 068

2 818

3 014

2 844

3 589

4,1

5,2

5,1

5,2

6,0

Utfordringer
Barn, familie og helse
Den største utfordringen for Barn, familie og helse er befolkningsveksten, som representerer et
økt press på eksisterende kapasitet i enheten.
Tjenesteområdet ser på mulighetene for å kunne gi mer gruppebasert tilbud for å utnytte
ressursene bedre.
Helsestasjon
Kapasiteten er en utfordring. Helsestasjonen ligger lavt i forhold til bemanning sammenlignet
med andre kommuner.
I jordmortjenesten er det også kapasitetsutfordringer og enheten har utfordringer med å
gjennomføre konsultasjoner og hjemmebesøk som forutsatt i retningslinjer for svangerskaps- og
barselomsorgen.
Oppfølging av overvektige barn, skolefravær og elever som strever psykisk er fortsatt en del av
utfordringsbildet, og har hatt fokus også i 2018.
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Avdelingen har lavere bemanning innen fysioterapi og ergoterapi sammenlignet med KOSTRA
gruppe 07, kommuner i Trøndelag og landet forøvrig.
Nye lokaliteter ville kunne gitt et bedre tilbud til flere, og vil bli vurdert i 2019.
Legekontoret
Det er 160 personer på venteliste på fastlegeplass i Skaun. I tillegg har 2 200 innbyggere i Skaun
fastlege i annen kommune.
NAV
Økt befolkningsvekst gir flere NAV-brukere. Samtidig står stadig flere utenfor arbeidslivet
grunnet fysiske- og psykiske helseutfordringer. Det er også vært en betydelig økning i
barnefamilier med vedvarende lav inntekt med behov for økonomisk støtte fra NAV med en
økning på 48 prosent.
Stadig flere innvandrere mottar ytelser fra NAV. Et økende frafall fra videregående skole og økt
ungdomsledighet gir også utfordringer. Selv om dette er prioriterte målgrupper kreves det mye
innsats for oppnå overgang til arbeid eller aktivitet, og sakene er ofte svært tidkrevende.
Omstillingen i arbeidslivet skjer stadig raskere. Globalisering, teknologisk utvikling og grønt skifte
stiller nye krav til kompetanse og flere havner utenfor arbeidslivet grunnet manglende formell
kompetanse.
3

Netto driftsutgifter sosialsektoren samlet: 242 (råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid), 243 (tilbud til
personer med rusproblemer), 273 (arbeidsrettede tiltak i kommunal regi), 275 (introduksjonsordningen), 276
(kvalifiseringsordningen), 276 (ytelse til livsopphold).
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Tiltak ikke ferdigstilt






