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Forord 
 
Del II av Årsmeldingen for 2011, inneholder enhetenes årsmeldinger, slik den enkelte enhetsleder har 
beskrevet resultater og utfordringer. Det er ikke foretatt korrigeringer eller endringer av tekst eller 
innhold, men av hensyn til dokumentets omfang og utseende, er det gjort noen endringer i skrifttyper, 
oppsett, og overskrifter. I tillegg er det lagt inn regnskapstall for den enkelte enhet. Bilder og forsider, 
som enkelte enheter har benyttet i sine årsmeldinger, er også tatt bort. 
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Stab, sentraladministrasjonen, fellestjenester og IKT 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Ansvar Ansvarsnavn Regnskap  Budsjett Avvik Avvik i % 

1001 Formannskap/kommunestyre 2 659 538 2 714 180 -54 642 -2,0 
1004 Valgutgifter 283 917 300 075 -16 158 -5,4 
1101 Kontrollutvalg og revisjon 832 488 899 601 -67 113 -7,5 
1201 Rådmann/ass.rådmann 2 691 944 2 755 016 -63 072 -2,3 
1202 Servicekontor 2 496 993 2 644 053 -147 060 -5,6 
1203 Økonomi-og personalkontor 5 555 742 5 677 894 -122 152 -2,2 
1304 Div. fellesutgifter 6 197 214 6 541 245 -344 031 -5,3 
1305 EDB - utgifter 4 638 998 4 926 066 -287 068 -5,8 
1402 Overformynderiet 83 686 125 828 -42 142 -33,5 
1601 Diverse -7 040 770 -5 238 351 -1 802 419 -34,4 

 
Sum sentraladministrasjonen 18 399 750 21 345 607 -2 945 857 -13,8 

 
Budsjettområdet sentraladministrasjonen har 
samla et mindreforbruk på  kr. 2.945.857. Av 
dette mindreforbruket er kr. 1.802.419 knytta 
til  ansvar 1601. Her føres premieavvik for 
pensjonsordningene og bruk av premiefond 
KLP, avsetninger til lønnsoppgjør samt 
momskompensasjon påløpt i 
investeringsregnskapet. Mindreforbruket  
knytta til pensjonen er om lag kr. 204.000, 
ubenyttet lønnsreserve kr. 1.256.000, og økt 
momskompensasjon fra investeringsregnskapet  
kr. 342.000.   
 
Samla momskompensasjon fra 
investeringsregnskapet er på kr. 3.574.003. Kr. 
3.232.000 er brukt  til finansiering av 
invetsreingene. Dette er iht. budsjett, og utgjør 
om lag 90% av samla momskompensasjon fra 
investeringsregnskapet, mens kravet for 2011 
er minimum 40%.  
 

Momskompensasjonen utover budsjettert bruk 
i investeringsregnskapet er kr. 342.003. 
 
De øvrige ansvar under 
sentraladministrasjonen har et samla 
mindreforbruk på kr. 1.143.438, som gir et 
forbruk på  95,7%, eller et budsjettavvik på – 
4,3%. 
 
Mindreforbruket skyldes i stor grad innsparing 
på lønnsbudsjettet og høyere 
sjukepengerefusjoner enn utgifter til vikarer, 
med et mindreforbruk på om lag kr. 402.000, 
mindre bruk av konsulent på EDB – tjenestene 
med kr. 226.00 vedr. 
informasjonssikkerhetsplan, samt innsparing 
på kjøp av varer og tjenester på fellesutgiftene 
med om lag kr. 317.000. 
 
 

 
Sentraladministrasjonen har også ansvaret for fellesutgiftene for grunnskolen og barnehagene. 
Mindreforbruket er på til sammen kr. 371.000, kfr. tabellen under. 
Ansvar Ansvarsnavn Regnskap  Budsjett Avvik i kr Avvik i % 

2101 Fellesutgifter grunnskolen 3 941 494 4 137 569 -196 075 -4,7 
2301 Fellesutgifter barnehagene 8 426 289 8 601 693 -175 404 -2,0 

 
Mindreforbruket på fellesutgifter grunnskolen 
kommer fra refusjoner fra andre kommuner 
(skoleplasser), og mindreforbruk på felles 
opplæringsmidler. Utgifter til skoleskyssen 
kom på 2.795.000, en økning på ca. 211.000 

fra budsjettet.  
 
På fellesutgifter barnehager kom kjøp av 
tjenester fra private, herunder utgjør tilskott til 
private barnehager den vesentligste delen, på 
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kr.  6.718.000, som er kr. 11.600,- mindre enn 
budsjettet.  Lønnsutgiftene til spes.ped. tiltak i 
barnehagene kom på  kr. 1.776.000, som er  
om lag kr. 165.000 mindre enn budsjettert.  
 
Ny forskrift om likeverdig behandling ved 
tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager har ført til en ny 
utfordring. Kommunen må betale for barn som 
er bosatt i Skaun, men har barnehageplass i en 
privat barnehage i en annen kommune. Dette er 
uforutsigbart, da de private barnehagene som 
har barn fra andre kommuner ikke har noen 
meldeplikt til hjemkommunen. Utgifta i 2011 
til dette kom på kr. 1.015’. 
 
Tjenester 
Området inneholder koordinering/samordning 
av arbeidet med budsjett/økonomiplan, føring 
av kommuneregnskapet, koordinering 
kommunal fakturering og innfordring, 
lønnsfunksjonen, refusjoner sjukepenger opp i 
mot NAV, personalarbeid, IKT-tjenester, samt 
rådgiverstillinger på skole- og 
barnehageområdet. 
 
Innenfor IKT-området fortsatte arbeidet med å 
fornye utstyr og programvare: 
• Oppgradering av servere, infrastruktur, nye 

maskiner 
• Diverse investeringer i datarommet på 

rådhuset 
• Oppgradering av telefonsentral 
• Nye datamaskiner til elever og lærere 
• Nye smartboards i klasserom 
• Oppgradering av elevservere 
• Ipad til nye politikere 
 
Tjenester rådgiver skolesektor har vært 
engasjert i: 
• Leder fagnettverk for skolelederne 

• Prosjektleder og sitter i referansegruppen 
for pilotprosjektet ”Skriving i Skaun. 
Skoleledelse og skriveopplæring” 
(samarbeidsprosjekt med Nasjonalt senter 
for skriveforskning og skriving) 

• Representerer skoleeier i KS prosjektet 
”Helhetlig skoleløp”  

• ”Bedre styring” – nivå 2 for skole/SFO. 
 
”Fagnettverk” for styrerne i barnehagene har 
hatt månedlige møter i 2011.. Rådgiver i stab 

for barnehager har deltatt på disse møtene. 
Også private barnehager er invitert.  
 
Noen hovedtema i 2011: 
• Ny statlig veileder for førskolebemanning i 

barnehagene. Gjennomgang. Konsekvenser 
for barnehagene i Skaun. 

• Endringer i ”Særavtale for barnehager, 
SFO, skole og famiiebarnehager, SFS 
2201”. Konsekvenser for den ubundne 
tiden til det pedagogiske personalet. 
Drøftinger i Fagnettverket  på hvordan 
endringene skal følges opp. 

• Gjennomgang av vedtektene og forslag til 
endringer. 

• Kompetanseutvikling. Drøftinger i 
Fagnettverket rundt satsingsområder. 
Skaun deltar i Orkdal/Øyregionen. Felles 
regionkonsulent organiserer kurser og 
nettverk. 

• Forsvarlighet/sikkerhet i forhold til 
bemanning ved sykefravær 

• Kommunen er pålagt å ha ”Samordnet 
opptak”. Styrerne i både kommunale og 
private barnehager går gjennom alle 
søknader i et felles møte og blir enig om 
hvem de tilbyr plass. Utfordring å skaffe 
plass til alle som har lovfestet rett. 

• Gjennomgang av ”Håndbok for 
pedagogisk arbeid ”. Rutinebeskrivelser – 
barn med spesielle behov i barnehagen. 

 
Regnskapet for 2011 ble levert innen 
fristdatoen 15.02.12. Budsjettkontroller pr. 
april og august ble lagt fram for 
kommunestyret, slik det er fastsett i 
økonomireglementet. 
 
Innafor tjenesteområdet er disse månedlig 
indikatorene valgt: 
Indikator Resultat 

2011 
Mål 
2011 

Flyt i 
regnskapsbilag 

87% 100% 

Riktig utbetalt 
lønn 

100% 100% 

 
Indikatoren flyt i regnskapsbilag  måler graden 
av betaling av regninger ved forfall. En god del 
av de forsinka betalingene skjer med 1-2 
dagers forfall, men mange regninger blir betalt 



 

6 

altfor seint. Det er viktig å holde fokus på  
denne indikatoren, for å få en fakturaflyt opp 
mot 100%. 
 
Organisasjon. 
Økonomi- og personalkontoret inkl. 
rådgiverstillinger skole og barnehage: 9,05 
årsverk. 
IKT – området:  3,0   årsverk. 
 
I tillegg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet 
med i 60% stilling og Hovedvernombud i 10% 
stilling ført under fellesutgiftene. 
 
Sjukefraværet har vært på 2,5%, hvorav 2,37% 
gjelder langtidsfravær. Det er ikke spesielle 
utfordringer knytta til  sjukefravær. 
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelser 
i løpet av desember 2011, med følgende 
resultat og mål for de utvalgte indikatorene: 
 
Indikator Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Mål 
2011 

Nærmeste 
leder 

3,8 3,6 4,2 

Organisering 
av arbeidet 

4,3 4,5 4,4 

 

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Oppfylle økonomiplanen for 2012-15. Det er 
særdeles viktig å sikre den økonomiske 
handlefriheten, med et netto driftsresultat på 
minst 3%. 
 
Ha fokus på en effektiv drift som kan bidra til 
å sikre tilstrekkelige driftsmidler på de nye 
utfordringene som kommunen blir stilt 
ovenfor. 
 
Tjenester 
Fullføre utarbeidelsen og iverksetting av nye 
rutiner innen økonomi- og 
finansforvaltningsområdet.  
 
Et interkommunalt samarbeid om IKT vil være 
med på å sikre at Skaun kommune kan 

oppfylle de krav som stilles fra overordna 
myndigheter i forhold til bl.a. e-kommune 
2012 og helsereformen. I et slikt samarbeid er 
det viktig å beholde nærheten til brukerne. 
 
Økonomisystemet kommunen benytter skal 
fases ut. Arbeide med å utarbeide 
kravsspesifikasjon og anbudsgrunnlag for et 
nytt økonomisystem må starte opp i 2012, med 
siktemål om driftsstart av nye systemer fra 
01.01.2013. 
 
Holde fokus på de utvalgte indikatorene flyt i 
regnskapsbilag og riktig utbetalt lønn. 
 
Organisasjon 
Sikre at kompetansen i organisasjonen holdes 
oppdatert og videreutvikles. Holde  fokus på de 
utvalgte indikatorene innen ledelse og 
organisering av arbeidet. 

3. SØKNAD OM OVERFØRING AV 
OVERSKUDD TIL 2012 

Overskuddene på ansvarene 1201-
Rådmann/ass.rådmann, 1202-Servicekontoret 
og ansvar 1203, hhv. kr.63.000, kr. 147.000 og 
kr. 122.000, kommer hovedsakelig som et 
resultat av sparte lønnsutgifter grunnet vakanse 
i stillinger, og at det ikke fullt ut er leid inn 
vikarer for langtidssjukmeldte arbeidstakere.  
Overføringen på til sammen kr. 332.000, er 
tenkt brukt arbeidet med LEAN-prosesser, 
flytting av fjernarkivet samt andre prosjekter. 
 
Overskuddet på ansvar 1304- Div. 
fellesutgifter kom totalt på kr. 374.000. Kr. 
150.000 søkes overført til 2012 til innkjøp av 
inventar/utstyr til nytt møterom i rådhuset. 
 
Overskuddet på ansvar 1.2301-Fellesutgifter 
barnehagene på kr. 175.000 søkes overført til 
2012 med kr. 175.000, til innføring av GatSoft 
innen barnehagene, som innebærer elektronisk 
behandling av timelister for vikarer, 
ekstrahjelp og tillegg. 
 
Knut Nygård 
økonomisjef 
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Servicekontoret 

1. RESULTATVURDERING  
Økonomi 
Servicekontor har et mindreforbruk på kr 
147 000,-. Avviket er hovedsaklig knyttet til 
lønn, og refusjoner i forbindelse med langtids 
sykefravær. I tillegg har Servicekontoret søkt 
om, og fått innvilget, tilretteleggingstilskudd 
som bidrar til det positive resultatet. 
Resultatet på lønn/sykefravær er bl.a. en 
konsekvens av at leder ved kontoret sluttet, og 
at funksjonen i en periode ble ivaretatt av 
rådgiver i rådmannens stab, samt at deler av 
stillinger er holdt vakant.  
 
Tjenester 
Enheten gjennomførte ikke brukerundersøkelse 
i 2011, da det ikke finnes egen undersøkelse 
for servicekontor i ”BedreKommune.” Det 
finnes imidlertid tallmateriale i 
innbyggerundersøkelsen som omhandler 
Servicekontor, og bruk av nettsider som 
informasjonskanal. Dette vil bli tatt i bruk som 
mål på tjenestene fra og med 2012. 
 
De ansatte ved enheten utfører svært mange 
oppgaver som er vanskelige å foreta målinger 
på, bl.a. på grunn av mange ad hoc-oppgaver.  
 
Det har i 2011 blitt klart at arbeidsfordelingen 
internt i Servicekontoret må gjennomgås for å 
sikre mindre sårbarhet for de tre 
hovedfunksjonene sentralbord/skranke, 
postmottak/arkiv, og politisk sekretariat. Det er 
planer for dette i 2012. 
 
Organisasjon 
Kontoret har 5,5 stillinger, fordelt på 7 
personer. Enheten har i tillegg en person på 
tiltak via NAV. I siste halvår av 2011 har 
Servicekontoret ”lånt ut” 0,5 stilling til 
Økonomi- og personalkontoret i forbindelse 
med at en medarbeider der ble pensjonist. 
Kontoret fikk også ny leder, etter at 
enhetslederen fratrådte sin stilling 1. april 
2011. 
 
Sykefraværet har vært på knapt 8% i 2011. 
Enheten har hatt noe langtidsfravær i 2011. 
Fraværet er ikke direkte relatert 
arbeidsforholdene. 
 

En fast ansatt, pluss en person på tiltak fra 
NAV har gjennomført arkivskolen 
(selvstudier) via Fagakademiet, med godt 
resultat. 

2. UTFORDRINGER  
Økonomi 
Servicekontoret har et lite budsjett, som i stor 
grad består av lønnsutgifter, noe som gir god 
kontroll med kostnadene. 
Usikkerhetsmomentet ligger på inntektssiden, i 
hovedsak knyttet til megleroppdrag, hvor 
påvirkningsmulighetene er små. 
 
Riksarkivarens pålegg om sikring av såkalt 
spesialrom for arkiv, (det rommet hvor arkiv 
som ikke er i daglig bruk anbringes), vil 
medføre kostnader for kommunen. Dagens 
rom, som er tilfluktsrommet i rådhuset, vil ikke 
bli godkjent som spesialrom for arkiv, slik at 
det blir nødvendig å finne alternative lokaler, 
med de kostnader en evt tilpassing av disse vil 
medføre. I forbindelse med flytting av 
arkivmateriale er det også behov for en 
opprydding og avlevering av arkivmateriale til 
IKA Trøndelag. Dette vil også medføre noe 
kostnader. 
 
Tjenester 
I 2012 tar man sikte på å oppgradere Sak- og 
arkivsystemet, noe som vil få en del 
konsekvenser for saksbehandlingsrutinene. Det 
tas også sikte på å starte prosessen med 
innføring av full-elektronisk arkiv så snart det 
oppgraderte saksbehandlingssystemet er 
implementert. 
 
Organisasjon 
Det vil bli iverksatt endringer i 
arbeidsfordeling på Servicekontoret for å 
redusere sårbarheten i de tre 
hovedfunksjonene. Dette innebærer også at det 
vil bli arbeidet med opplæring og 
kompetanseoverføring internt. 
 
Det vil i løpet av 2012 bli noe utskifting i 
bemanning som følge av oppnådd 
aldersgrense. 
 
Geir Evjen 
leder 
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Tilstandsrapport skole 

ELEVUNDERSØKELSEN I GRUNNSKOLEN 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2011 Skaun Sør - Trøndelag Landet 
Mobbing – er du blitt mobbet på skolen 
de siste månedene 

1,5 1,4 1,4 

Motivasjon 4,2 4,2 4,2 
Faglig veiledning 3,4 3,4 3,4 
Elevundersøkelsen 10. trinn 2011    
Mobbing – er du blitt mobbet på skolen 
de siste månedene 

1,4 1,4 1,4 

Motivasjon 3,7 3,7 3,8 
Faglig veiledning 2,9 3 3,1 
 
Skolene i Skaun kommune gjennomfører 
Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse på 
6., 7., 8. og 10.trinn. Resultatene over er hentet 
ut fra Skoleporten i 2011 og viser 
gjennomsnittlig skåre på en skala fra 1 – 5 der 
5 er best for spørsmålene om motivasjon og 
faglig veiledning. For spørsmål om mobbing er 
1 beste skåre. 
Resultatet viser at Skaun ligger omtrent på 
samme nivå som Sør – Trøndeleg fylke og 
landet for øvrig. . 
 
Nasjonale prøver i grunnskolen 
Resultatet på nasjonale prøver 
Høsten 2011 ble det gjennomført nasjonale 
prøver i engelsk lesing, norsk lesing og regning 
på 5. og 8. trinn og på 9. trinn i norsk lesing og 
regning i grunnskolen. Prøvene skal gi 
informasjon om elevenes grunnleggende 
ferdigheter er i samsvar med målene i 
læreplanene. Først og fremst lærere og 
skoleledere, men også skoleeier skal kunne 
bruke denne informasjonen i arbeidet med å 
forbedre kvaliteten på opplæringen. Resultatet 
fra de nasjonale prøvene viser resultatene i 
form av en gjennonsnittskåre. For 5. trinn 
framstår resultatene på en skala fra 1 – 3, mens 
på 8. og 9.trinn framstår resultatene på en skala 
fra 1 – 5. 
 
Resultat i engelsk lesing  
5.trinn  Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 2  
Sør - 
Trøndelag 

2  

Landet 2  

Resultatet i Skaun ligger på samme nivå som 
resultatet i Sør – Trøndelag og landet for øvrig 
i 2010. 
(Tall for 2011 er ikke oppgitt i skoleporten.) 
 
8. trinn  Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 2,9 2,8 
Sør - 
Trøndelag 

3 3 

Landet 3 3 
Resultatet i Skaun ligger litt under resultatet i 
Sør – Trøndelag og landet for øvrig både i 
2010 og 2011. 
 
Resultat i norsk lesing 
5.trinn  Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 2,2 2 
Sør - 
Trøndelag 

2 2,1 

Landet 2 2 
Resultatet i Skaun lå i 2010 over resultatet i 
Sør – Trøndelag og landet for øvrig. Det var til 
dels store forskjeller mellom skolene, og en 
skole hadde et meget godt resultat som trakk 
opp skåren for kommunen samlet. I 2011 er 
resultatet i Skaun likt resultatet i landet og litt 
under resultatet i Sør – Trøndelag. 
 
8. trinn  Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 3,1 2,9 
Sør - 
Trøndelag 

3 3,1 

Landet 3,1 3,1 
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Resultatet i Skaun ligger litt over resultatet i 
Sør – Trøndelag og likt landet for øvrig i 2010. 
I 2011 er det en tilbakegang for Skaun i 
forhold til i 2010, og resultatet er dårligere enn 
i Sør – Trøndelag og i landet. 
 
9. trinn Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 3,3  
Sør - 
Trøndelag 

3,5  

Landet 3,5  
Resultatet i Skaun ligger under resultatet både i 
Sør – Trøndelag og lander for øvrig i 2010.  
(For 2011 er det ikke publisert tall.) 
 
Resultat i regning 
5. trinn  Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 2 1,9 
Sør - 
Trøndelag 

2 2 

Landet 2 2 
Resultatet i Skaun ligger på samme nivå som i 
Sør – Trøndelag og landet for øvrig i 2010. I 
2011 er det en tilbakegang i Skaun.  
 

8. trinn  Resultat 
2010 

Resultat 
2011 

Skaun 2,9 2,9 
Sør - 
Trøndelag 

3 3,1 

Landet 3,1 3,1 
Resultatet i Skaun ligger under resultatet både i 
Sør – Trøndelag og landet for øvrig. 
 
9. trinn Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Skaun 3,3  
Sør - 
Trøndelag 

3,4  

Landet 3,4  
Resultatet i Skaun ligger litt under resultatet 
både i Sør – Trøndelag og landet for øvrig i 
2010.  
(For 2011 er det ikke publisert tall.) 
 
 
 
 
 
 

Eksamensresultater  
 Resultat 

grunnskoleeksamen 
2010 

Resultat 
grunnskoleeksamen 
2011 

Karakter i norsk skriftlig hovedmål 3,4 3,5 
Karakter i norsk skriftlig sidemål 2,9 3 
Karakter i engelsk skriftlig 3,7 3,9 
Karakter i matematikk 2,8 2,6 

Resultatet i norsk og engelsk er bedre i 2011 enn i 2010, men svakere i regning. 
Karakterene gis på en skala fra 1 – 6.  
 
 
 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
  Resultat 

2009/2010 
Resultat 
2010/2011 

Skaun 37,7 39,6 
Sør - Trøndelag 39,7 39,5 
Landet 39,8 39,8 

Skolepoeng er summen av alle karakterer som 
føres på vitnemålet delt på antall karakterer 
multiplisert med 10. 
Resultatet i Skaun ligger under resultatet både i 
Sør – Trøndelag og landet for øvrig i 2010. 
Resultatet for Skaun er bedre i 2011 og ligger 
over resultatet for Sør – Trøndelag, men 
fortsatt under resultatet for landet. 

 
Elevenes læringsmiljø – digitale verktøy, 
antall elever per PC med internett (tall fra 
GSI) 
  Resultat 

2010/2011 
Resultat 
2011/2012 

Skaun 3,1 3,1 
Sør - Trøndelag 3,4  
Landet 3.1  
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Øvrige kommentarer 
Fokusområder 
Skolene i Skaun har skoleåret 2011/2012 
fortsatt fokus på områdene vurdering og 
skriving. 
Våren 2012 avsluttes en toårig avtale med 
Nasjonalt senter for skriveopplæring og 
skriveforskning som har betydd 
kompetanseheving for alle lærere i kommunen 
når det gjelder skriveopplæring. ”Skriving og 
lesing hånd i hånd” er en naturlig fortsettelse 
etter år der skolene har hatt en betydelig 
innsats mot lesing og leseopplæring. 
 

Sammen med de andre kommunene i 
Orkdal/Øy regionen har lærerne og 
skolelederne deltatt i et toårig prosjekt ledet av 
BRO der temaet har vært ”Vurdering for 
læring”. Kunnskapsløftet og forskrift om 
vurdering stiller nye og høye krav til vurdering 
av elevenes læringsutbytte. Gjennom en toårig 
satsing har skoleeier ønsket å gi skolen økt 
kompetanse på området. 
 
 
 

KOSTRA 2010 og GSI 2011 
 Skaun Kommune- 

Gruppe Sør – Trøndelag Landet 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Prioriteringer 
Netto driftsutgifter 
til grunnskole 

75436 78529 78374 78075 81906 85413 81038 85523 90080 84802 89750 93367 

Dekningsgrad i % 
Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 

8,4 9,5 10,6 6,7 7,4 7,9 7,0 7,7 8,1 7,6 8,2 8,6 

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 
1. – 4. trinn 

5,0 3,2 4,7 4,4 4,6 4,9 4,5 4,9 4,8 5,1 5,4 5,6 

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 
5. – 7. trinn 

12,9 14,3 12,9 7,7 8,3 9,2 8,0 8,7 9,4 8,5 9,2 9,8 

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 
8. – 10. trinn 

8,5 13,3 16,4 9,4 10,2 10,2 9,1 10,1 10,9 9,9 10,6 11,2 

Andel timer 
spesialundervisning 
av antall lærertimer 
totalt 

13,0 13,6 14,7 14,3 15,3 16,3 15,0 15,7 16,8 16,2 17,0 18,1 

Produktivitet 
Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse 
8. 10. årstrinn 

16,2 17,5 17,3 15,6 16,0 16,4 15,4 15,5 15,3 14,8 14,9 14,7 

 
Dekningsgrad 
% elever som får spesialundervisning har 
økt sterkt fra 2008 til 2010 og fortsetter å 
øke i 2011 (GSI). 
 Elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av 
vanlig undervisning, får i stedet vedtak om 
rett til spesialundervisning. 

Samtidig har antallet elever med store 
sammensatte vansker, blitt større. 
 
% elever som får spesialundervisning øker 
oppover i grunnskolen. Det kan bety at den 
tidlige innsatsen ikke har vært stor nok. 
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Tiltakene har kommet i gang for sent. På 
ungdomstrinnet er det også mange 
barnevernssaker, og antallet elever med 
store atferdsvansker øker.  
 
Utfordringer for skolene framover: 
• Elevundersøkelsen gir lav skåre på 

fysisk arbeidsmiljø på skolene. 
Uteområdene er i dårlig forfatning. 
Manglende vedlikehold og utbedring 
gjennom flere år, har satt sitt preg. 
Generelt vedlikehold på 
bygningsmassen er påkrevd (viser til 
revisjonsoppdrag fra revisjon Midt – 
Norge) 

• Skolene registrerer flere elever med 
store hjelpebehov både av faglig og 
atferdsmessig karakter. Barnevernet 

melder om økende mengde 
bekymringsmeldinger. Skolene spør 
seg om veiledning og krav til 
foreldrene bør få større fokus.  
Det er også et spørsmål om 
tilrettelegging av tiltak rundt disse 
elevene bør  tas annet sted fra enn av 
rammetimetallet til skolene. 

• Skolene ser klart et behov for større 
lærertetthet for å kunne øke kvaliteten 
på opplæringen og bidra til bedre 
læring for elevene. 

  
Bente Wæraas 
rådgiver oppvekst  
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Buvik skole

1. RESULTATVURDERING 
Økonomisk resultat, skole og SFO 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

13 798 384 14 959 364 -1 160 980 -7,8 
 
Totalregnskapet for 2011 viser et overskudd på 
kr 1 160 980,- for Buvik skole og SFO. 
Årsaken til overskuddet ligger for SFO sin del 
i en økning i antall barn. Ved å følge 
kommunens bemanningsnorm, har det ikke 
vært grunnlag for økt bemanning. Det ga økte 
inntekter uten at lønnsutgiftene økte 
tilsvarende.  
Sykelønnsrefusjoner forklarer en stor del av 
det totale overskuddet. Refusjonene er større 
enn utgiftene til vikar, og vi har også i perioder 
hatt vansker med å skaffe kvalifiserte vikarer 
ved fravær. Det gjelder både skole og SFO. 
 
Søknad 
Viser til kommunens reglement for over- og 
underskudd, og ber om å få overført 
overskuddet for Buvik skole og SFO kr 
1 160 980,- til 2012. 
Vi ser muligheten til å øke voksentettheten 
både i skole og SFO allerede i vår, og vi kan 
imøtekomme flere av utfordringene som har 
dukket opp i løpet av skoleåret 2011/12 når det 
gjelder elevtallsøkning og behov for 
tilrettelegging for enkeltelever. 

 
Tjenester 
Skolens og SFO sine tjenester er regulert 
gjennom nasjonalt og kommunalt lovverk. 
 
Det er i 2010 gjennomført 3 nettbaserte 
brukerundersøkelser i regi av 
Utdanningsdirektoratet: Elevundersøkelsen på 
6. og 7.trinn, Foreldreundersøkelsen og 
Lærerundersøkelsen. 
Elevundersøkelsen har høy svarprosent, og den 
viser stor grad av trivsel og motivasjon hos 
elevene samtidig som mobbing på skolen 
ligger lavt.  
 
Skolen gjennomførte også lokale 
trivselsundersøkelser på 1.-5.trinn. De gir 
tilbakemeldinger på at trivselen 
gjennomgående er god. 

Våren 2011 ble det gjennomført en 
brukerundersøkelse i SFO og høsten 2011 en 
medarbeiderundersøkelse i personalet. 
Undersøkelsene ga oss et grunnlag for å 
utarbeide tiltak for både å vedlikeholde godt 
arbeid og sette inn tiltak for å bli bedre på en 
del områder.  
 
Læringsplattformen Fronter brukes først og 
fremst som verktøy i kommunikasjonen med 
hjemmene, men også i elevenes arbeid både på 
skolen og hjemme. 
 
Skolen har gjennomført kompetanseheving i 
personalet innenfor vurdering og skriving.  
Vi har også jobbet for å øke fokus på 
leseopplæringen, og ressurser til Tidlig innsats 
på 1.-4.trinn har gitt resultater på elevenes 
leseutvikling. 
 
Nasjonale prøver på 5.trinn viste oss at vi 
fortsatt ligger under landsgjennomsnittet i 
lesing og regning. Prøven i engelsk ble avbrutt 
pga tekniske problemer hos 
Utdanningsdirektoratet. 
 
Skolen deltar i utviklingsarbeid innen Skriving 
i alle fag og Vurdering for læring. Når det 
gjelder skriving har vi et samarbeidsprosjekt 
med Skrivesenteret i Trondheim, og i 
vurdering har vi hatt kursing ved 
BroAschehoug.  
 
Vi har gode overgangsrutiner barnehage-skole 
og barneskole-ungdomsskole. 

 
Organisasjon 
Skolens elevtall:  
Våren 11: 280  
Høsten 11: 297 
 
Stillinger:     
23 årsverk fordelt på assistenter og 
lærere/administrasjon 
Skolesekretær:  0,5 årsverk 
 
SFO: 
114 brukere fordelt på helplass, halvplass og 
timesplass 
Stillinger: 3,7 årsverk 
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Sykefravær: Viser til den kommunale 
oversikten. 
 
På alle trinn er det gjennomført to 
foreldremøter og to runder med 
foreldresamtaler. 
 
FAU, samarbeidsutvalget og 
skolemiljøutvalget har hatt jevnlige møter 
og skolens arbeid blir interessert fulgt opp 
av rådsorganene.  
 
Hjelpeteam er avholdt ca en gang pr måned.  
I 2011 hadde vi våre tradisjonelle 
arrangementer: Aksjonsdag, grilldag og to 
Troika-forestillinger. Dette er svært positive 
tiltak for skole-, individ-, klasse- og 
foreldremiljø. 

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Elevtallsprognosen viser oss tydelig at vi får en 
økning i antall elever. 
Vi ser også at flere elever med spesielle behov 
kommer til skolen. Det gir oss større 
utfordringer når det gjelder å gi tilpasset 
opplæring, og vi ønsker å utnytte overskuddet 
fra 2011 til å øke lærertettheten på trinnene og 
ytterligere sikre spesialundervisningen på en 
god måte. 
 
Tjenester 
Tilpasset opplæring vil fortsatt være en 
hovedmålsetting for alt arbeidet vi gjør ved 
skolen. 
Skolen skal arbeide for å heve det faglige 
nivået hos alle elevene. Noen fag kan måles på 
Nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver. 
Det er et mål å nå landsgjennomsnittet i lesing, 
regning og engelsk.  

Arbeidet med sikring av lese- og 
skriveopplæringen vil fortsatt være et 
satsingsområde for oss, og vi skal arbeide 
videre for å gjøre oss kjent med gode 
kartleggingsverktøy slik at vi bedre kan 
overvåke lese- og skriveutviklingen hos den 
enkelte elev. 
Utviklingsarbeidet innen Skriving i alle fag og 
Vurdering for læring fortsetter inn i 2012. 
 
Brukerundersøkelsene skal brukes aktivt for å 
bedre tilbudet til elevene. 
De skal være grunnlaget for å sette oss klare 
mål for arbeidet videre. 
 
Organisasjon 
Det stilles store krav og forventninger til 
skolen både lokalt og sentralt. Det er rektors 
oppgave å holde både seg selv og de tilsatte 
oppdatert i forhold til regel- og lovverk. 
Det er viktig å sikre midler til 
kompetanseheving av personalet.  
 
I samarbeidet skole-hjem er det nødvendig 
med fortsatt utvikling og bedre utnyttelse av 
læringsplattformen Fronter som verktøy. 
God kommunikasjon skole-hjem er en viktig 
for å gi elevene det best mulige 
læringsutbyttet. 
 
Ved Buvik skole ser vi en stor økning i 
elevtallet, og elevtallsprognosen viser pr 
01.01.12 at vi vil ha 330 elever høsten 2016. 
Med stor byggeaktivitet i Buvika, vil nok tallet 
bli høyere. Det gir oss utfordringer når det 
gjelder skolelokalene. Buvik skole vil etter de 
tallene som foreligger, ha behov for utvidelse 
av elevarealet allerede høsten 2014. 
 