Prosjekt Økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i skolehelsetjenesten videreføres i 2019.
Prosjekt Habilitering og rehabilitering - mottok 900 000. Prosjektet videreføres og 300 000
overføres til 2019, i tillegg er det søkt om nye midler.
Prosjekt Friskliv og mestring - mottok 390 000, Det vil bli søkt nytt tilskudd for 2019.
Prosjekt Styrking og utvikling av helsestasjonen - mottok 500 000. Prosjektet videreføres i
2019, og det er søkt om nytt tilskudd.
Prosjekt Helsefremmende og forebyggende arbeid - det er søkt tilskudd for 2019.
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Kapittel 8 Kultur fritid og frivillighet
Tjenester
Kultur, fritid og frivillighet har ansvar for kulturadministrasjon, naturforvaltning, friluftsliv og
idrett, folkebibliotek, frivilligsentral, kulturskole, UKM, den kulturelle skolesekken, den kulturelle
spaserstokken, fritidsklubb for ungdom, tilrettelagt fritidstilbud for voksne og andre
kulturaktiviteter.
Enheten styrer ut fra sektorplan kultur 2014-2017 med tilhørende 10 hovedmål knyttet til de ulike
fagområdene.
Felles for flere av fagområdene er tilknytningen til, og samarbeidet med, frivillige lag og
foreninger. Samtidig samarbeider kulturenheten med andre kommunale enheter og tjenester, som
f.eks. helse, skole og teknisk, og bidrar til å oppfylle mål både i samfunnsplanen og øvrig
kommunalt planverk.
Tjenestenivået på de ulike fagområdene ble i 2018 opprettholdt på omtrent samme nivå som
foregående år.
Et felles satsningsområde for kulturenheten var i 2018 arbeidet med nye Bautaen kulturhus
gjennom planlegging og prosjektering. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2019 og da vil
kommunen få en moderne kultursal, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral og ungdomsklubb - alt
samlokalisert med nye Skaun ungdomsskole.
Kulturadministrasjonen bruker mye tid til arbeid knyttet opp mot det frivillige kulturlivet,
oppfølging og utvikling av idretts- og friluftsområder, saksbehandling av politiske saker og
søknader om tilskudd, samt tilrettelegging og formidling av kultur for alle innbyggere. I 2018 ble
SommerSkaun gjennomført sammen med NAV og enheten Barn, familie og helse.
Ungdomsklubben Klubb1 flyttet inn i nye, om enn midlertidige, lokaler i rådhuset. Det ble også
arbeidet med deltakelse i folkebad på Orkanger, i samarbeid med Orkdal kommune. Det ble også
jobbet frem mot vedtak om planprogram og oppstart av arbeid med kulturminneplan for Skaun
kommune, og prosjektering av ny aktivitetspark i Buvika.
Biblioteket har i 2018, som foregående år, hatt et høyt aktivitetsnivå, og gjennom god
litteraturformidling og samlingsutvikling oppnådd et utlån på 43 000. Dette tilsvarer 5,1 bøker pr
innbygger. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 3,1 bøker pr innbygger. Totalt antall
besøk var 24 000, mens antall aktive lånere var 1 487. Det har også vært gjennomført mange
arrangement, og biblioteket fikk prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for arrangementsrekken
"En smal sak", der det var ni ulike arrangement med ulik målgruppe; fra arrangement om japansk
popkultur, via frøbibliotek, til Sigrid Ekrans foredrag om hundekjøring. Nye aktiviteter har gitt et
grunnlag for nye brukergrupper av bibliotekene. Biblioteket har også samarbeidet med ulike
frivillige lag og foreninger, som for eksempel Skaun jeger og fisk. Det var til sammen 1 300
deltakere på arrangementer i regi av biblioteket. Den digitale lesekampanjen "Sommerles" ble
også gjennomført, med rekordstort antall deltakere. Noe av suksessen tilskrives at barne- og
ungdomsbibliotekar dro rundt på alle skolene i Skaun, i alle klasser, for å fortelle om denne
kampanjen.
Skaun kulturskole har gjennom året hatt undervisningstilbud innenfor sang og musikk, visuell
kunst, dans og teater, og gjennomført ulike prosjekter og konserter, både med sine 222 faste
elever, og med et større antall elever i grunnskolen. I tråd med vedtatt rammeplan, etterstreber
kulturskolen å være et lokalt ressurs- og kompetansesenter, og samarbeider med kommunens
skolekorps, og grunnskole, bl.a. gjennom det årlige Troika-prosjektet i Buvika. Det er 92 elever på
venteliste ved utgangen av 2018, med klart flest som ønsker undervisning i piano, tett etterfulgt
av instrumenter som gitar, bass og slagverk.

Frivilligsentralen har hatt nok et aktivt år. Det er ca. 50 frivillige som kan spørres om
enkeltoppdrag som følgetjeneste, besøksvenn, leksehjelp, frivillige på institusjon, handlehjelp,
praktisk bistand med mer. I tillegg kommer frivillig innsats i forbindelse med arrangement og
gruppeaktiviteter. Elever fra Voksenopplæringa har vært aktive i frivilligsentralen, både gjennom
gruppe- og enkeltoppdrag. I tillegg må TV-aksjonen nevnes som et stort løft hver høst med
mange frivillige i aksjon i løpet av noen timers kort og hektisk innsats, 2018 intet unntak.
Frivilligsentralen har bidratt med koordinering/frivillige på små og store arrangement gjennom
året, både i egen regi, sammen med enheten, andre enheter og lag/foreninger. Eksempler på
samarbeid er: datakafé for seniorer i samarbeid med Buvik pensjonistforening, tiltaket Kafé
Hjerterom på Børsa bedehus i samarbeid med kirka og Børsa Normisjon, koordinering av Barnas
Bruktmarked som arrangerer bruktmarked to ganger i året, og samarbeid med Voksenopplæring
og flyktningetjeneste knyttet til integrering.

Organisasjon
Totalt har enheten ca. 13 årsverk, fordelt på 22 ansatte, inkludert leder og ansattressurser som blir
videresolgt til korps. Enhetsleder på kultur ble innvilget permisjon fra august 2018, og det ble i
løpet av høsten gjennomført ansettelsesprosess for å få på plass ny leder, med innstilling
i oktober 2018 og tiltredelse i februar 2019. Enheten har i tillegg til leder, en administrasjon
bestående av 4 ansatte med delegert personal og/eller faglig ansvar tilknyttet henholdsvis
saksbehandling, bibliotek, kulturskole og frivilligsentral.
Kulturskolen har sine undervisningslokaler i tilknytning til Skaun ungdomsskole. For øvrig må
det nevnes at mange av tjenestene til kultur, utøves desentralisert, f.eks. kulturskoleundervisning
på ulike skoler, og arrangementer/aktiviteter på ulike lokasjoner.
Kompetansen til de ansatte på enheten er generelt høy, variert og godt tilpasset de tjenestene som
leveres.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Skaun kommune bruker noe mindre på kulturaktiviteter per innbygger sammenligner med
Kostra-gruppe 7 og landet forøverig.
Tabell 8.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Kultur, fritid og frivillighet
KOSTRA-tall Kultur

Skaun kommune
2016

Netto driftsutgifter kultur4, per
innbygger
Netto driftsutgifter kultur, i prosent av
totale netto driftsugifter

2017

2018

Kostragruppe 7

Landet
ex Oslo

2018

2018

1 677

1 646

1 701

1 733

2 343

3,3

3,0

2,9

3,2

3,9

Utfordringer
Det er viktig for kulturenheten å tilby et bredt spekter av tjenester med god kvalitet til
innbyggerne i Skaun, og sådan støtte opp under visjonen om å være en aktiv og attraktiv
kommune. For å få til dette, forutsettes godt samarbeid og synlighet både innad i organisasjonen
og overfor eksterne aktører. I en hektisk hverdag, med både oppfølging av drift og oppgaver
knyttet til utvikling av eksisterende og nye kulturarenaer, rapporterer enhetens ansatte om at det
4

Netto driftsutgifter kultur: 231 (aktivitetstilbud barn og unge), 370 (bibliotek), 373 (kino), 375 (Musér), 377
(kunstformidling), 380 (idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg), 381 (kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg), 383 (musikk og kulturskoler), 385 (andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg), 386
(kommunale kulturbygg).
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kan være krevende å bli sett og hørt som en profesjonell tjenesteyter med betydelig faglig tyngde
og klare behov.
Videre er det en utfordring å ha et tjenestenivå som skal holde tritt med befolkningsutviklingen
med dagens ressurstilgang. Kulturenheten bidrar inn i kommunens effektiviseringsprosesser etter
beste evne, men ser likevel økt behov for tilskudd til frivillige lag og foreninger, behov for å ruste
opp kulturskolen for å ta unna ventelisten, og behov for styrking av skolebibliotek-funksjonen i
kommunen.
Det gjøres riktignok et arbeid for å skaffe ekstern finansiering/prosjektmidler for å løse noen
av utfordringene. Rammen for kultur ble økt tilsvarende en stilling i budsjettet for 2019, som i
henhold til vedtaket i desember 2018 skal knyttes til det nye kultursenteret, og andre
kulturformål. Det må sees på som en utfordring, og en viktig oppgave, å sørge for at denne
stillingsressursen benyttes slik at den kommer best mulig til nytte for kulturtjenestene til
innbyggere og lokalt kulturliv.

Tiltak ikke ferdigstilt
Aktivitetspark Buvika er ikke ferdigstilt, men følger fremdriftsplan. Kommunestyret har vedtatt å
bygge skateanlegg og en treningspark med oppstart i 2020. Treningspark og skateanlegg vil være
en del av aktivitetsparken. Avsatte midler til forprosjekt er på kr 200 000,- i 2019.
Rullering av sektorplan for kultur er ikke ferdigstilt. Igangsetting må forskyves til 2019, men dette
har ikke betydning for budsjettet, kun tidsbruken til ansatte på enheten.
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Kapittel 9 Institusjonsbaserte tjenester
Tjenester
Rossvollheimen (RVH) er kommunens eneste heldøgns helse- og omsorgsinstitusjon.
Mål: Rossvollheimen skal være et utviklingsorientert helse- og omsorgssenter med høy etisk og
faglig standard, samtidig som vi arbeider for et godt og inkluderende læring- og arbeidsmiljø.
Enheten skal gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og
medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet.
I 2018 ble det gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser. Til brukerne er det
forenklede spørsmål, dvs ja eller nei-svar. Vi har svært gode resultater på undersøkelsen.
Pårørendeundersøkelsen fikk for lav svarprosent til å kunne gi signifikante svar. Det ble allikevel
arrangert dialogmøte med hele sektoren, noe som var positivt.
Enheten har vært, og er fortsatt med i flere prosjekter:
 Jobbvinnerprosjektet. Oppstart i 2017 og ferdigstilles sommeren
2019. https://jobbvinner.no/et-felles-loft/ Målet er å få flere søkere på
sykepleierstillinger, alle stillinger skal være besatt med rett kompetanse og vi må beholde den
kompetansen vi har.
 Stamina, kartelgging av ledelse og arbeidsmiljø. Oppstart 2017 og ferdig i starten 2018
 Mulighetsstudiet (oppfølgning av rapport fra Agenda kaupang)
 Digitaliseringsprosjektet
I 2018 har det ikke blitt endret noe på antall plasser ved RVH.