Astrid Eggen 
rektor 
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Børsa skole

Økonomisk resultat, skole og SFO 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

9 278 442 9 683 050 -404 608 -4,2 

1. RESULTATVURDERING - 
Økonomi/søknad om overføring 
Totalregnskap for 2011 viser et overskudd på 
404608,-. Årsaken til overskuddet er 
vanskeligheten med å forutsi refusjoner, 
sammen med dårlig tilgjengelighet på vikarer. 
Skolen var også uten rektor i noen måneder, 
det gav en reduksjon i lønnsutgifter. 
 
Budsjettet viser at de mindre postene veksler 
mellom overforbruk og underforbruk.  Her er 
det en sammenheng med ulike behov i skolen 
fra år til år. 
 
Vi søker om å få overført overskudd på 
404608,-. Fra 2011 til 2012. Begrunnelsen for 
dette er at skolen ønsker å kunne styrke 
undervisningstilbudet og læringsmiljøet til 
elevene gjennom oppgradering av tekniske 
hjelpemidler, forutsigbarhet i vikarbruk, styrke 
satsningen tidlig innsats og gi 
kompetanseheving til ansatte. 
 
Tjenester 
  ”Elevane og lærlingane skal utvikle 
kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne 
meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid 
og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde 
skaparglede, engasjement og utforskartrong.” 
 
§ 1-1. Formålet med opplæringa, 
Opplæringsloven 
           
Dette sier hva som er Børsa skole og SFO sine 
kjerneoppgaver. Vi jobber mot dette ved å gi 
tilpasset opplæring til alle elever, jobbe 
systematisk med lese og skriveopplæringen i 
alle fag, tidlig innsats, ha fokus på 
læringsmiljø, legge til rette for fysisk aktivitet i 
skolen hver dag, gi elevene variasjon i 
skolehverdagen og lærerne deltar i en 
kursrekke over to år som tar for seg vurdering 
og lesing i alle fag.   
Resultater fra Nasjonale prøver viser at vi 
jobber i riktig retning. 
 

Skolen gjennomfører ulike 
brukerundersøkelser som gir oss gode 
muligheter til å se hva vi gjør bra og hva vi kan 
forbedre oss på. Både foresatte, elever, lærere 
og ledelse, deltar i disse undersøkelsene. 
Undersøkelsene skaper grunnlaget for hva man 
ønsker å forbedre, og dermed ha som 
satsningsområder. 
   
Organisasjon 
Børsa skole og SFO består av 177 elever 
fordelt på 7.trinn, 58 av elevene benytter seg 
av skolens SFO tilbud. Enheten har 19 fast 
ansatte som utgjør 17,6 årsverk,  
Vi har en nærværsprosent på 93,3 %. Årsak til 
fravær er delt. Det fraværet som skyldes 
dårlige arbeidsforhold har vi satt inn 
oppfølging på. Det resterende fraværet er av 
årsaker som vi ikke har mulighet til å gjøre noe 
med. 
Børsa skole deltar i det kommunale 
utviklingsarbeidet innen Vurdering (Bro 
Aschehoug) og lesing i alle fag (Nasjonalt 
skrivesenter).   

2. UTFORDRINGER  
Skolens store utfordringer i forhold til 
økonomi, tjenester og organisasjon er stigende 
elevtall som vil gi øking i antall elevgrupper.  
 
Økonomi 
Økt elevtall fører til at skolen må øke antall 
årsverk for å kunne oppfylle lovpålagte tilbud, 
som igjen gir økte lønnsutgifter. Videre er det 
behov for innkjøp av tekniske læremidler, 
oppgradering av fasiliteter til nødvendig 
standard, konkretiseringsmateriell og 
pedagogiske programvarer. 
 
Tjenester 
Utfordringene er å få på plass rammefaktorene 
som er viktig for at vi i framtiden skal kunne gi 
elevene det tilbudet som de har krav på. En 
annen utfordring er forbedring av system og 
informasjon rundt brukermedvirkning og 
brukerundersøkelser. Å forbedre utbytte av 
dette vil føre til økt kvalitet i enheten. 
   
Organisasjon 
Enhetens utfordringer i tiden framover er å 
synliggjøre i skolens planer det arbeidet som er 
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gjort og fortsatt gjøres i forhold til vurdering 
og lesing i alle fag. 
Skolen har i den nærmest framtid behov for å 
øke antall ansatte.  
I årene framover skal skolen også jobbe med å 
forbedre de fysiske arbeidsforholdene til elever 
og ansatte i påvente av ny Børsa skole og SFO. 
Jobben med å forbedre de fysiske 
arbeidsforholdene vil på sikt forhåpentligvis gi 
høyere nærvær. 

Børsa skole vil ikke delta i LP-modellen i 
perioden 2012- 2015. Dette vil gi oss en 
mulighet til å satse på de områder vi kan 
forbedre, på bakgrunn av ulike undersøkelser 
og kartlegginger. 
 
Espen Robertsen 
rektor 
 

Jåren-Råbygda oppvekstsenter 

Økonomisk resultat, oppvekstsenteret 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

5 684 800 5 757 455 -72 655 -1,3 

Skulen 

Årsmeldinga er skrivi av rektor ut frå 
økonomiske rammer, organisasjon og 
verksemdsplan for 2011. Meldinga blir tatt opp 
i skulens rådsorgan og lagt ut på 
læringsplattforma Fronter. 
 
Eli Aune 
rektor 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
 Rekneskapen for 2011 viser eit overskot på 22 
202 kr, det vil seie at vi har brukt 99,3 % av 
budsjettet. 
Årsaken til at vi har fått eit positivt avvik er at 
vi på slutten av året søkte om refusjonar frå 
Høgskulen i Sør-Trøndelag for lærar som er 
engasjert av Nasjonalt senter for 
skriveforsking. Siste oppdrag hadde 
vedkommande lærar i desember. I ei travel 
førjulstid kunne vi ikkje sette inn vikar for 
denne kontaktlæraren i fleire dagar enn vi var 
nødt til. Vi fekk dermed  ikkje brukt heile 
budsjettet vårt. 
 
Søknad: Vi søker med dette kommunestyret 
om at 22 202 kr blir overført til budsjettet for 
2012. 
 

Tenester 
Eit hovudmål har vore å oppretthalde og 
utvikle eit godt og inkluderande læringsmiljø.  
 
 Kartleggingsprøvar i basisfaga er gjennomført 
for alle trinn med godt resultat.  
Møte med foreldre og spespedansvarleg, der vi 
har fokusert på enkeltresultat som krev ekstra 
oppfølging.  
 
Nasjonale prøvar for 5.årstrinn er gjennomført 
og gjennomgått. Resultatet viser eit svært godt 
resultat. 
 
 Brukarundersøkingar for elevar, foreldre og 
lærarar viser at vi har ein skulekultur der folk 
trivst og føler seg trygge. 
Felles samlingsstunder i gymsal for heile 
oppvekstsenteret fleire gong i året, med gode 
kulturinnslag frå både barnehagebarn og 
skuleelevar. 
 
Satsingsområde:  
LP-modellen/ tidleg innsats: Etter å ha arbeidd 
etter denne modellen i fem år, meiner vi at han 
er godt implementert og forankra i det 
pedagogiske miljøet vårt. Slik er vi no bedre i 
stand til å reflektere over oss sjølve som 
læringsmiljø, og dermed bedre i stand til å lage 
ein skule som femner om alle. Dette året har vi 
hatt personalemøte for heile oppvekstsenteret 
der LP-modellen har vorte presentert som 
pedagogisk analyseverkty for personalet både i 
barnehagen og for andre tilsette. I tillegg deltar 
styrar i refleksjonssarbeidet i LP-gruppa ved 
enkeltsaker som gjeld barnehagebarn. På det 
viset ønsker vi å få fange opp barn som slit i 
barnehagen, og ved hjelp av tidleg innsats gi 
dei den sosiale og pedagogiske hjelpa dei 
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treng. 
 
Lesing: Tidleg innsats for å kartlegge 
leseutviklinga med individuelt tilrettelagt 
leselekse, bruk av kartleggingsverktyet LUS.   
 
Stasjonsarbeid for alle trinn, med elevtilpassa 
undervisning og læringsstil på lærarstyrt 
stasjon.  
Arbeidsplaner med tydelege læringsmål.  
Elevvurdering: Eleven får jamnleg 
undervegsvurdering, og er sjølv etter kvart 
meir og meir med og set individuelle mål, 
kriteriar for måloppnåing og vurderer eigen 
innsats.  
 
Læringsplattforma Fronter. Vi legg fleire og 
fleire brev, planer og tiltak ut på Fronter. Vi 
kjem på det viset lettare ut med informasjon til 
lærarar, elevar og foreldre, og sparer slik papir 
og tid. 
 
Samarbeidet skule / heim/ lokalmiljø: FAU, 
samarbeidsutval og skulemiljøutval har hatt 
fire møte kvar. 
Kontakt med heimane gjennom direkte kontakt, 
brev, brosjyrar, klasseforeldremøte og to 
rundar med foreldrekonferansar på alle trinn. 
Informasjon til føresette om kvar eleven står, 
fagleg og sosialt, j.fr sikringsperm.  
 
”Kafé Jåra”- open kafé for heile bygda fleire 
gong i året, eit populært tiltak. 
 
Fysisk miljø: Skulen vår har eit unikt 
uteområde, med ball-/skeisebanar, akebakkar 
og ”urskog”, der ungar i alderen 1 – 13 år får 
utfalde seg. Mange av elevane syklar eller går 
til skulen. Nærområdet vårt, med gardsanlegg, 
skiarena, bekker, fiskevatn, myr- og 
skogområde, er òg ein enorm ressurs, fagleg og 
sosialt. 
 
Organisasjon 
Aldersblanda grupper, organisert i tre klassar. 
Elevtalet i vårsemesteret var 33, haust 29. 
Gladmeldinga er at elevtalet no aukar ( to nye 
elevar i januar 2012). Vi har skulesekretær i 
0,24 årsverk. Vi har 4,1 lærarårsverk inkl. adm. 
ressurs og funksjonsstillingar. Tilsett 
leksehjelp i 10 % stilling. Lite sjukefråvær, 
nærværet i gj.snitt for året ligg på 92 %.  
 
Intern informasjon blir gitt til alle tilsette 
gjennom bladet ”Vekenytt”.  

 
Etterutdanning: 
Alle lærarar deltar på etterutdanning i 
vurdering. Vi er òg med i eit treårig 
pilotprosjekt i skriving i samarbeid med 
Skrivesenteret i Trondheim. Her deltar vi på 
felles kursdagar, og to gong i semesteret kjem 
Skrivesenteret hit til  skulen og deltar i  
undervisningsøkter og plantid. I tillegg er vi 
bidragsytarar på Skrivesenteret sine nettsider. 
Slik får  vi tilgang til ny og viktig 
forskingsbasert kunnskap. Vi ser at vi utviklar 
betre skrive- og vurderingskompetanse, slik at 
vi kan hjelpe elevane til å skrive gode tekstar i 
alle fag, ikkje berre i norsk. 
 
Ein lærar frå skulen vår deltar òg i eit 
utvalsprøveprosjektet med Skrivesenteret og 
Høgskolen i Sør-Trøndelag om utvikling av 
nasjonale prøvar i skrivning for 5. og 8. klasse. 
Dette arbeidet involverer eit utval lærarar frå 
heile landet som deltar i prosjektets 
vurderingspanel. Slik får skulen vår 
kompetanseheving i skriveopplæring og i 
vurdering av elevtekstar, og gjennom dette 
arbeidet blir deltakarane lokale 
ressurspersonar.  

2. UTFORDRINGAR 
Økonomi 
Trass knappe ressursar føler vi at vi kan få 
mykje ut av kvar krone, jfr. resultata for læring 
og trivsel.  
Etter at HMS-rapporten viste behov for litt 
meir vedlikehald, har kommunen tatt fatt i 
dette. Vi er derfor bra i rute med vedlikehald 
både ute og inne, og skulen og barnehagen er 
no i god stand.  
Vi har hatt mattilsynet på inspeksjon. Tilsynet 
gjaldt skulekjøkenet, som òg blir brukt av 
barnehage og SFO til tillaging og sal av mat. 
Vi fekk nokre merknader på reinhaldsrutinar 
og beskjed om å skifte ut av ein del armatur og 
kjøkkenutstyr. Dette er no innkjøpt og montert, 
og nye reinhaldsrutinar er utarbeidd og 
godkjent av mattilsynet. 
Vi har hatt ein del problem med for dårleg 
drikkevatn. Med vi har  godt samarbeid med 
vassverket, og ein velvillig og hjelpsam 
vaktmeister har sørga for bringing av godt 
drikkevatn til både barnehage og skule når det i 
periodar har vore behov for det. Dermed har vi 
stått han av. 
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Tenester 
• Vidareføre eit godt samarbeid med foreldre 

og tilsette 

• Vidareutvikle det gode samarbeidet 
mellom barnehagen og skulen  

• Arbeide med å følge opp lov- og planverk 

• Vidareutvikle eit trygt og godt 
læringsmiljø ved hjelp av LP-modellen, 
som også inkluderer barnehagen 

• Sette fokus på undervegsvurdering og 
gjere elevane i stand til å vurdere seg sjølv 
og sette seg mål, særleg i basisfaga  

• Organisasjon: 

• Vidareutvikle gode rutinar i samarbeid om 
eit oppvekstsenter. Gjennom å samarbeide 
kan vi utnytte dei ressursane vi har, både 
fagleg, sosialt og økonomisk. ( Her har vi 
alt sett kor verdifullt det er å arbeide fleire 
yrkesgrupper i lag.) 

Alle skal føle at jobben dei 
gjer er like viktig, uansett funksjon og 
stilling. Det skal vere muleg for alle å 
utvikle seg, noko som kjem både den 
enkelte og heile oppvekstsenteret til gode. 

• -Kursing: Den kunnskapen vi får gjennom 
Skaun kommunes satsing på leiarutvikling 
og kurs i resultatstyringsverktyet ” Bedre 
styring”, gjer oss i betre stand til å nå dei 
måla vi har sett for Jåren-Råbygda 
oppvekstsenter. 

Barnehagen 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Rekneskapet for 2011 viser eit underforbruk  
på kr 46 372,69,- .  
Dette skyldest refusjonar på sjukeløn, 
foreldrebetalt kostpengar og lite innkjøp. 
 Styrar og einingsleiar har kvar veke møte der 
vi går igjennom økonomi statusen.  
Vi søker kommunestyret om å få overført 
underforbruket på kr 46 372,- til budsjett 2012.  
 
Tenester 
Barnehagen  
Jåren-Råbygda oppvekstsenter barnehage har i 
2011 gitt tilbod til 26 barn, i alderen 1-6 år. Vi 
gir tilbod om 2, 3, 4 og 5- dagars plassar.  Vi 

har opent alle kvardagar frå kl. 7-17, vi har 
stengt 2 veker på juli.  
Frå hausten 2011 har vi hatt  sosial kompetanse 
som satsningsområde i barnehagen. Vi har tatt 
utgangspunkt i litteratur av Kari Lamer ”Du og 
eg og vi to!”  Vi har hatt ekstra fokus på dette 
temaet på planleggingsdagar og personalmøte, 
i tillegg har vi etablert faggrupper som skal 
jobbe med satsingsområdet. 
Vi har felles samlingar for heile 
oppvekstsentret i gymsalen fleire gong i året, 
der både skulen og barnehagen bidrar med 
underhaldning.   
 
SFO 
I 2011 har vi gitt tilbod til 10 barn. SFO ved 
Jåren – Råbygda oppvekstsenter har følgt 
barnehagens opningstider. SFO har stengt 3 
veker på juli, samt jul og påske. 
Frå 01.01.11 skilde vi ut SFO frå barnehagen 
på ettermiddagane. SFO er saman med 
barnehagen på morgonen.  Ut i frå 
brukarundersøkinga var dette eit ønskje frå 
brukarane også. Vi ser at vi har fått eit mykje 
betre tilbod. 
 
Organisasjon 
Ved Jåren – Råbygda oppvekstsenter, 
barnehage er det totalt 6 årsverk. Styrar 0,6 
årsverk, der 0,1 årsverk er lagt til leiar for 
oppvekstsenteret, 2 årsverk pedagogisk leiar og 
4 årsverk assistent.  Av assistentårsverka er det 
1 årsverk som har formell kompetanse.  
SFO har 0,5 årsverk. 
Vi har eit gjennomsnittleg nærvær på 80%. 
 Årsaka til fråværet er kjent, og har ikkje noko 
med arbeidsplassen å gjera. Det er gjennomført 
oppfølgingsamtalar med sjukmeldte.  
Vi har fått tilretteleggingsstønad frå NAV på 
ca 40 000,- i 2011. Det blei brukt til innkjøp av 
av/påkledningsbenkar, to heve/senkestellebord. 
Dette har letta ein del av dei tunge løfta og 
bedra arbeidsstillingane.   
Pedagogiske leiarar og styrar har deltatt i 
nettverksgrupper i regi av Orkdal / Øy- region. 
Assistentane har deltatt på kurs i regi av 
Orkdal / Øy-region.  
Igjennom felles personalmøte på heile 
oppvekstsenteret har vi fått faglege input, frå 
den kompetansen som er på huset, blant anna 
LP. 
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2. UTFORDRINGAR 
Økonomi 
Vi vil i 2012 jobbe målretta med dei midla vi 
har for å få eit barnehagetilbod med god 
kvalitet. Det er da viktig at ikkje 
driftsbudsjettet blir kutta, men  at vi får 
oppretthalde den bemanninga vi har.  
 
Teneste 
- For oss er det ei utfording å få til eit godt 
tilbod for SFO- brukarane. Vi ser at behovet 
for SFO aukar, og at vi må sjå på ressursen vi 
allereie har for å kunne gi eit forsvaleg tilbod. 
Opningstida hos oss tilsvarer ei stilling på 
66%, vi har i dag 50% stilling. 
- Vi vil jobbe med å rekruttere fleire 
tilkallingsvikarar. 
- Vi vil vidareføre det gode samarbeidet vi har 
med våre brukarane våre. 
- Vi skal jobbe vidare med pedagogisk 
utviklingsarbeid, vi er stadig på jakt etter den 
gode barnehagen. 
 
Organisasjon 
- Det er viktig at alle føler at dei har ein god 
dag på jobben.  

- Oppretthalde den gode kontakten og 
erfaringsutveksklinga mellom skulen og 
barnehagen. 
- Sett i gang eit prosjekt for å få ned 
sjukefråværet i barnehagen både blant 
personalet og ungane. Prosjektet har fokus på 
hygiene. Prosjektet har våre gjennomført i 
andre kommunar, der dei har fått ned 
infeksjonane med 48%. 
 
 
Tillegg om utviklingstiltak/nytt prosjekt 
Vi har ved utgangen av 2011 fått eit 
underforbruk på kr 46 372,69,-. Dette er midlar 
vi ønskjer å få med oss i 2012. 
 Da det blei oppretta ei ny barnehageavdeling 
på oppvekstsenteret, blei det ikkje brukt så 
mykje pengar på utstyr. Det har resultert i at alt 
av leiker, spel og bøker som vi hadde da det 
var ei avdeling blei fordelt på to avdelingar. Så 
vi ser at desse pengane kjem godt med til å 
ruste opp. 
 
Astrid Gimseng Eli Aune 
Styrer einingsleiar 
 

Skaun ungdomsskole 

Årsmeldinga er skrevet av rektor på bakgrunn 
av skolens organisasjon, økonomiske 
rammevilkår og virksomhetsplan for 
regnskapsåret 2011. 
Meldinga blir tatt opp til orientering i møter, 
råd og utvalg på skolen.  
 
Grethe Gravrok Sand 
Rektor 
 
Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

18 102 874 18 306 208 -203 334 -1,1 
 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi /søknad om overføring av 
overskudd 
For 2011 viser vårt totalregnskap et overskudd 
på kr. 203 000,- . Det er sykelønnsrefusjoner 
som forklarer en stor del av overskuddet. 

Refusjonene er større enn utgiftene til vikar og 
i tillegg har vi problemer med å skaffe vikarer 
ved fravær gjennom skoleåret. Det nye 
reglementet for over- og underskudd gir oss 
muligheter til å planlegge fornuftig bruk av 
disse midlene. Vi ønsker å bruke overskuddet 
til blant annet å dekke noen av utgiftene 
knyttet til innføring av valgfag og 
arbeidslivsfag fra høsten 2012, samt større 
voksentetthet rundt spesielt krevende elever, 
faglig og sosialt neste skoleår. Ved overføring 
av overskuddet vil vi kunne øke bemanningen 
ved hovedtilsettingen i starten av skoleåret 
høsten 2012, på ei tid det er lettere å skaffe 
kvalifisert bemanning. 
Med bakgrunn i dette ber vi om å få overført 
overskuddet på kr. 203 000,- fra 2011 til 2012.  
 
Vi har overforbruk på noen av kontopostene 
for drift. Det skyldes at det er vanskelig til 
enhver tid  å få den enkelte kontopost i 
samsvar med det reelle forbruket og at 
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forbruket på enkelte poster er høyere enn et 
budsjett basert  på 1990-tallets prisnivå.  
 
Organisasjon 
Elevene er organisert fast i klasser der 
undervisningsopplegg, organisering og 
arbeidsmåter tilpasses best mulig i henhold til 
intensjonene i Opplæringsloven og 
Kunnskapsløftet.  
Vi har jevnlige møter i skolens samarbeidstid 
og rådsorgan  etter en årlig plan.  
Skolen har i løpet av 2011 hatt mellom 23 – 24 
lærerårsverk, to assistenter fast  i hhv. 40- 50% 
stilling, vikarer for barnevernspedagog i 50% 
stilling  og  60% skolesekretær, assistenter til 
spesialgrupper av elever og Tuva 
aktivitetssenter (prosjektmidler). 
Korttidsfravær dekkes opp ved hjelp av interne 
krefter i den grad det er praktisk mulig.  
Elevtallet dette året har vært oppe i 278 elever, 
ved utgangen av året  274. 
Sykefravær; viser til den kommunale 
oversikten. 
Opplærings/utviklingstiltak, se dimensjon 
Tjenester 
 
Tjenester 
1) Vedlikehold og videreutvikling i bruk 

av IKT i undervisninga 

2) Vi har hatt et samarbeidet med 
Nasjonalt skrivesenter også dette året. 
Dette samarbeidet har bidratt til større 
kompetanse blant lærerne  i skriving i 
alle fag.  

3) Vårens brukerundersøkelser i regi av 
Utdanningsdirektoratet og skolens 
lokale trivselsundersøkelse på høsten, 
gir tilbakemeldinger om at trivselen 
gjennomgående er god. De få unntaka 
fanges opp i elevlogger og følges opp i 
elev- og foreldresamtaler. For øvrig har 
vi jobbet mye med læringsmiljøet for 
elevene med blant annet alternative og 
praktiske opplæringstilbud og tett 
oppfølging. 
Høstens medarbeiderkartlegging gir 
svært positive tilbakemeldinger. 

4) Forskriften om individuell vurdering 
har vært sentral dette året med  kurs for 
lærere og skoleledere i samarbeid med 
BroAschehoug og Orkdal kommune. 

Utfordringa har vært å finne riktige 
kriterier for måloppnåelse i fagene, 
egenvurdering og underveisvurdering 
der elevene og foreldrene blir aktivt 
med. 

5) I høstsemesteret gjennomførte vi årets 
nasjonale prøver; i lesing og regning 
for 8. og 9.trinn og i engelsk for 
8.trinn. Selv om vi også i år kan vise til 
en liten framgang for 9.trinn i forhold 
til resultatene som 8.trinn i fjor,  har vi 
forbedringspotensial sammenliknet 
med landet og fylket for øvrig. 

2. UTFORDRINGER 
 Økonomi 
Hovedutfordringa vår er til en hver tid å gi 
elevene forsvarlig undervisning ut fra de til 
krav og føringer som lover og forskrifter 
trekker opp. Ungdomsskolen er veldig 
teoritung og elevmassen er mindre homogen 
enn noensinne, og vi er derfor glad for å kunne 
innføre nye fag som arbeidslivsfag og valgfag 
til neste skoleår – høsten 2012. Utfordringene 
på så kort tid, blir å få på plass kompetente 
lærere, organisering , innhold i fagene, utstyr 
og lokaler. Ei arbeidsgruppe på skolen jobber 
spesielt med dette. 
 
Organisasjon 
Vi vil fortsatt ha fokus på prinsippene i IA-
avtalen. Vi ønsker bedre vilkår for å gjøre 
lærerne gode og trygge nok til å møte de 
krevende oppgavene i framtidas skole. Det må 
legges til rette for at de ansatte får skikkelige 
”kompetanseløft”. Det får vi gjennom gode 
etter- og videreutdanningstilbud og ved å legge 
til rette for gode system i samarbeidet på 
skolen. Her vil innføring av LP-modellen i 
kommunen være til god hjelp; viser til sak i 
HOKU. 
 
Vi vil videreutvikle skolens nærværsfaktorer.  
Utfordringa er til enhver tid å ha et skolebygg 
som er i tråd med arbeidsmiljølov og  §9a: 
Elevenes skolemiljø. Vi har et skolebygg  i dag 
som etter normen ikke tilfredsstiller kravene til 
dagens skole. Her har vi en viktig oppgave 
foran oss i samarbeid med Rådmannen og 
driftskontoret. Viser til sak på investering til 
Budsjett for  2012. 
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Tjenester 
1) Våre utfordringer blir å holde 

undervisninga så god som mulig slik at alle 
elevene opplever læring og mestring. Vi 
vil fortsatt jobbe for å få elevene med i en 
dialog om hva som må til for å mestre det 
faglige og sosiale. Vurdering gjennom hele 
året og elevenes egenvurdering blir like 
viktig i årene som kommer. 

2) Vi vil jobbe med å finne gode rutiner som 
effektiviserer planproduksjon og 

dokumentering av tiltak satt i verk på 
enkeltelever, samtidig som vi holder 
læringstrykket oppe for alle elevene slik at 
vi får gode resultater. 

3) Spesielt spennende for 2012 blir 
innføringen av arbeidslivfag og valgfag fra 
skoleåret  
2012-13. Disse fagene gir oss større 
muligheter for å gi elevene mer variert og 
praksisrettet tilbud.  

Venn oppvekstsenter

Årsmeldinga er skrevet av enhetsleder på Venn 
oppvekstsenter, med bakgrunn i bestilling fra 
rådmannen.  Den tar utgangspunkt i de tre 
hovedpunktene tjenester, organisasjon og 
økonomi.  
 
Økonomi behandles felles for skole/ SFO og 
barnehage. Når det gjelder organisasjon og 
tjenester, er det delt tilbakemelding for 
skole/SFO og barnehage på noen av punktene. 
 
Meldinga blir tatt opp til orientering i de ulike 
råd og utvalg på skolen og i barnehagen. 
 
Solveig Øiaas 
Enhetsleder 
 
Økonomisk resultat, oppvekstsenteret 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

10 272 210 10 647 644 -375 434 -3,5 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Regnskapet for Venn oppvekstsenter viser et 
overskudd på ca kr. 375.000, der skolen bidrar 
med ca 160.000, SFO med ca 100.000 og 
barnehagen med ca 115.000. Flere forhold 
forklarer overskuddet:  
For skolen: Sykefravær der det har vært 
vanskelig å skaffe vikarer, større refusjoner 
enn kostnad til vikar, funksjoner som ikke har 
vært besatt, vikariering av fast ansatte som har 
tatt ut avspasering på gunstige tidspunkt. En 
del av innkjøp av varer og tjenester er dekt opp 
av tilretteleggingstilskudd fra NAV, noe som 

betyr at det er foretatt færre innkjøp enn 
budsjettert.  
For SFO: Stor økning i antall barn gir økte 
inntekter, ingen økt bemanning på grunn av 
dette, lavt sykefravær, lite bruk av vikarposter.  
For barnehagen: Overforbruk på lønnspostene 
på grunn av stort sykefravær, men refusjonene 
er større enn vikarutgiftene. Det har i perioder 
vært vanskelig å skaffe vikarer. Overforbruket 
på innkjøpspostene skyldes 
tilretteleggingstiltak, og gjenspeiles i 
refusjonspostene. Færre innkjøp enn 
budsjettert. 
 
Ordningen med overføring av overskudd/ 
underskudd har vært en motivasjon til å skaffe 
en liten buffer. Innkjøp er utsatt, med tanke på 
å få full oversikt over regnskapet. Det søkes 
med dette om å få overført overskuddet i sin 
helhet til neste år. Venn oppvekstsenter står 
overfor flere viktige oppgaver som har en 
økonomisk kostnad: Oppjustering av 
uteområdet på barnehage og skole, 
oppjustering av skolebiblioteket og den ledige 
plassen dette medfører på barnehagen, innkjøp 
på SFO (garderobe, etc) for å ta høyde for enda 
flere barn i ordninga, HMS -arbeid i form av 
lydisolering på barnehage og skole, tiltak inn 
mot elever som ikke har forventet utvikling, 
Visma -funksjonen til skolesekretæren, for å 
nevne noe.   
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Organisasjon 
Arbeidet med å finne ”de gode løsningene” for 
oppvekstsenteret har gitt resultater og 
fortsetter. Felles personalmøte for skole, SFO 
og barnehage er gjennomført. Det arbeides for 
at ”Bedre Styring” skal bli et godt 
styringsredskap for skole/SFO og barnehage. 
HMS -arbeid er gjennomført i form av 
personalmøter, medarbeidersamtaler, 
brannøvelser og vernerunder. Det er søkt om 
og innvilget tilretteleggingstilskudd for flere 
ansatte. 
  
Venn skole/ SFO: 
Elevene på skolen er organisert i sju klasser, 
der antall elever har vært mellom 13 og 23. 
Elevtallet har variert mellom 115 og 121.  
 
Skolen har 10 lærere. Sammen med stillingen 
til enhetsleder utgjør dette 9,78 årsverk. Skolen 
har to assistenter i 71,7 %, vernepleier i 28,3 % 
og skolesekretær i 45 % stilling. 18,5 % stilling 
brukes til leksehjelp, 7 % til skolebibliotekar 
og 10 % midlertidig til Visma- arbeid på 
kommunenivå. SFO er bemannet med 4 
personer fordelt på 1,97 årsverk. Høsten 2011 
var det 41 barn i SFO -ordninga, hvorav 12 
hadde full plass. Det er tilsatt en ny lærer og en 
ny assistent i 2011. Dette skyldes hovedsakelig 
en ny elev med stort behov for spesiell 
tilrettelegging i skole og SFO. 
 
Satsningsområder har vært ”Vurdering for 
læring” og ”Skriving i alle fag”, i samarbeid 
med Skrivesenteret. Personalet er organisert i 
to team, og teamlederne deltar i plangruppa. 
Fraværsprosenten for skolen ligger på 5,1, og 
for SFO er den på 3,9. Dette er en økning i 
forhold til fjoråret. Stordelen av dette skyldes 
langtidsfravær. De sykmeldte er fulgt opp etter 
intensjonene i IA-avtalen. 
  
Venn Barnehage: 
Barnehagen har to avdelinger, Kjerkbakken 
med 25 plasser og Hårråkåsen med 19 plasser. 
Styrer er ansatt i full stilling, der 
administrasjonsressursen utgjør 60 %.  
Stillingene fordeler seg slik: Styrer 1,0, 
pedagogiske ledere 1,8, førskolelærer 0,8, 
assistenter 4,0. Styrer og ped. ledere blir kurset 
gjennom Orkdal/Øy regionen, via 
planleggingsdager og veiledningsnettverk.  
Assistentene får tilbud om eksterne kurs, samt 
intern opplæring i barnehagen. To assistenter 
deltar på videreutdanning, ”Kompass”. 

Personalet har jevnlige møter med pedagogisk 
utviklingsarbeid som tema. Voksenrollen i 
barnehagen har hatt fokus. Fellestid er brukt 
for å følge opp resultatene etter 
brukerundersøkelsene. Barnehagestyrer har 
jevnlige møter med enhetsleder. Sykefraværet 
var på 16,2 %, og skyldes først og fremst flere 
langtidssykemeldinger. Det er satt i gang 
arbeid for å få sykefraværet ned. De berørte er 
fulgt opp etter inte nsjonene i IA-avtalen 
 
Tjenester 
Venn skole/SFO: 
Nasjonale prøver i lesing og regning ble 
gjennomført på 5.trinn. Resultatet lå under 
landsgjennomsnittet. Nasjonale prøver i 
engelsk ble ikke gjennomført på grunn av 
problemer med prøveverktøyet. Resultatene er 
gjennomgått med aktuelle lærere, elever og 
foresatte. Kartleggingsprøver for øvrig viser at 
resultatene våre i lesing og regning er 
forbedret.  Vi har gitt tilbud om ”Ny Start” til 
elever som henger etter i leseutviklinga, i tråd 
med kravet til tidlig innsats. Dette har vært en 
vellykket satsning. Veiledet lesing, med 
bakgrunn i Nylundmodellen, er i bruk på 
småtrinnet, med godt resultat. Skolebiblioteket 
fornyes, og flyttes nå inn i skolens lokaler. 
Skolen har hatt samarbeid med Skrivesenteret, 
og en skriveplan for skolen er under 
utarbeidelse. Forskrift om elevvurdering legger 
føringer for vurdering for læring. Tilbudet om 
leksehjelp fortsetter, og vi har hatt en økning i 
antall elever som deltar. Skolens sosiale 
handlingsplan har fokus på elevenes lærings- 
og skolemiljø. Vi har beredskapsplan for 
elevkonflikter og mobbing. Skolen har 
miljøplan, og vi er sertifisert som grønt - flagg 
- skole.  
 