Organisasjon
Rossvollheimen har omlag 60 årsverk som er fordelt på de ulike avdelingene.
 Langtids, ordinær somatikk, 12 plasser
 Langtids, skjermet avdeling 2, 13 plasser
 Langtids, skjermet avdeling 1, 9 plasser
 Korttid, 11 plasser
 Dagtilbud for personer med demens, 9 plasser
 Ordinært dagtilbud, aktiviteten, 15 plasser
I tillegg:
 Institusjonskjøkken
 Renholdsavdeling med vaskeri
Enhetens kompetanse består av:
 Sykepleier
 Vernepleier
 Helsefagarbeider
 Aktivitør
 Kokk
 Lærlinger i helsefagarbeiderfaget
 Ufaglærte assistenter
Enheten merker godt at brukergruppen har endret seg og at Skaun kommune mangler
omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det er etablert tildelingskriterier for alle avdelingene,
men en må allikevel disponere plassene fleksibelt. Hvis brukere fyller kriterier for
langtidsopphold uten at det er ledig langtidsplass for de et tilbud på korttidsopphold i påvente av

plass på langtidsplass. Til tider har det vært opp til fem pasienter som har fått innvilget
langtidsopphold som ligger på korttidsavdelingen i påvente av ledig plass.
Enheten jobber systematisk og er tydelige på at hver avdeling har sine funksjoner, og at
vi alle jobber for felles hovedmål. Flyten av kompetanse og kommunikasjon er god.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kostra-tallene viser at brutto driftsutgifter institusjon per kommunal plass har økt noe i 2018,
men at dette er omtrent på samme nivå som sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Tabell 9.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Institusjonsbaserte tjenester
KOSTRA-institusjonsbaserte
tjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon5, per kommunal
plass

Skaun kommune
2016

2017

2018

Gruppe 7
- 2018

1 115 022

1 173 818

1 242 091

1 219 032

Landet
ex Oslo
2018
1 210 805

Utfordringer


Korttidsavdelingen: blir buffer for langtids på grunn av for få langtidsplasser og manglende
omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Pasienter med mer komplekse tilstander:
eksempelvis rus og psykiatri er mer fremtredende.



Skjermet langtids: På grunn av pasientgruppen er det viktig med ro og stabilitet. 2018 har vært
et krevende år for denne avdelingen. Utagering og vold har i høy grad preget hverdagene.
Ingen mulighet til forsterket skjerming har gjort det ekstra utfordrende.



Langtids: fysisk utforming av avdelingene er utfordrende. Utagering blant pasientene og liten
muligheter til fleksibel skjerming.



Renhold: Pasientgruppen har endret seg de siste årene med økt bruk av tøy. Det vaskes mer
klær i vaskeriet vårt, og kapasiteten er sprengt. Det er lovkrav om skille mellom ren og uren
sone og det representer større praktiske utfordringer for enheten.



Kjøkken; Stor turnover. Mange deltidsstillinger og enheten har derfor benyttet
bemanningsbyrå i perioder.



Pasientsignalanlegg som er gammelt og utdatert. Enheten har stort behov for oppgradering
av dette.

Det er stort behov for å implementere bredere bruk av velferdsteknologiske løsninger.
Stadig flere oppgaver forskyves fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten uten at
ressurser følger med.

Tiltak ikke ferdigstilt
Lederutdanning på to avdelingsledere er fortsatt ikke fullført på grunn av leverandør, men dette
forventes å sluttføres før sommeren 2019.

5

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon: 253 (helse og omsorgstjenester i institusjon), 261
(institusjonslokaler).
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Kapittel 10 Hjemmebaserte tjenester
Tjenester
Målsetting for enheten: utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov. Enheten skal bidra
til et positivt og helhetlig helsevalg ved å forebygge, fremme mestring og aktiv deltakelse i eget liv
i eget hjem. Dette er gjennomført i 2018:





Reorganisering av avdelingen for de med funksjonsnedsettelser. Stort sett alle ansatte fikk nye
arbeidsplasser (alle ansatte byttet arbeidssted, noen fra Klippen til Meieribakken, andre fra
Gullhaugtun til Solbakken) og en annen arbeidsform for utføring av tjenester (ansatte som
flyttet til Solbakken fikk ny arbeidsform).
Avdelingen fikk ny avdelingsleder og har hatt fokus på opparbeide god
kulturbygging/arbeidsmiljø.
Omlegging av medikamentadministreringen gjennom innføring av multidose.