Informasjonsbrosjyre deles ut til alle foresatte 
og andre samarbeidspartnere. Minst to 
klasseforeldremøter og to runder med 
kontaktmøter er gjennomført på alle trinn. Det 
har vært avholdt 5 møter i FAU, 2 møter i 
Samarbeidsutvalget og 2 møter i 
Skolemiljøutvalget. To av hovedfokusene har 
vært utvikling av uteområdet på skolen og 
oppfølging av undersøkelser.  
 
SFO - undersøkelsen og 
medarbeiderkartlegginga i regi av KS er 
gjennomført. Det er også 
Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse, 
lærerundersøkelse og eleverundersøkelse. Den 
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siste er gjennomført for 6. og 7.trinn. Egen 
trivselsundersøkelse er gjennomført for 1.-
5.trinn. Alle undersøkelser er oppsummert i 
aktuelle råd og utvalg.  Satsningsområder er 
valgt ut i samarbeid med dem de gjelder for, og 
nye mål er utarbeidet. 
 
Venn Barnehage: 
Barnehagens åpningstid er fra 07.00- 17.00. 
Det er gjennomført 2 foreldremøter, 2 møter i 
Samarbeidsutvalget og foreldresamtaler for 
hvert barn. Barnehageundersøkelsen og 
medarbeiderkartlegginga i regi av KS er 
gjennomført. Begge undersøkelser er 
oppsummert i aktuelle råd og utvalg, og 
satsningsområder er valgt ut i samarbeid med 
dem de gjelder for. 
Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er 
forankret i rammeplanen og i kommunale 
føringer. Satsningsområdene for barnehagen 
har vært kommunikasjon, språk og tekst, samt 
kropp, bevegelse og helse. Ny satsning fra 
høsten er natur, miljø og teknikk. Vi har rutiner 
for overgangen mellom barnehage og skole. 
Femårsklubben bruker rom på skolen når dette 
måtte passe.  

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Opplæringsloven stiller krav om tilpasset 
undervisning for alle elever, og for å nå dette 
målet er det ei forutsetning at voksentettheten 
er stor nok. Vi ser godt resultat av satsninga på 
Ny Start, men omfanget burde ha vært større. 
Matematikk må ivaretas på samme måte som 
lesing. Voksentettheten i barnehagen har blitt 
mindre ved at flere barn er tatt inn. Det er 
derfor viktig å finne gode løsninger for at det 
pedagogiske tilbudet skal være godt nok. 
 
Byggene og uteområdene for skole og 
barnehage trenger oppgradering. Resultatene 
etter brukerundersøkelsene og 
medarbeiderundersøkelsen viser at brukere og 
ansatte er lite fornøyd med det fysiske miljøet, 
både inne og ute. Lydproblematikken på 
Kjerkbakken må tas på alvor. Elevtallet vil øke 
i årene som kommer, noe som vil ha betydning 
for romsituasjonen på skolen. Vi kommer ikke 
til å ha små klasser lengre, og får ei utfordring 
i forhold til tre av klasserommene på skolen. 
Det er også ønskelig med større plass/ flere 
barnehageplasser på barnehagen.  
 

Organisasjon 
Vi skal ha fokus på prinsippene i IA- avtalen, 
og det skal jobbes for å få ned sykefraværet. 
Fokus på nærværsfaktorer er viktig.”Bedre 
Styring” skal ha en sentral plass i den daglige 
drifta, men videre kompetanseheving er 
nødvendig. Det er et mål at alle ansatte skal få 
kompetanseheving. Satsningsområder er valgt 
både for skolen og barnehagen. Skolens ansatte 
skal gjennomføre kursing i LP- modellen, og 
det hadde vært ønskelig at også barnehagens 
ansatte fikk delta på dette. Det må legges til 
rette for kollegalæring på egen enhet og i 
Skaun kommune for øvrig. Vi skal arbeide for 
å utvikle oppvekstsentermodellen videre. 
 
Tjenester 
Vi vil ha videre fokus på brukermedvirkning. 
Brukerundersøkelsene gir oss 
tilbakemeldinger, som vi ønsker å følge opp 
for å kunne gi et så godt tilbud som mulig. 
Undersøkelsene viser at mange er misfornøyd 
med det fysiske ute- og innemiljøet på 
barnehage og skole. Vi har plukket ut 
satsningsområder etter brukerundersøkelsene 
både for skole, SFO og barnehage. 
 
Venn skole/SFO:  
Å sikre tilpassa opplæring for alle elever skal 
fortsatt ha hovedfokus, og vi har som mål at 
elevenes faglige resultater skal bli enda bedre. 
Vi skal fortsatt utvikle skolen i tråd med 
kravene i Kunnskapsløftet og 
Opplæringsloven. Et godt foreldresamarbeid er 
en betingelse for å lykkes i arbeidet med å 
utvikle elevene faglig og sosialt. Derfor er det 
viktig å finne gode rutiner innenfor den ramma 
vi har til rådighet, både i skole og SFO.  
 
Venn barnehage: 
Full barnehagedekning er et mål både for Venn 
og kommunen for øvrig. Samtidig er det viktig 
å ha fokus på kvalitet i barnehagen. 
Pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med 
foresatte og skolen blir viktig framover. Vi ser 
også på mulighetene for at barnehagen i enda 
større grad bruker rom på skolen for mindre 
barnegrupper, både for å avlaste barnehagen, 
men også for å gjøre barna trygge på 
skolestart.  Her må vi være kreative, for skolen 
har i utgangspunktet plassproblemer. Det vil 
fortsatt være fokus på informasjon og 
brukermedvirkning.    
 
Sol Øiaas, enhetsleder 
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Viggja oppvekstsenter

Økonomisk resultat, oppvekstsenteret 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

6 549 437 6 574 573 -25 136 -0,4 

Skolen 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
SFO har brukt en del mindre enn budsjettert 
pga at rektor har fungert som SFO-leder. Disse 
midlene har vi i stedet brukt i skolen som 
ekstra assistent, og vikar ved korttidsfravær. 
Samlet sett holder oppvekstsenteret seg 
innenfor budsjettet. 
 
Tjenester 
• Den lovpålagte, frivillige leksehjelpen for 

1.-4. trinn fungerer fint, og blir utført av 
assistenter som kjenner elevene. Men vi 
ser også et behov for leksehjelp for de 
eldre elevene. 

• Vi har revidert en del planer, og bl.a. økt 
fokuset på vår sosiale handlingsplan. Dette 
har igjen gitt oss et forbedret resultat når 
det gjelder elevundersøkelsens pkt om 
mobbing i skolen. 

• Oppstart av Trivselslederprogrammet, som 
et ledd i økt aktivitet i friminuttene. 

• Brukerundersøkelsen for SFO ga et enda 
bedre resultat enn året før, og dette virker 
motiverende for de ansatte. Vi hadde et 
spesielt fokus rettet mot informasjon. 

 
Organisasjon 
• Oppvekstsenteret gjennomfører minst en 

felles samling for alle ansatte årlig, der 
også renholdere og vaktmester er inkludert. 
Vi har positive ansatte som prøver å finne 
gode samarbeidsarenaer. 

• Skolens viktigste satsingsområder har vært 
arbeidet med vurdering for læring med 
kurs for alle, og skriving i alle fag, der alle 
lærerne etter hvert ble med på kurs. I 
tillegg ønsker vi å være gode på 
informasjon gjennom aktiv bruk av 

læringsplattformen Fronter. Fysisk 
aktivitet er alltid i fokus sammen med 
elevmedvirkning. 

• Alle ansatte har fått deltatt på 
kurs/kompetanseheving. Et av tiltakene i 
Bedre Styring. 

• Medarbeiderundersøkelsen ga oss et veldig 
godt resultat også i 2011! Dette vises 
gjennom et godt arbeidsmiljø, felles mål, 
høy nærværsfaktor og god arbeidsmoral.  

• Rammetimetallet har vært omtrent det 
samme for vårhalvåret og høsthalvåret. 
Bruken av assistenter kan variere etter 
behov. 
Våren 2011: Lærerårsverk på 6,3 + to 
assistenter med til sammen 0,47 årsverk. 
Høsten 2011: Lærerårsverk 6,5 + 
assistenter med til sammen 0,35 årsverk. 
Leksehjelp inkl. i assistentenes årsverk. 
Skolesekretær 0,24 årsverk. 

• SFO våren 2011: Rektor frikjøpt 
undervisning i 8 % stilling til SFO-
lederoppgaver + assistenter i  1,2 årsverk . 
SFO høsten 2011: Rektor frikjøpt 
undervisning i 4% stilling til SFO-
lederoppgaver + assistenter i 1 årsverk . 

• Skolen og SFO har en stabil arbeidsstokk. 
Skolen har en fraværsprosent på 8,7, SFO 
på 6,6. 

• Elevtall våren 2010: 67 elever organisert i 
4 hovedgrupper. Høsten 2011: 61 elever 
organisert i 5 hovedgrupper, men med 
andre sammensetninger i en del timer/fag 
for å få nok timer til bl.a. 
spes.ped.undervisning. 

• SFO har ca. 15 barn fordelt på hel- og 
halvplasser. To kjøper timer. 

 
2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
• Økt behov for større adm.ressurs som følge 

av oppvekstsenter, flere ledermøter osv., 
og dermed økt behov for vikar ved rektors 
undervisningsdel. 

• Ingen økning av driftsbudsjettet 
harmonerer ikke i forhold til prisoppgang 
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og økte krav til forskjellig pedagogisk 
utstyr som f.eks. økt bruk av IKT fører 
med seg. 

Tjenester 
• Å kunne gi et fullverdig tilpasset opplegg 

til de økte utfordringene vi oppleve, og nok 
tidlig innsats, med dagens ressurser. Samt 
opprettholde de gode resultatene fra 
brukerundersøkelsene.  
 

Organisasjon 
• Administrasjonstida til styrer og 

enhetsleder er fortsatt en utfordring. Flere 
oppgaver og ansvarsområder medfører 
behov for økt adm.ressurs til enhetsleder, 
samtidig som styrer har utvidet 1-avdelings 
gruppe, og bør derfor ha mer enn 40 % 
adm.tid. Modellen krever også mer 
samarbeidstid mellom enhetsleder og 
styrer. 

• Arbeidet med nærvær blir fortsatt en viktig 
bit av arbeidet framover. Tilrettelegge med 
de ressursene man har for at arbeidstakerne 
skal føle at de har gode arbeidsforhold, og 
strekker til i den jobben de skal utføre. 
Større utfordringer når det gjelder elevenes 
psykososiale arbeidsmiljø, tærer på 
lærernes krefter. Tiltak blir fulgt opp i 
Bedre Styring.  

• Utfordring med manglende tidsressurs til 
de nye oppgavene for koordinering av bl.a. 
TL-programmet og LP-modellen. I tillegg 
skal tidsressurspotten( byrdefullressursen) 
pr elev økes. 

 
Drude Tøndel 
enhetsleder 

Barnehagen 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Forbruk på 98 % av budsjett. Resterende sum 
på kr. 25 000; søkes overført til 2012 for å 
kunne kjøpe en ny reol. Denne ble bestilt først 
på november (av en leverandør i 
fylkesavtalen),  men lot seg ikke levere før 
etter årsskiftet. 
Overskuddet skyldes meget lavt sykefravær, og 

følgelig lite vikarbruk.  
 
Tjenester 
•  Har jobbet målrettet i forhold til utvalgte 

fagområdene i Rammeplanen. 

• Vi har hatt søskengruppe/utvidet gruppe 
med barn fra 1-6 år. Utfordringer med 
hensyn til så stor aldersspredning i samme 
gruppe, men god planlegging og 
organisering har gjort det mulig. 

• Brukerundersøkelser med en svarprosent 
på nesten 80, og en score på 5,1 av 6 
oppnåelige, viser meget fornøyde brukere. 
Det tyder på at det pedagogiske tilbudet er 
bra, og at vi har nådd de mål vi har satt oss 
for driften. Vi velger også å se det i 
sammenheng med veldig lavt sykefravær 
(se under). 
Ekstra fokus på: dokumentasjon 
(kontinuerlig bildefremvisning på skjerm i 
gangen) og bedre info ang. FAU og 
muligheter til foreldremedvirkning. 

• Har hatt ca.15 på venteliste hele året. 

Organisasjon 
• Antall årsverk: 4,4. Utvidet assistent fra 

01.08. som følge av utvidet barnegruppe.  

• Sykefravær: 6,8%. Vi tror at 
medarbeiderundersøkelse med svarprosent 
på nesten 100, og meget god score (5,0!), 
kan gjenspeiles i veldig lavt sykefravær.  

• Terskelen for fravær har vært høy. Vi har 
hatt fokus på nærvær, og forebygging av 
sykefravær med bl.a. bruk av ergonomisk 
utstyr, fleksibilitet, god kommunikasjon og 
mulighet til medvirkning fra hele 
personalet har ført til trivsel og trygghet på 
arb.plassen. 

• Hele personalet deltok på 
inspirasjonskveld i Buvika med Karin 
Fevaag Larsen, samt fagkveld med temaet 
”Barns undring” med utg.pkt. i 
Rammeplanen. 

• Ped.leder deltok på logoped-kurs (internt i 
Skaun kommune) 

• Styrer deltok på 2-dagers coaching-kurs 
med Helle Kanaris (regionalt) 

• En av assistentene tok fagbrevet (barne-og 
ungd.arbeider) i høst. Dvs. at vi har 2 
fagarbeidere nå. 
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2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
• En stor utfordring er at bhg.’s driftbudsjett 

ikke er økt/prisjustert på veldig mange år. 
Et stort ønske/ behov for at barnehagene 
sammenligner sine budsjett, slik at det er 
forholdsmessig like økonomiske 
forutsetninger. Dette ble også nevnt på SU-
møte i barnehagen i høst. Barnehagen er 
ikke lenger ny, og har behov for 
vedlikehold og oppgradering både 
innendørs og utendørs. 

• I og med at barnegruppa er utvidet de siste 
2 årene, vil det si at det er mindre kroner 
pr. barn nå enn tidligere. Og vi har mange 
småbarn (bleiebarn), og derfor stort 
forbruk av engangsartikler (stelleunderlag, 
sprit, hansker, vaskekluter m.m.) Vi kan 
ikke satse på lavt sykefravær for å få 
budsjettet til å gå i balanse. 

Tjenester 
• Fortsette å jobbe ut fra resultatet fra årets 

(og fjorårets) brukerundersøkelse. 
Velge ut fokusområder, lage tiltak og følge 
opp disse. 

• 26 barn søker barnehageplass på Viggja, 
der 19 har oss som 1.prio. Ei utfordring når 
vi har bare 6 skolestartere. Det betyr at 
andre kretser må ta ventelista vår også i år. 

Organisasjon 
• Administrasjonstida til styrer og 

enhetsleder er ei utfordring. Flere oppgaver 
og ansvarsområder medfører behov for økt 
adm.ressurs til enhetsleder. Styrer 
administrer 25 plasser, og bør derfor få 
utvidet adm.tid fra dagens 40 %.  

Berit Syrstad Drude M. Tøndel 
styrer  enhetsleder 
 

Børsa barnehage

Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

9 388 249 9 638 566 -250 317 -2,6 
 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Regnskapet for Børsa barnehage 2011, viser et 
overskudd på 250.000 kr. Resultatet har 
framkommet ved at vi ikke alltid har hatt 
mulighet til å sette inn vikar eller vikar på full 
tid, i sykmeldinger. Dette skyldes i hovedsak 
mangel på vikarer. Ansatte i Børsa barnehage 
er lojale og pliktoppfyllende, og har grunnet 
mangel på vikarer, tatt mange ekstra tak, 
jobbet på fridager og gått lengre vakter. Jeg 
søker med dette om å få overført overskuddet 
helt eller delvis til budsjettåret 2012. Dette bør 
også kunne sees i sammenheng med de 
innsparingene vi er pålagt i 2012. Se punktet 
Utfordringer/økonomi. 
 
Tjenester 
Fram til 01.12.11 ga Børsa barnehage tilbud til 
110 barn fra 1-6 år, fordelt på 3, 4 og 5 dagers 

tilbud. Fra 01.12.11 økte tallet til 134 barn, da 
vi startet drift av paviljong på Lyngbakken. 
Hovedvekten av barna har tilbud 5 d/u. 
Barnehagen er åpen 5 d/u fra 7-17 hele året. 
Brukermedvirkning ivaretas gjennom 
foreldresamtaler, primærkontaktsystem og 
daglig kontakt med foreldrene. Arbeidet i SU 
og FAU, samt brukerundersøkelser er også 
redskap som brukes for å etablere og 
opprettholde god kvalitet på tjenesten. 
Pedagogisk dokumentasjon, informasjon og 
brukermedvirkning har hatt spesiell 
oppmerksomhet hos oss i barnehageåret 2010-
11. Brukerundersøkelsene viser stabil score på 
4,8-5 på brukertilfredshet. Paviljongen på 
Lyngbakken ble som tidligere nevnt, satt i drift 
01.12.11. Etter mye motgang mht. plassering 
av paviljongen i Børsa, var det godt å komme i 
gang, og så langt fungerer det utmerket. Både 
brukere og personale er fornøyd. 
 
Organisasjon 
Børsa barnehage har 32,4 årsverk. Vi har ingen 
dispensasjoner fra utdanningskravet. Av 16 
assistentårsverk har 9 utdanning som 
fagarbeider.  
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Inneværende år har langtidsfraværet vært 
relativt høyt. Årsakene til sykemeldingene ser 
ikke ut til å ha noen direkte sammenheng 
mellom forhold på arbeidsplassen. Det er 
likevel viktig å være oppmerksom på at store 
og til dels krevende barnegrupper, fører til 
slitasje i personalgruppa, noe som kan være en 
medvirkende årsak til sykmelding. 
Barnehagen har et godt samarbeid med NAV i 
oppfølging av sykmeldte og støtte til 
tilrettelegging av arbeid. Det arbeides målrettet 
for høyest mulig nærvær, gjennom forskjellige 
tiltak.  Tendensen i medarbeiderundersøkelser 
viser at Børsa barnehage har tilfredse 
medarbeidere, noe som har betydning for 
nærværet. Kollegalæring i interne tverrfaglige 
arbeidsgrupper er en viktig arbeidsmetode hos 
oss. Dette gir god uttelling på deling/utvikling 
av kompetanse, noe vi vet også har betydning 
for nærværet.  
 
Pedagogiske ledere, styrerassistent og styrer 
har siden 2007 deltatt i kompetanseheving i 
regi av Orkdal / Øy-regionen. Dette 
videreføres i 2012. 

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Siste brukerundersøkelse viser en 
brukertilfredshet på 4,9 på en skala fra 1-6. 
Detaljene fra undersøkelsen, samt 
kontaktsamtaler med foreldre og foresatte, 
viser at våre brukere vektlegger 
gruppestørrelse, personalets tid og kompetanse, 
god standard på leke og aktivitets materiale, 
samt sunn mat som viktig for at de skal 
oppleve barnehagetilbudet tilfredsstillende for 
sine barn. Gode resultater henger sammen med 
mer enn penger, men en økonomi som gir en 
viss handlefrihet, er en viktig del av hele 
bildet.  
 
I 2012 skal Børsa barnehage spare mellom 
kr.130.000-200.000. Dersom vi får overført 
overskuddet fra 2011,vil det selvfølgelig være 
til stor hjelp. Vi slipper da å redusere 
bemanning, samt øke barnetallet i gruppene, 
noe som ellers må bli konsekvensen for å spare 

den summen vi er pålagt, og som fort vil kunne 
resultere i et dårligere tilbud.  
 
På dagtid er det barna som har høyest prioritet, 
vi kan ikke ha så mange møter pr. uke innenfor 
ordinær åpningstid/ den enkeltes arbeidstid. 
Mye av arbeidet med nærvær, arbeidsglede og 
kompetanseheving må derfor legges til 
personalmøter på kveldstid. For at vi skal 
kunne opprettholde dette arbeidet, er det 
avgjørende at vi har økonomi til å utbetale 
ordinært overtidstillegg for pålagte møter 
utover normal arbeidstid. 
 
Tjenester 
En av de store utfordringene er å holde 
sykefraværet nede. Det er den faste staben som 
er stammen i tilbudet vi gir, det er de som står 
for kvalitet og kontinuitet. Arbeidet for å holde 
nærværet på et høyt nivå videreføres i 2012. 
Samarbeidet med NAV er sentralt. Arbeidet 
med kompetanseheving og arbeidsglede, som 
nevnt i punktet ovenfor er også svært viktig for 
den enkeltes motivasjon og for helheten. Vi 
arbeider også for å ha et stabilt og kompetent 
vikarkorps, og vurderer fortløpende tiltak for å 
øke kompetansen hos vikarene.  
 
Organisasjon 
For å vurdere ressursutnyttelsen på enheten, 
ønsker jeg mer informasjon om LEAN. Jeg er i 
kontakt med enhetsleder på Rossvollheimen 
om dette. 
Lov om barnehager og Rammeplan for 
barnehagen stille høye krav til profesjonalitet 
til ansatte i barnehagen.  Det er en utfordring å 
beholde og videreutvikle godt kvalifisert 
personale, samt sørge for nødvendig 
kompetanse gjennom tilsettinger. Kontinuerlig 
arbeid gjennom interne faggrupper, og 
planleggingsdager videreføres. 
Vi trenger også nye impulser og kunnskap. 
Økonomi til å delta på relevante fagkurs, samt 
å kunne leie inn kursholdere til møter og 
planleggingsdager, er viktige tiltak i denne 
sammenhengen.  
 
Randi Paulsen  
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Oterhaugen barnehage

Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

9 399 684 9 990 039 -590 355 -5,9 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
For 2011 har vi et totalt mindreforbruk på kr. 
590 354,85. Dette skyldes i hovedsak en 
innsparing i forhold til refusjoner. Vi hadde 
mange sykemeldte, og har spart på innleie av 
vikarer ved at vi ikke leier inn hver dag og at 
vikarene blir satt inn på kortere vakter. 
Problemer med å skaffe vikar er også en årsak 
til innsparingen. Vi har noe innsparing på 
innkjøpspostene, i tillegg til en reduksjon av 
lønnsutgiftene. Reduksjon av lønnsutgiftene 
skyldes blant annet senere driftsstart enn antatt 
på en avdeling på paviljongen, noe som igjen 
påvirker salgsinntektene (mindre 
foreldrebetaling enn det som var budsjettert). 
 
Søknad om overføring av overskudd 
Oterhaugen barnehage søker om å få overføre 
100 % (ca.590.000,-) av overskuddet fra 2011 
til inneværende budsjettår. Hovedgrunnen til 
overskuddet er forholdet mellom refusjoner og 
vikarinnleie-utgifter (ca.460 000,-) Innsparing 
på vikarbudsjettet er noe vi har merket på 
kroppen, og det har nok vært en medvirkende 
årsak til sykemeldinger.  
En annen viktig årsak til at vi ønsker å få 
overført overskuddet, er at vi er blitt bedt om å 
spare ca.160.000,- i 2012. Det blir en 
kjempestor utfordring for oss å få til dette, og 
vi håper på forståelse for det!  
 
Bruken av overskuddet: Innsparing vedtatt av 
politikere (ca.160 000,-), HMS-arbeid (bl.a 
arbeidsmiljøtiltak), innkjøp av utstyr til 
paviljongen slik at vi får den så praktisk og 
brukervennlig som mulig, oppgradering av 
utstyr som bærer preg av slitasje, samt 
vikarinnleie. 
Vi ønsker overskuddet overført til vår enhet, 
fordi vi aktivt har påvirka det positive 
resultatet. 
 
Tjenester 
I august 2011 åpnet vi paviljongen, men bare 1 
avdeling (med 13 plasser for barn under 3 år) 

ble satt i drift. Dette på grunn av at 2 
avdelinger med barn fra Børsa flyttet inn hos 
oss. Den 2.avdelinga startet opp 1.12, og da 
med 9 plasser for barn under 3 år. Vi hadde 
125 barn her pr.1.12.11, fordelt på 8 
avdelinger. Foreldremedvirkning foregår 
gjennom daglig kontakt, foreldresamtaler 2 
ganger pr.år og ved representanter i 
Samarbeidsutvalget og Foreldrenes 
arbeidsutvalg. Gjennom tilbakemeldinger fra 
foreldre opplever vi en høy grad av tilfredshet, 
hvor trygghet og trivsel blir trukket frem. 
Vi gjennomfører TRAS- registrering på barna i 
alderen 2-5 år. 
Vi startet i 2011 med nytt satsingsområde: 
Kultur og miljø. I den forbindelse har vi 
begynt å jobbe med eventyr i aldershomogene 
grupper. Miljødelen jobbes det ulikt med på 
avdelingene. 
 
Organisasjon 
Totalt antall årsverk: 29,4 
Høyt sykefravær i 2011, noe som fører til 
ekstrabelastning på personalet som er tilstede. 
Vi jobber kontinuerlig med nærværet, og vi 
prøver å finne gode tiltak for å øke nærværet. 
Vi jobber aktivt med veiledning og 
kompetanseheving ved bruk av interne og 
eksterne personer. I 2011 startet fire av våre 
assistenter på videreutdanning, i tillegg til at vi 
har to som går førskolelærerutdanning på 
deltid.  

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Bedre samsvar mellom inntektssiden og 
utgiftssiden. 
Innsparinger vil bli en stor utfordring for oss, 
da vi føler vi har bruk for vikarer ved sykdom 
og vi har mye vi har tenkt å kjøpe inn av utstyr. 

 
Tjenester 
Vi har startet opp et arbeid med nytt 
satsingsområde, og er nå i fasen hvor vi må 
finne ut hvordan ting kan løses på best mulig 
måte. Det er utfordrende med et slikt arbeid i 
og med at vi er så mange (både barn og 
voksne). 
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Organisasjon 
Vi får i april 2012 ny styrer på barnehagen, og 
hun vil bruke mye tid på å sette seg inn i 
arbeidsoppgaver og å bli kjent med alle på 
barnehagen. 
På grunn av noen uavklarte stillinger i forhold 
til langtidsfravær og rehabilitering har vi også i 

år en spesiell situasjon i forhold til personal- 
og tilsettingsarbeidet. Dette fører til mindre 
forutsigbarhet for noen avdelinger, og 
utfordringer i å sikre kompetansen og bevare 
og utvikle kvaliteten på tjenesten. 
 
Randi Onsøien 
Konst. Enhetsleder 

Ilhaugen og Pundslia barnehager 

Økonomisk resultat, Ilhaugen og Pundslia 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

9 830 711 9 880 220 -49 509 -0,5 

Ilhaugen barnehage 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
På Ilhaugen barnehage holder vi oss 
innenfor budsjettet. 
 
Tjenester 
Barna og deres foreldre er vår viktigste jobb. 
Vi skal være fleksibel og legge til rette slik at 
de får et best mulig tilbud som er tilpasset 
deres behov. Ut ifra brukerundersøkelsene for 
2011, valgte vi å forbedre oss på informasjon 
og brukermedvirkning samt fysisk miljø. Vårt 
satsningsområde var lek. Leken er en sentral 
kraft i vår undring, og hjelper barna og forstå 
verden. Lek er viktig for barns språklige og 
sosiale utvikling. Som ledd i å hjelpe barna til 
en god oppfatning av seg selv, følelsen av 
tilhørighet, vennskap og samhørighet jobber vi 
i barnehagen og førskoleklubben samtidig for 
at barna skal stå best mulig rustet her og nå i 
samspill med hverandre og omverdenen og til 
å takle det som møter de på skolen og i 
fremtiden. All informasjon til foreldrene går ut 
via e-post, noe som er tidsbesparende og gir en 
miljøgevinst, og noe som foreldrene setter stor 
pris på.  
 
Organisasjon 
Personalet i 2011 besto av styrer i 50 %, 
styrerassistent i 20 %, 3 pedagogiske ledere, 1 
førskolelærer, 8 assistenter. Ilhaugen 

barnehage har siden 2006 vært slått sammen 
med Pundslia barnehage, med felles styrer. Vi 
tar imot studenter fra ungdomsskolen, 
videregående skolen i distriktet og Dronning 
Maud Minnes Høgskole for førskolelærere. Vi 
har personalmøter en gang i måneden, 
fagmøter med assistentgruppa, møter med de 
pedagogiske lederne, og arbeidsmiljømøter der 
styrer, verneombud og plassrepresentanter fra 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet er 
representert. Medarbeidersamtaler 
gjennomføres årlig. Personalet kurses både 
eksternt og internt, vi har også i 2011 satset 
mye på kursing på egen barnehage, der vi har 
leid inn foredragsholdere og invitert de andre 
barnehagene i Skaun kommune. I tilegg har 
styrer og pedagogiske ledere deltatt i 
veiledningsnettverk i Orkdal-Øy regionen, 
samt at lederne får mulighet til å delta når PP-
tjenesten inviterer til samlinger med 
forskjellige aktuelle tema. Styrerassistenten har 
vært med på utvidet ledersamlinger, noe som 
er både nyttig og nødvendig. 

 

2 UTFORDRINGER 
Økonomi 
Vi ser at det er en utfordring å holde budsjettet 
for sykdom korttid, slik at vi ser oss nødt til å 
unnlate å leie inn vikarer for mye av 
sykefraværet. Dette er klart en belastning for 
dem som er igjen på jobb. 
 
Tjenester 
Vi har en økonomisk utfordring i forhold til 
avvikling av sommerferien for barn og 
personale. Barna skal avvikle 3 uker ferie 
sammenhengende, mens personalet skal 
avvikle 4 uker ferie sammenhengende i samme 
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periode. Dette er en årlig utfordring, som 
krever mye tid og ressurser.  
 
Organisasjon 
Vi jobber fortsatt med å holde sykefraværet 
nede. På Ilhaugen har vi en årlig utfordring 
fordi vi har barn fra to småbarnsavdelinger 
som skal inn på en storbarnsavdeling. Vi må 
årlig justere størrelsen på denne 
storbarnsavdelingen som nå har nådd sitt maks 
antall på 26 barn. 

Pundslia barnehage 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Vi har et overskudd på kr 50 000.- på Pundslia 
barnehage. Dette skyldes blant annet at vi har 
spart mye på posten kursmidler, der vi har 
effektivisert kursing av ansatte ved å ha kurs 
for Ilhaugen og Pundslia barnehager samtidlig. 
Vi har leid inn eksterne kursholdere som har 
holdt kurs for oss alle, noe vi sparer penger på. 
Ved flere av våre kurs har vi også invitert de 
andre barnehagene i Skaun kommune. Dette er 
noe vi er veldig fornøyd med og vil satse 
videre på fremover.  
Vi ønsker å få overført overskuddet til 2012, i 
og med at dette er midler som er skapt ut fra 
effektive endringer i drift, samt nøktern bruk 
av midler generelt.  
 
Tjenester 
Barna og deres foreldre er vår viktigste jobb. 
Vi skal være fleksibel og legge til rette slik at 
de får et best mulig tilbud som er tilpasset 
deres behov. Ut ifra brukerundersøkelsene for 
2011, valgte vi å forbedre oss på informasjon 
og brukermedvirkning samt fysisk miljø. Vårt 
satsningsområde var lek. Leken er en sentral 
kraft i vår undring, og hjelper barna å forstå 
verden. Lek er viktig for barns språklige og 
sosiale utvikling. Som ledd i å hjelpe barna til 
en god oppfatning av seg selv, følelsen av 
tilhørighet, vennskap og samhørighet, jobber vi 
i barnehagen og førskoleklubben samtidig for 
at barna skal stå best mulig rustet her og nå i 
samspill med hverandre og omverdenen, og til 
å takle det som møter de på skolen og i 
fremtiden. All informasjon til foreldrene går ut 
via e-post, noe som er tidsbesparende og gir en 

miljøgevinst, og noe som foreldrene setter stor 
pris på. 
 
Organisasjon 
Personalet i 2011 besto av styrer i 50 %, 
styrerassistent i 30 %, 3 pedagogiske ledere, 1 
førskolelærer, 8 assistenter. Pundslia 
barnehage har siden 2006 vært underlagt 
Ilhaugen barnehage, med felles styrer. Vi tar 
imot studenter fra ungdomsskolen, 
videregående skolen i distriktet og Dronning 
Maud Minnes Høgskole for førskolelærere. Vi 
har personalmøter en gang i måneden, 
fagmøter med assistentgruppa, møter med de 
pedagogiske lederne, og arbeidsmiljømøter der 
styrer, verneombud og plassrepresentanter fra 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet er 
representert. Medarbeidersamtaler 
gjennomføres årlig. Personalet kurses både 
eksternt og internt. Vi har også i 2011 satset 
mye på kursing på egen barnehage, der vi har 
leid inn foredragsholdere og invitert de andre 
barnehagene i Skaun kommune. I tilegg har 
styrer og pedagogiske ledere deltatt i 
veiledningsnettverk i Orkdal-Øy regionen, 
samt at lederne får mulighet til å delta når PP-
tjenesten inviterer til samlinger med 
forskjellige aktuelle tema. Styrerassistenten har 
vært med på utvidet ledersamlinger, noe som 
er både nyttig og nødvendig. 