Stabil pasienttilgang i hjemmesykepleien, men flere pasienter som trenger
sykepleiekompetansen.



Tildelingskontoret begynner å finne sin arbeidsform. Arbeidsmengden er for stor i forhold til
årsverk og sykefravær er resultatet. Kontoret deltar i nettverk for saksbehandlere med
Melhus, Malvik og Midtre Gauldal.



Hjemmesykepleien gjennomførte brukerundersøkelsen med godt resultat, gjennomsnittlig 5,3.



Det er stor pågang på botilbudet på Rossvolltunet, mens andre omsorgsboliger står tomme.
Vi mener at det har med tilgang på personal å gjøre. Gi tilbud til de som er dårligst gir riktig
bruk av ressurser.

Organisasjon
Hjemmetjenesten er kommunens største enhet med 67,11 årsverk. Samtidig har enheten 10
ansatte på oppdragsavtaler på omsorgslønn, 9 ansatte som avlaster og 26 ansatte på
oppdragsavtaler som fritidskontakter. Med 3 omsorgssenter og 3 bofellesskap er det en krevende
enhet å administrere. Tildelingskontoret er siste enhet som er lagt til Hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten har liten administrasjon med 2 avdelingsledere og 50 prosent merkantil. Med
stadig nye oppgaver, en publikumsrettet tjeneste, og mange hoder å lede er det i 2019 grunnlag
for å vurdere organiseringen av enheten. Behovet for flere i administrasjonen er påkrevd for å
drive effektivt og utvikle tjenester på en ressursbesparende måte.
Samtidig er det fortsatt viktig å satse på hjemmebaserte tjenester for å holde kostnadsnivået innen
helse/pleie nede. Dreiningen fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester må ikke stoppe
opp. I følge Agenda Kaupang6 koster en langtidsplass (langtid somatikk 12 plasser) i Skaun 679
000 kroner, mot 71 000 kroner for en hjemmebasert. Velferdsteknologien skaper trygghet rundt
innbyggeren som kan derfor bo hjemme lengre.
Solbakken omsorgsboliger har tilført kommunen et godt tilbud til de med funksjonsnedsettelser.
Vi har nådd målet om å få et aldersdifferensiert botilbud til denne gruppen. De eldste bor i
Gullhaugtun/Gullhauglia, 7 personer på Solbakken de yngste, 7 personer, samt avlastning.
Meieribakken har vi pr i dag psykiatriboliger for 4 personer.
Andre hjemmeboende med funksjonsnedsettelser blir servet fra denne avdelingen også.
”Utredning av fremtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring», side 24. Kilde: Bemanningsplaner
for ulike turnusgrupper og beregninger utført av Agenda Kaupang
6
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Hjemmetjenesten har utfordringer i eksisterende lokaler og i den sammenheng legger vi til grunn
at spørsmålet vurderes i fremtidige planer.
Ved ansettelser vil enheten prioritere syke -og vernepleiere.
Pr 2018 er begge lederne under lederutdanning, en sykepleier tar kreftutdanning, 3
helsefagarbeidere har tatt videreutdanning, 2 ufaglærte har tatt helsefagutdanning, aktivitøren har
tatt velferdsteknologi og vi har en ergoterapeut. Resultatet av at ulike fagprofesjoner jobber tett
sammen er en stor ressurs for utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
Sykefraværet har vært høyt, pr 31.12.2018 var det 11,3 prosent, og enheten har vært deltager i
NED-prosjekt og fått gode verktøy å jobbe med.

Utfordringer









Forventninger til å få på plass en mottakssentral for sensorteknologi, forhåpentlig i løpet av
2019.
Elektronisk arkiv for saks- og fagsystemet vil gi en betydelig effektivisering.
Rekruttering av syke- og vernepleiere, dette er en kompetanse enheten er helt avhengig av for
å imøtekomme de krav som kommunene er tillagt.
Tildelingskontoret, for stor arbeidsmengde i forhold til ressurser. Fører til lang
saksbehandlingstid og sykefravær. Sårbart med to ansatte.
Økning i antall barn med omfattende avlastningsbehov i hjemmet representerer store
økonomiske utforinger
Matombringing. Økende antall brukere, stadig mer av helsepersonellressursen går til å kjøre
ut mat fem dager i uken. Dette krever stor ressursinnsats og hvor tre ansatte hver dag settes
av 2 timer til denne tjenesten. Alternative løsninger vil bli vurdert i løpet av 2019.
Utvikle sykepleierklinikken og få flere inn til oss.
Budsjettvedtak 2019 gir en reduksjon på kr 2 millioner. Enheten signaliserer at dette er
utfordrende, og status og plan for operasjonalisering av innsparingen er rapportert til
kommunestyret.

Tiltak ikke ferdigstilt
Ingen tiltak som ikke er ferdigstilt.
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Kapittel 11 Plan ekskl. gebyr
Tjenester
Området omfatter utarbeidelse av arealplaner, ledelse av investeringsprosjekter bygg og anlegg,
landbruks- og viltforvaltning, trafikksikkerhet, boligtjenester, eiendomsutvikling og karttjenester.

Organisasjon
Tjenesteområdet hadde 9,2 årsverk i 2018, og alle medarbeiderne er lokalisert på rådhuset.
Medarbeiderne har varierende formell kompetanse, både mastergrader innen flere fagområder og
selvlærte med lang erfaring. Det er stor realkompetanse på området.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kostra-trallene for 2018 viser en reduksjon i netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per
innbygger, men at dette nivået nå nærmer seg nivået i sammenlignbare kommuner. Kommunes
netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per kilometer er markant større enn
sammenlignbare kommuner, men dette bør samtidig sees i sammenheng med faktisk antall
kilometer med kommunale veier og gater.
Tabell 11.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Plan ekskl. gebyr
Skaun kommune
KOSTRA-

2016

2017

2018

Gruppe
7 - 2018

Landet
ex Oslo
2018

Netto driftsutgifter til kommunale
veier og gater7 per innbygger

1 166

1 420

1 090

935

1 153

Netto driftsutgifter til kommunale
veier og gater per km

198 511

245 936

190 809

149 950

146 669

Utfordringer
Utfordringene på dette tjenesteområdet er prioritering av oppgaver som følge av knappe
personalressurser på flere av fagområdene. Flere av fagområdene er bemannet med bare én
medarbeider, og dette gjør enheten spesielt sårbare ved sykefravær.

Tiltak ikke ferdigstilt








7

Følgende tiltak ble ikke ferdigstilt i 2018:
Reservevann
Kartlegging spredt avløp
Kvikkleireutredning Hammerdalen
Omlegging fv773
Utvidelse Buvik kirkegård
Områdeplan Venn

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater: 332 (kommunale veier)

Kapittel 12 Plan inklusiv gebyr
Tjenester
Området omfatter de gebyrbelagte tjenestene ved Teknisk kontor og driftsseksjonsens utekontor.
Det vil si plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vann, avløp, spredt avløp. Disse
områdene skal være selvfinansierende.
Det jobbes nå med å forberede innføring av eByggesak og har stort fokus på utvikling av
tjenestene innenfor de ressursene vi har til rådighet.
Bemanningen på plan- og byggesak er nå på riktig nivå slik at alle saker behandles
fortløpende.Tilsyn og ulovlighetsoppfølging har fått større fokus, og vi er i gang med
kompetanseheving på dette området. Vi har også økt fokus på klimaproblematikk og hvordan
dette best mulig ivaretas gjennom vår saksbehandling.
I 2018 har tjenestområdet hatt et spesielt fokus på opprydding i spredte avløp, og dette fortsetter
videre i 2019.

Organisasjon
Teknisk kontor sine gebyrbelagte tjenester hadde i 2018 ca 9 årsverk, og alle medarbeiderne er
lokalisert på rådhuset. Kompetansen er høy, med mange mastergrader innenfor flere fagområder.
Uteseksjonen v/vann og avløp har 4,1 årsverk fordelt på 5 ansatte. Uteseksjonen har sammen
med vaktmestertjenesten fått eget verneombud og begge disse har sammen med
renholdstjenesten fått egen tillitsvalgt.
Teknisk vakt består av to fra vannavdelingen, en fra avløpsavdelingen og en fra
vaktmestertjenesten, vi har i tillegg en i reserve (bistår ved sykdom osv). Teknisk vakt og
befalsvakt brann har tidligere vært den samme, men ble i mars 2018 splittet. Teknisk vakt rykker
ut til tekniske anlegg ved melding om feil på helg/høytid og mellom kl 15.00 og 07.00 på
hverdager. De bistår innbyggere dersom problemet er et kommunalt anliggende.
NED-prosjektet har ført til større bevissthet på HMS-arbeid og kommunikasjonen internt.
Fortsatt er det et ønske om å jobbe mer med dette for å styrke samholdet for å møte
morgendagens utfordringer.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
Kostra-tallene viser en reduksjon i brutto driftsutgifter til plan, byggesak og kart og oppmåling
per innbygger. Nivået for 2018 er likevel noe høyere enn nivået i sammenlignbare kommuner.
Kommunen bruker et større nivå av sitt totale budsjett til utgifter knyttet til plan, byggesak og
kart/oppmåling.
Tabell 12.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Plan gebyrbelagte tjenster
Skaun kommune
KOSTRA-