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Vi har en nedslitt barnehage som trenger store 
oppgraderinger. Arbeidsforholdene for 
personalet er utfordrende. Vi har et pauserom 
uten tak, så det er vanskelig å få ro under 
pausene. Vi mangler også kontorplasser til alle 
som skal ha det og garderoben til personalet er 
for liten. 
 
Tjenester 
Vi har en økonomisk utfordring i forhold til 
avvikling av sommerferien for barn og 
personale. Barna skal avvikle 3 uker ferie 
sammenhengende, mens personalet skal 
avvikle 4 uker ferie sammenhengende i samme 
periode. Dette er en årlig utfordring, som 
krever mye tid og ressurser.  
 
Organisasjon 
Vi jobber fortsatt med å holde sykefraværet 
nede. Den jobben vi har startet med et tettere 



 

30 

samarbeid med de andre barnehagene i Skaun 
er noe vi vil ta med oss og jobbe videre med. 
 

Charlotte Linn Aunet 
Styrer Ilhaugen og Pundslia barnehager 

Kultur, fritid og frivillighet

Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

6 514 944 7 150 464 -635 520 -8,9 

1. RESULTATVURDERING – HVILKE 
RESULTAT ER OPPNÅDD I LØPET AV 
ÅRET 
Økonomi 
Enhetens driftsresultat for 2011 viser et 
underforbruk på 635 500. Av dette er kr. 
360 000 øremerkede midler som er avsatt i 
bundne driftsfond, og kr. 120 000 til dekning 
av behandlingsgebyr i byggesaker for lag og 
organisasjoner. Sistnevnte står ubenyttet, da 
det ikke har vært kostnader knyttet til dette i 
året som gikk. Med bakgrunn i disse tallene, er 
enhetens reelle underforbruk på kr. 155 000,-. 
Underforbruket skyldes i all hovedsak at vi 
store deler av året ikke hadde aktivitet ved 
Klubb1, samt noe redusert bemanning i 
kulturadministrasjonen første halvår pga. 
studiepermisjon, noe som gjør at ikke all 
planlagt aktivitet lot seg gjennomføre. 
Det utlagte timetallet i kulturskolen er på 
samme nivå som tidligere år. Det er fortsatt 
stor søkning til kulturskolen slik at ikke alle 
kan få tilbud om plass, og ved utgangen av 
2011 er det 71 elever på venteliste. Omfanget 
på salg av tjenester til fritidskulturlivet er noe 
større enn fjoråret. 
 
Frivilligsentralens regnskap viser at kriteriene 
fra Kulturdepartementet er innfridd, med tanke 
på lokal finansiering. 
 
Vi ber om å få overført årets overskudd på kr. 
155 000. 
Overskuddet planlegges disponert til 
oppgradering av lokaler og utstyr ved Klubb1, 
oppgradering/komplettering i bibliotekets bok-
/mediestamme, oppgradering/utskifting av 
turkart som er plassert ute i terrenget, samt til 
styrket mulighet for integrering jmfr. 

verbalforslag 5 fra budsjettbehandlinga i 
Kommunestyret. 
 
Tjenester 
Kulturskolen har i 2011 tilbudt undervisning 
innenfor de samme disiplinene som de siste 
årene. Dans og drama/teater har vært stilt i 
bero pga. uavklart lærersituasjon. Denne 
situasjonen er nå mer avklart, og det vil være 
naturlig å gjøre en jobb for igjen å kunne tilby 
disse disiplinene. Vi har stor overvekt av 
elever og søkere på de ulike musikkdisiplinene 
som tilbys, og flere av elevene søker seg til 
videregående skole med musikklinje. 
Biblioteket fortsetter sin gode utvikling, nådde 
utlånsrekord med 30 604 utlån, og 
gjennomførte brukerundersøkelse med 
snittresultat på 4,7. Biblioteket har i tillegg til 
utlån av ulike medier, også deltatt i ulike 
samarbeidsporsjekt. 
 
Kulturadministrasjonen fikk i 2010 en noe 
klarere avgrensning på prioritering av 
oppgaver innenfor gjeldende rammer. Det 
brukes en god del tid knyttet til arbeid opp mot 
lag og organisasjoner, i tillegg til fritidstilbudet 
for utviklingshemmede og Klubb1. 
Lederansvaret for Klubb1 ligger nå hos en 
kulturkonsulent. 
 
Frivilligsentralen arbeider fortsatt aktivt med å 
bygge opp og utvide sin base med frivillige. 
Ved utgangen av året består denne av ca. 40 
personer, som dessverre er en liten nedgang fra 
i fjor. 
 
Organisasjon 
Enheten består p.t. av ca. 9,9 årsverk, når 
kulturskolens salg av tjenester til 
fritidskulturlivet er holdt utenom. Enheten har 
et nærvær på 95 %. Dette er en oppgang på 1,4 
prosentpoeng fra foregående år, men vi ligger 
noe under målsettingene. Hovedforklaringen 
på sykefraværet ligger i langtidssykmeldinger 
som strekker seg over store deler av året. 
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Enheten holder absolutt på å finne sin form, og 
samarbeidet på tvers av tidligere organisering 
er mer og mer framtredende i det daglige 
arbeidet. 

2. UTFORDRINGER – HVA MÅ TIL FOR Å 
NÅ LANGSIKTIGE MÅL/HVA MÅ VI 
PRIORITERE INNEN DE ULIKE 
OMRÅDENE FREMOVER 
Økonomi 
- Arbeide med å gjøre budsjettering og 

økonomistyring enda bedre og sikrere i 
alle ledd. 

- Midler til faglig utvikling må 
prioriteres/økes, slik at alle ansatte på 
enheten er i stand til å levere tjenester av 
best mulig kvalitet. 

- Kunne jobbe mot å nå den nasjonale 
målsettinga om at 30 % av elevene i 
grunnskolen skal ha et tilbud i 
kulturskolen.1

- Vedlikehold og utvikling av bibliotekets 
bokstamme og andre medier i forhold til 
forventet utlånsvekst. 

 

 
Tjenester 
- Opprettholde fokuset på hvilke 

kjerneoppgaver som skal prioriteres, i 
dialog med politikerne. 

- Opprettholde og utvikle kvaliteten på 
tjenestene som leveres av enheten. 

- Fortsatt videreutvikle og styrke det 
helhetlige og tverrfaglige kulturarbeidet i 
kommunen. 

- Forberede gjennomføring av 
brukerundersøkelser neste år. 

 
Organisasjon 
- Finne best mulig arbeidsmodeller/-former 

for å få enheten til å fortsette utviklingen i 
felles retning. 

- Fortsette jobben med å få enhetens tilsatte 
til å se på seg selv som en naturlig og 
viktig del av organisasjonen Skaun 
kommune. 

- Leder må være like tilgjengelig for alle 

                                                      
1 Dekningsgraden er nå på knapt 20 %. Modell for 
beregning er kvalitetssikret med Norsk 
kulturskoleråd 

tilsatte på enheten, uavhengig av den 
enkeltes fysiske plassering. 

- Kontinuerlig innsats for å holde nærværet 
oppe. 

 
Spesielle prosjekter – kort presentasjon 
Vinterkulturuka 2011 
- Første gangs gjennomføring i februar. 

- Ble initiert etter at det ble reist spørsmål 
om det kunne komme på plass noe mer 
aktivitet i forbindelse med UKM. 

- Kultur, fritid og frivillighet jobbet 
hovedsakelig med koordinering av 
arrangement. 

- Lag og organisasjoner ble 
invitert/oppfordret til å bidra med aktivitet, 
og fylte uka med et rikholdig program. 

- Som førstegangsarrangement, ble dette en 
stor suksess med mange gode 
tilbakemeldinger. 

- Bidro bl.a. til nye 
samarbeidskonstellasjoner, bruk av ”nye” 
arenaer og til å synliggjøre at det er stor 
kulturell aktivitet i kommunen. 

- Vedtatt gjennomført på nytt i 2012. 
 

Fløttardag 
- Et informasjons- og integreringsprosjekt 

for nye innbyggere. 

- Startet som et prosjekt med eneansvar på 
vår enhet, men har senere utviklet seg til å 
bli et tiltak hvor flere enheter jobber 
sammen mot felles mål. 

- Har høstet mange gode tilbakemeldinger, 
og har bidratt positivt i 
omdømmebygginga for kommunen. 
 

Edvin Langmo, Leder 
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Barn, familie og helse

Barn, familie og helse består av fagkontorene 
PPT, Flyktningetjenesten, Helsestasjonen, 
Psykisk helse, Fysio- og ergoterapiavd., 
Legekontoret, samt Interkommunalt barnevern. 
 
Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

25 279 875 25 961 544 -681 669 -2,6 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Vi har brukt 413 989,73 mindre enn forventet 
mht budsjettet for 2011. Årsaken er mindre 
kostnader enn forventet mht. lønn til legene, 
mindre kostnader på helsestasjonen enn 
forventet og mindre utgifter i bo- og 
levekostnader på flyktningetjenesten.  
 
Barn, familie og helse har mottatt (200 000) 
kriseskjønn ifm. 22. juli-11. Lagt i kommunens 
ramme.  Videre har vi fått tilsagn på 
skjønnstilskudd på prosjekt Styrking av 
helsestasjonen (250 000) som viser seg i flere 
faste dager ute på skolene. I tillegg har vi fått 
tilsagn på prosjekt Rusforebygging i 
helsestasjonen (191 000).  
 
Vi søker om å få overført 414 000 fra drift som 
ønskes å brukes til: 
Økt bemanning i PPT en periode for å få ned 
ventelistene (eks. 50% stilling ut året) 
Bemanne opp Fysio- og ergoterapiavdelinga 
for å bli en FYSAK-kommune (20 % stilling) 
Muligheten til å ha en buffer slik at vi ved 
sykemelding kan bemanne opp uten å være 
engstelig for å gå i underskudd. 
 
Videre har Skaun kommune mottatt 200 000 i 
kriseskjønn ifm 22. juli-12 (100 000 høst/ 
100 000 vår) . Vi ønsker å få overført 100 000 
for våren. 
 
BFH har hatt de største belastningene i denne 
saken mht overtid, redusert tid til andre 
arbeidsoppgaver og personlige belastninger 
ifm arbeidet. Vi skal fortsatt ha oppfølging av 
personer og bl.a. delta på Utøyadagen 17. 
mars-12.  Det hadde i tillegg vært ønskelig å 
kunne kjøpe utstyr til Kriseteamet, samt å gi 
deltakerne i teamet et kurs i krisehåndtering. 

  
Tjenester 
Brukerundersøkelser er gjennomført på 
tjenestene ved Helsestasjonen, Fysio- og 
ergoterapiavd. , Psykisk helse og 
Interkommunalt barnevern. Fantastiske resultat 
på alle brukerundersøkelsene.  
 
Fokusområder for 2011 har vært: Informasjon, 
Resultat for bruker, Kapasitet, Flere 
gruppetilbud, Tilgjengelighet, Organisering av 
arbeidet, Nærmeste leder, Samarbeid og trivsel 
med kollegene og Nærvær.  
Tiltak: Gi informasjon i møte med bruker, 
forventningsavklaringer, være orientert om 
ventelister, opprette flere gruppetilbud, 
telefontid, bruke sms/mail, legge igjen og ta 
imot beskjed, sosialplan, turplan, fokus på det 
gode arbeidsmiljøet, fortsette rutinene vi 
opparbeidet etter ”effektiv tidsstyring”. 
 
Ved forrige brukerundersøkelse og dialogmøte 
ble det uttrykt ønske om flere gruppetilbud. 
Det har vi prøvd å imøtekomme og har disse 
nye gruppetilbudene. Gruppe Aktive barn, 
ekstra trimgruppe på Rossvollheimen, 
barselgruppe, treningsgruppe to ganger i uka 
på fysioterapiavdelingen. 
Skaun kommune har fått FamilY-koordinator 
for overvekt, vi har kjørt prosjekt Tverrfaglig 
ressursuke på Buvik skole, Uke sex på alle 
skolene, deltatt i prosjekt Enklere liv i egen 
bolig med utarbeidelse av en film med 
Hjemmetjenesten. 
 
Organisasjon 
Vi har 22,06 stillinger i BFH, fordelt på 29 
personer i faste stillinger, i tillegg kommer 
vikarene, prosjektstillingene(2 personer) og 
interkommunalt barnevern (3,8 stilling +1,0 
stilling).  
Nærværprosenten : Har gått opp i 2011, til 
ca.95 %. Vi ser det som et resultat av 
systematisk jobbing mht. sosialplan, 
turkalender, IA-samtaler og medarbeidere med 
ansvar og omsorg. Vi har som mål å ha en 
nærværsprosent på 95 % hele 2012.  
 
Gjennomførte medarbeidersamtaler: 29 av 30, 
samt 6 IA-oppfølginger, 1 sv-perm. 
Master og hovedfag:  5,16  
Høyskole: 15,50 (+ 4,3) 



 

33 

Fagarbeider: 1,0  
Stillinger uten særskilt krav: 0,4(+0,5) 
 
Utvikling av kompetanse: En har tatt eksamen 
i rådgivning, en annen er ferdig med psykisk 
helse hos barn og unge og en tredje med 
sexologi.  En fjerde går på videreutdanning i 
psykisk helse hos barn og unge og blir ferdig 
våren 2012. 19 har deltatt på Motiverende 
intervju, 1 har deltatt på Demensomsorgens 
ABC (2-årig undervisningsopplegg). Alle 
faglederne har gjennomført grunnkurs i HMS-
opplæring og deltatt på utvidet ledersamlinger. 
BFH opplever kapasitetsproblemer på flere 
fagområder, for å utnytte kapasiteten har vi 
gjennomført ”Effektiv tidsstyring – opplæring” 
til alle ansatte vår og høst 2011. Neste skritt for 
2012 er å kurse våre fagledere og leder i 
”Samhandling i prestasjonsgrupper”.  

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Hvis vi får pålegg om å ta imot legeturnus i 
2012 vil vi få en økonomisk utfordring, da den 
ikke er budsjettert inn. Vi vet at behov innen 
barnevern er økende. For budsjett 2012 la vi 
inn resultat av 2011. Det hadde vært ønskelig 
og mer realistisk å legge inn et budsjett med 
noe økning.  
 
Tjenester 
Samhandlingsreformen med sitt fokus på 
forebyggende arbeid er klart en utfordring for 
de fleste tjenestene innen BFH mht lovpålagte 
oppgaver. Prioritering av oppgavene mellom 
forebygging og behandling/utredning sees på 
som den største oppgaven.  
Ventelister: Fysio-ergoavd.  38 personer (19 
%) i 1,5 til 3 mnd. Psykisk helse har venteliste 
på 13. voksne og 2 barn i ca. 2 mnd.  
Størst press har vi i dag på PPT, der ventelisten 
er på 18 personer i 7-8 mndr.  
Legekontoret har i dag et listetak på 
fastlegelistene på 6290, antall innbyggere er 
snart 7 000.  
 
Vi har brukere (2-3) med behov for tettere 
oppfølging / bolig med tilsyn. Det er et tilbud 
vi ikke har i dag. Utfordringen er å gi disse 
brukerne et godt nok tjenestetilbud. Rus er et 
område Skaun kommune bør sette fokus på.  
Andel elever som får spesialundervisning er 
9,5, gjennomsnitt i Sør-Trøndelag 7,4 og 
landsgjennomsnittet er 8,2. Dekningsgrad av 

fysioterapeuter i Skaun er 6,6, gjennomsnitt i 
Sør-Trøndelag 8,1 og landsgjennomsnittet 8,6. 
Lavterskeltilbud – vi bør opprette et 
lavterskeltilbud til ungdom. 
Samhandlingsreformen – fokus på fedme, 
alkohol, aktivitet, forebyggende arbeid. Vi 
ønsker å sette fokus på forebyggende arbeid. 
Vi ser behov for nettverksarbeid på tvers av 
kommuner.  
 