2016

2017

2018

Gruppe
7 - 2018

Landet
ex Oslo
2018

Brutto driftsutgifger til plan, byggesak og
kart/oppmåling per innbygger

970

1 157

1 096

838

886

Brutto driftsutgifter til plan, byggesak og
kart/oppmåling i prosent av kommunens
totale utgifter

1,4

1,6

1,4

1,2

1,1

Utfordringer
Det har vært noen langvarige sykmeldinger på dette tjenesteområdet, og ettersom det er få ansatte
gir det store utslag når en medarbeider er sykmeldt. Ingen av sykmeldingene har vært
arbeidsrelatert.
Det er en økende oppdragsmengde innenfor denne sektoren, som også gjør det krevende og
viktig å prioritere oppgaver og den interne ressursfordelingen. Økende behov for nytt teknisk
utstyr herunder maskiner og biler.

Tiltak ikke ferdigstilt
Flere invsteringsprosjekter innenfor vann og avløpsområdet er ikke ferdigstilt i 2018.
Kommunestyret ble orientert om status og fremdrift på disse investeringsprosjektene i
kommunestyretmøte 14.03.2019 (k-sak 15/2019). Tiltakene som ikke er ferdigstilt fremkommer
eksplisitt i tabellene 2.2 og 3.1 i saksfremlegget til kommunestyret.
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Kapittel 13 Eiendomsdrift
Tjenester
Budsjettområdet eiendomsdrift omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens
eiendomsmasse.
Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser eller dialogmøter med innbyggere / brukere
av våre tjenester i 2018. Det ble, for alle kommunens enheter, gjennomført
medarbeiderundersøkelser i 2017. Det var ikke igangsatt noe systematisk oppfølging etter denne,
men det er prioritert høyt fokus på faktorer med lav score fra 2017. Her har også NEDprosjektet bidratt med riktig fokus.
Fra og med mars 2018 ble det større fokus på faktorer som knyttes til sykefravær i Skaun
kommune (NED-prosjektet). Dette har enheten jobbet mye med og valgte fokusområder og
tiltak basert på hva som kom frem i arbeidsgruppemøter med alle ansatte.
Oppussing av kommunale boliger har vært et av våre satsningsområder i 2018, hvor vi har vært
nødt til å hindre forringelse av bygningverk.
Kartlegging av bygningsmasse i 2017 og 2018 resulterte i en rapport i 2018. Den er blitt brukt til
budsjettprosess for 2019 og har gitt oss mere hjelp til å prioritere vedlikehold av byggene.
Arbeidet med å oppgradere FDV-systemet startet i 2018 og skal resultere i et nytt digitalt
internkontroll- og FDV-system for kommunale bygg og boliger. IK- Bygg/FDV-bygg.
Oppgradering av kommunens FDV-system skal forenkle og forbedre arbeidsoppgavene samt
sikre løpende drift og vedlikehold på en effektiv måte. Alle bygg skal ha en dynamisk
vedlikeholdsplan med varighet minst i 10 år og oppdateres minst 1 gang pr. år.
Børsa skole, inneklimautfordringer. Arbeidet med å avklare feil og/eller mangler på leveransen
har pågått store deler av 2018. Opplevd inneklima er forskjellig og derfor var det viktig for
kommunen å finne feil på systemene slik at vi kunne utbedre dette. Grundig kontroll av spesielt
ventilasjonsanlegget ble utført i høstferien. Rapport fra Sintef har pekt på noen forhold som
følges opp videre i 2019. I tillegg skal det gjennomføres en anonym spørreundersøkelse med
elever og ansatte ved Børsa skole.
Nye Skaun ungdomsskole. Arbeidet med å fylle rollen som ansvarlig for forvaltning, drift og
vedlikehold av det nye bygget startet i 2018. Noe omorganisering var nødvendig for å få rollen
forankret i organisasjonen. Prosjektledelsen er intern. Arbeidet fortsetter i 2019.
Nye Solbakken, (Børsa helse- og mestringsboliger). Arbeidet med overtakelsesforretning tekniske
anlegg og forberedelser til 1 års garantibefaring pågikk i 2018. Jobber tett sammen med
entreprenør og arbeidet fortsetter i 2019.
Nye Hammerdalen barnehage. Arbeidet med reklamasjoner og forberedelser til 3 års
garantibefaring pågikk i 2018. Arbeidet fortsetter i 2019.
Drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet med grøfterens, klipping av kratt i vegkanten,
snøbrøyting og strøing, tining av kummer og stikkrenner, grusing, høvling og støvbinning,
vedlikehold av gatelys langs både det kommunale vegnettet og fylkesveger.

Organisasjon
Enheten Driftskontoret består av enhetsleder, to rådgivere og tre avdelinger.
Vaktmesterseksjonen, renholdsseksjonen og uteseksjonen. Totalt er det 54 ansatte på enheten
fordelt på 46,1 årsverk.

Renholdsseksjonen har fått eget verneombud. Uteseksjonen sammen med vaktmestertjenesten
har fått eget verneombud. Driftskontoret har fått egen tillitsvalgt.
Sykefraværet på eiendomsdrift var 11,0 prosent i 2018 mot 18,3 prosent i 2017, som
representerer en reduksjon på 39,6 prosent.
Sykefraværet for vann og avløp (enheten samlet) var 10,8 prosent i 2018 mot 16,6 prosent i 2017,
som repersenterer en reduksjon på 34,9 prosent.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)
I 2018 har det vært en mindre økning på netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per
innbygger. Dette nivået er høyere enn sammenlignbare kommuner.
Tabell 13.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Eiendomsdrift
Skaun kommune
KOSTRA-tall Eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning
per innbygger
Netto driftsgutgifter til
eiendomsforvaltning i prosent av
kommunens tottale utgifter

2016

Gruppe
7 - 2018

Landet
ex Oslo
2018

2017

2018

5 678

5 927

6 089

4 816

5 386

11,2

10,9

10,4

8,8

9,0

Utfordringer
De største utfordringene innenfor området er:
 Tverrfaglighet
 Lederkompetanse
 Styringsverktøy
 Administrative ressurser
 Vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og anlegg inkl. veg.
 Utleie og utlån av kommunale bygg og boliger
 Sykefraværet
Skaun kommune har en del veger som skulle vært oppgradert blant annet Meistadvegen – nye
kummer og stikkrenner. Samme oppgradering som ble benyttet ved opprustning av Buvikåsen,
Åsbygdvegen og Skaunaskogen. Kommunen har også noen veger som kunne vært nyasfaltert der
det ikke er stort behov for grunnarbeid.
Jobben med å sette opp målerskap på veglys må fortsette, og innen 01.01.2020 skal alle strekk
være målt. I tillegg må det jobbes med utskifting av en del eldre armaturer i boligfelt, da
kommunen årlig har store kostnader pga. gammelt anlegg.
Kommunen har noen broer som skulle hatt tilstandssjekk og mulig foretatt oppgradering av
bærekonstruksjonen under (Morbrua, Vigdabru (Tåbrua), Slemabru).

Tiltak ikke ferdigstilt
Utskifting armaturer i rådhuset til LED-lys
Investeringen ble gjort sent 2017/tidlig i 2018 hvor det ble bestilt armaturer for utskiftning med
eget mannskap. Planen var å ferdigstille dette ila 2018, slik at innsparingen for redusert forbruk
kommer oss til gode i 2019. Enheten har registrert et avvik på antall som medfører at vi ikke er
helt i mål.
Vedlikeholdsplan/eiendomsstrategi samt inneklima for Børsa skole
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Det er vedtatt en bevilgning for å fullføre arbeidet med vedlikeholdsplan/eiendomsstrategi, samt
å dekke inn rapport og tiltak knyttet til inneklimaet på Børsa skole. Det er viktig å avslutte tiltak
knyttet til inneklima på Børsa skole på en god og dokumentert måte. Arbeidet fortsetter i 2019.
Det er viktig å fullføre arbeidet med eiendomstrategidokumentet og arbeidet fortsetter i 2019.
Utskifting armaturer i rådhuset til LED-lys
Tiltak ikke ferdigstilt i 2018. Ønskes videreført, da det mangler fortsatt noen armaturer for å
fullføre prosjektet. Er utsatt inntil rom- og himlingsløsning avklares. I tillegg må både avvik på
varmanalegg og fra nytt branntilsyn hensyntas.
Renholdssoner
Som en konsekvens høyre priser på renholdsartikler, økt sykefravær og ønske om effektiv drift
ble det besluttet å utsette innføring av renholdssoner og heller gå til innkjøp av en ny
renholdsmaskin til bruk i idrettshaller. Tiltaket ikke ferdigstilt i 2018, da det forsatt mangler
renholdssoner på Solbakken og Børsa skole.
Rossvollheimen, gasslukkeanlegg
Tiltak gasslukkeanlegg ferdigstilt, men ønsker allikevel å videføre tiltaket i 2019, blant annet til
ombygging av eksos fra nødstrømsaggregat.
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