Organisasjon 
Bruk av bil i tjenesten er en utfordring, leasing 
en løsning. Mangler boliger for bosetting. 
Drøftinger vedr. interkommunalt PPT. 
Oppstart av familiesenter i 2012, et 
lavterskeltilbud som har som mål tidlig å 
identifisere fysiske, psykiske og sosiale 
utfordringer hos barn, unge, voksne og deres 
familier.  
Implementering av Sampro skal skje i 2012. 
Sampro er et dataverktøy til Individuell plan 
som tjenestemottakere, tjenesteytere og 
pårørende kan gjøre seg nytte av. Det er web-
basert og dermed tilgjengelig overalt der man 
har nettilgang. Skjønnstilskudd er søkt og 
mottatt. 
Redusering av venteliste i PPT. Vi har søkt 
skjønnstilskudd og laget en plan for hvordan 
redusere ventelisten. Videre søker vi om å få 
overføre driftsoverskuddet til 2012 og bruke 
deler av det til å øke bemanningen på PPT en 
periode.  
 
FYSAK-kommune – vi ønsker at Skaun skal 
bli en FYSAK-kommune i 2012. Å være 
FYSAK-kommune vil være helt i tråd med 
retningslinjene i Samhandlingsreformen. 
Fysisk aktivitet på alle områder og nivå er god 
forebygging. 
 
Eli Haugen 
leder  
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Nav Skaun

Økonomisk resultat, NAV Sosial 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

6 130 733 5 756 008 374 725 6,5 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Konto 3501 Drift overforbruk  kr.166.860,00 
Hovedårsak til avvik skyldes reduserte 
driftsinntekter kr.137.713.Årsaken er reduserte 
inntekter refusjon kvalifiseringsstønaden og 
individstønad.Utfordringen er å ha en realistisk 
ramme for 2012 på refusjon kvp. 
 
Konto 3502 Økonomisk hjelp-overforbruk 
kr.357.424.97 
Overforbruk er begrunnet i flere 
forhold.Lengere sykefravær og stort 
arbeidspress pga.lav bemanning har medført at 
oppfølginga av brukerne har blitt begrenset slik 
at flere har mottatt passive stønader. 
Kommunen er en vekstkommune og økt 
tilstrømning ab brukere med store og 
langvarige behov for bistand samt høgere 
kostnader på bla. husleie har medført økt 
omfang på søknader.Kommunen bruker i snitt 
kun 50% av fylkessnittet på sosiale tjenester 
pr.innbygger jfr.kommunebilde for Skaun 
kommune.Det er økende sosialhjelpsutgifter i 
regionen. 
 
Konto 3505 Tiltak for rusmiddelbrukere-
underforbruk kr. 146.560,13 
Må sees i sammenheng med kap.3501. 
Kontering av fastlønn kunne i større grad vært 
kontert på rusmidler. 
Midler til tiltak kr.10000 ha rikke blitt iverksatt 
pga. lav bemanning og sykefravær.De 
øremerkede midlene var satt av til tiltak og 
ikke lønnsmidler.Salgsinntekter er høgere enn 
budsjettert. 
 
Tjenester 
Lavterskeltilbud-arbeidsgruppe 
Utsatt inntil videre pga.manglende tid og 
ressurser til å få ferdigstilt arbeidet i 
arbeidsgruppa. 
 
Ruspolitisk handlingsplan 
Vedtatt i  K-styret i febr.2012 og følges videre 
opp.  

Russtilling 
Det ble innleid i 50% på russtilling ved Nav 
Skaun samt 60/80% ved Helsesøstertjenesten 
ihht.bevilgning fra Fylkesmannen.Midler fra 
Fylkesmannen ble bevilget i juli 2011 og det 
var derfor vanskelig å få benyttet midlene på 
såpass kort tid.Innleie ble gjennomført i 
september 2011 og midlene var bevilget ut 
2011. 
 
KVP 
Produksjon i hht.måltall dvs. snitt på 6 bruker i 
2011. 
 
Gjeldsrådgivning 
Lang ventetid på saker som skal opp til 
Namsmannen pga. stramme ressurser. 
 
Organisasjon 
Betydelige opplæringstiltak.En ansatt hatt 
permisjon for å ta pedagogisk seminar, en 
ansatt gjennomført høgskolestudium i 
motiverende intervju.Omfattende intern 
opplæring. 
 
Sykefravær kommunalt del 6.5%.HKI –
undersøkelser er gjennomført med alle ansatte 
samt medarbeidersamtaler.2 ansatte sluttet i 
2011-kun vikariater.brukerundersøkelse er 
gjennomført via Nav i mottaket samt egen 
undersøkelse blant brukere av 
sosialtjenesten.God fremgang på resultater. 
Nav-leder har deltatt på ledersamlinger i regi 
av kommunen. 

2.UTFORDRINGER 
Økonomi  
Tett oppfølging av regnskapet.Aktiv bruk av 
rusmidler fra fylkesmannen. 
Tett oppfølging av brukere- flere i aktivitet-kan 
redusere behovet for sosiale stønader  
 
Tjenester 
Sikre god kompetanse i oppfølgingsarbeidet 
samt jobbe på tvers. 
 
Organisasjon 
Gjennomføre medarbeidersamtaler og følge 
opp IA-arbeidet. 
 
Einar Løvseth, leder 
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Rossvollheimen

Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

41 610 807 41 875 539 -264 732 -0,6 

1. RESULTATVURDERING 
Tjenester 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter tilbyr 
institusjonsbaserte helse og omsorgstjenester 
for kommunens innbyggere. Dette innebærer 
tjenester som dagopphold for hjemmeboende, 
korttidsopphold, avlastningsopphold og 
langtidsopphold. I tillegg tilbereder kjøkkenet 
ved Rossvollheimen varmmat til mellom 20 og 
40 hjemmeboende 5 dager pr uke.  
 
Helse- og omsorgssenteret har 12 
korttidsplasser, 10 skjermede plasser for 
demente og 37 somatiske langtidsplasser. Det 
ble etablert en egen forsterket skjermet enhet 
våren 2011 som følge av en ressurskrevende 
bruker med et spesielt behov for skjerming. Fra 
01.01.12 ble det i tillegg etablert 1 
observasjonsplass for å kunne ivareta 
utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten fra 1. dag. Ved 
Rossvollheimen gis det også dagopphold til 
12- 15 hjemmeboende 4 dager pr uke. 
 
I 2011 ble det gjennomført 
brukerundersøkelser for både beboere og 
pårørende. Begge undersøkelsene gir en samlet 
god tilbakemelding, med 3,8 av 4 i snitt for 
beboere og 3,5 av 4 for pårørende. Begge 
undersøkelsene lå over landssnittet i 
tilfredshet. Selv om resultatet for enheten som 
helhet er god, er det flere elementer i 
undersøkelsen hvor det er mulighet for 
forbedringer. Som en direkte følge av 
undersøkelsen har enheten valgt å rette et 
spesielt fokus på aktivisering av beboere i 
2011 og 2012, med et opplæringstiltak for et 
utvalg medarbeidere.  
 
Organisasjon 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er 
kommunens største enhet med 130 
medarbeidere fordelt på 72 årsverk. 
Etableringen av Forsterket skjermet enhet 
våren 2011  medførte en økning på 6 åsverk. 
Enheten er inndelt i 8 avdelinger med egen 

avdelingsledere, og hadde et samlet sykefravær 
på 9,3 % i 2011. Dette innebærer en økning i 
nærvær på omlag 18 % fra 2010. Det har vært 
rettet fokus på nærværsskapende tiltak 
gjennom året og enheten innførte faste 
månedlige HMS-møter mellom verneombud, 
tillitsvalgt og leder høsten 2011. Det ble også 
utarbeidet en nærværsplan for Rossvollheimen 
frem til 2015, hvor det er satt egne mål for 
arbeidet med nærværsskapende tiltak ved 
enheten.  
 
Følgende opplærings- og utviklingstiltak er 
igangsatt: 
• Demensomsorgens ABC (90 ansatte fra 

Rossvollheimen gjennomfører et 2-årig 
opplæringsprogram innen demens i regi av 
Kompetansesenter for Aldring og helse. 
Avsluttes sommeren 2012) 

• Fysisk aktivitet og kulturarbeid (9 
hjelpepleiere fra Rossvollheimen 
gjennomfører videreutdanning i Fysisk 
aktivitet og kulturarbeid. Utdanningen 
ivaretas av Lukas fagskole og foregår på 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. 
Avsluttes til jul 2012) 

• Etisk kompetansehving (skal innføres som 
metode på alle avdelinger i løpet av 2012) 

• Pårørendeskole i demens (startet høsten 
2011 og videreføres i 2012) 

 
I tillegg fullførte en avdelingsleder sin 
videreutdanning i Kommunehelsetjeneste 
våren 2011. 

 
Økonomi 
Enheten fikk ekstrabevilgninger som følge av 
en ressurskrevende bruker og etableringen av 
Forsterket skjermet enhet. Som en følge av 
dette har enheten et positivt resultat på 
200.000.  

2. UTFORDRINGER 
Tjenester 
Gjennom innføringen av 
Samhandlingsreformen fra 01.01.12 har 
kommunene en plikt til å ivareta 
utskrivningsklare pasienter fra 1. dag, samt et 
medfinansieringsansvar ved innleggelse i 
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sykehus (med visse unntak). 
Korttidsavdelingen ved Rossvollheimen har 12 
+1 plasser og vil som følge av reformen vri 
mye av innsatsen sin over mot etterbehandling 
av pasienter etter sykehusinnleggelser. Dette er 
ressurskrevende pasienter med behov for en 
annen type bemanning og legeoppfølging enn 
tradisjonelle sykehjemspasienter. 
 
Enheten vil i løpet av 2012 etablere et eget 
dagtilbud for personer med demens. Dette 
skjer gjennom omgjøring av eksisterende 
plasser og krever noe ombygging av 
fellesarealer før oppstart. Det er planlagt 
åpning av dagtilbudet fra 01.06.12, og det er 
mottatt kr 180.000 i tilskudd fra 
Helsedirektoratet for etablering av nye 
dagtilbudplasser.  
 
Organisasjon 
Flere medarbeidere ved Rossvollheimen helse- 
og omsorgssenter har fått en innføring i Lean 
som arbeidsmetode og verktøy for 

kontinuerlige forbedringer, gjennom en 
pilotprosess mellom Korttidsavdelingen og 
Hjemmesykepleien våren 2011.  I enhetens 
nærværsplan er det planlagt en årlig 
leanprosess for hver avdeling, og to avdelinger 
starter med dette i løpet av våren 2012. Målet 
med Lean er å innføre en metode for 
kontinuerlige medarbeiderdrevne forbedringer 
i organisasjonen.  
 
Økonomi 
Etableringen av 1 observasjonsrom og 
oppsetting av en vegg ved inngangspartiet ved 
Korttidsavdelingen, er gjennomført innenfor 
enhetens egne budsjettrammer. Utgiftene 
knyttet til dette må sees opp imot mindre 
betaling for utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten, som utgjør kr 4000. pr 
pasient pr dag.  
 
Trude Wikdahl 
styrer  
 

Hjemmetjenesten

Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

27 367 941 30 029 085 -2 661 144 -8,9 

1. RESULTATVURDERING 
Tjenester 
Tjenesten for funksjonshemmede gir et stadig 
større tilbud til avlastning for barn og unge. 
Det oppleves som et problem at enheten ikke 
har drivs-og budsjettansvar for avlastningen 
for denne gruppen  
Vi har i dag 3 ungdommer som har søkt på 
bemannet boligtilbud  i løpet av de 2 neste 
årene, og det er tatt kontakt med Husbanken 
for å utrede kommunens mulighet for å få 
bygget nye botilbud. I dag har vi 17 brukere 
hvorav 3 bor i familiesituasjon. 
 
Hjemmesykepleien hadde fokus på 
indikatorene brukermedvirkning, informasjon, 
gjennom bl.a. bedre kartleggingsmøter med 
bruker og pårørende, både i hjemmet og ved 
utskrivningssamtaler fra korttidsavdelingen. 
Tross et merforbruk i tid mener vi denne 

samarbeidsformen er avgjørende for å yte gode 
tjenester. Tjenesten nådde her målsettingen for 
indikatorene. 
 
Avdelingen har arbeidet ut arbeidsmetoder for 
å kvalitetssikre tjenestene rundt bruker da disse 
pr i dag er preget av høy kompleksitet, og stor 
turnover av pasienter.  
Håndterminaler ble ikke som planlagt tatt i 
bruk, men prosessen er godt i gang, og disse 
vil være i bruk før sommeren 2012. 
Prosjektet ”Et enklere liv i egen bolig” ble 
startet, med målsetting om å gi opplysning om 
muligheter for å tilrettelegge i eget hjem, og 
med fokus på egenmestring. Som 
informasjonsverktøy ble det laget en film om 
temaet. 
Det ble holdt 4 informasjonskvelder med fysio-
og ergoterapeut, samt ansatte fra 
hjemmetjenesten. Prosjektet vil fortsette i 
2012. 
Endring av nattevaktsressurs (reduksjon av 
1,89%st.)medførte negativ opplevd 
tjenestekvalitet fra beboerne, og det har vært 
jobbet mye med dette.  
 



 

37 

Organisasjon 
Avdeling Årsverk 
Hjemmesykepleien, 
(inkl.bemanning Vennatunet, 
Tangentunet,hjemmehjelp, BPA) 

24.61 

Meieribakken 12.40 
Gullhaugtun   5.44 
Klippen 10.33 
Dagsentret   1.80 
Totalt 54.58 

 
I 2011 fullførte en ansatt videreutdanning i 
kommunal helsetjeneste, 2 tok 
helsefagarbeiderutdanning. 
Etisk kompetanseverktøy ble innført som 
arbeidsform gjennom et pågående KS-prosjekt, 
samt Lean som arbeidsmetode. Ansatte er 
fortsatt under utdanning i Demensomsorgens 
ABC, som avsluttes i 2012. To ansatte er med 
å drifter prosjektet kreftomsorg. 
Her har enheten hatt arbeidstidsordninger og 
organisering som fokusområder, og 
målsettingene har vært nådd. 
Enheten avsluttet et storarbeid (fra 1972)med 
arkivering, og har nå gode rutiner på alle 
avdelinger. 
 
Målet om nærværsprosent på 91 5% har ikke 
vært nådd. Dette skyldes fortrinnsvis svært 
vanskelige arbeidsforhold på en avdeling, samt 
at Dagsentret hadde 50%av ansatte sykemeldt  
i en periode.  
Det er innenfor tjenesten for 
funksjonshemmede innført nye 
arbeidsordninger for å redusere belastningen 
med ofte helgearbeid. 
Gjennomsnittsalderen er høy, og enheten vil i 
løpet av en 5 årsperiode ha 21 ansatte over 60 
år. Det er fortrinnsvis helsefagarbeidere som 
skal erstattes. 
Flere deltidsansatte har fått økt sin 
stillingsandel gjennom det siste året, og det er 
et mål at alle ansatte skal ha minst 50% 
stilling. 
 

Økonomi 
Hjemmetjenesten har totalt et underforbruk på 
kr 2,661 144. 
Dette skyldes hovedsakelig kr 1, 3 mill større 
overføring på ressurskrevende brukere enn 
budsjettert, resten skyldes ubenyttede 
sykerefusjonspenger (ikke innleid vikarer), 
samt rest på investeringsposter, større inntekt 
på egenandeler enn budsjettert, ubrukte 
lønnsmidler på BPA-ordningen. Avsatte midler 
til PDA ble ikke benyttet. 
Hjemmesykepleien oppsumerer 2011 med et 
lavere tempo enn normalt, og det har igjen gitt 
utslag på mindre behov for innleie ved fravær, 
samt i perioder vanskelig med tilgang på 
vikarer 

2. UTFORDRINGER 
Tjenester 
• Sikre et godt pasientforløp med 

utgangspunkt i Samhandlingsreformen, 
HPH 

• Fokus på helseforebyggende tiltak 
• Implementere nytt lovverk 
• Oppretteholde resultat fra 

brukerundersøkelsen på 5.2 
• Ungdom med store bistandsbehov 
 
Organisasjon 
• Samle saksbehandling innen helseomsorg-

barnfamiliehelse 
• Utvikle samarbeidet med 

korttidsavdelingen 
• Rekruttering av god kompetanse 
• Redusere deltidsstillinger 
 
Økonomi 
• Utarbeide gode styringsdata for 

utskrivningsklare pasienter 
• Holde budsjettet i balanse 
• Ber om overføring av kr 1 mill av 

overskudd. Begrunnes i teritialrapport 1 
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Søknad om overføring av overskuddet fra 2011 til 2012 
1. Hjemmetjenesten skal skifte ut leasingbiler i 2012, og erfaringsmessig vil 

det påføre oss ekstrakostnader ift reparasjoner på bilene: kr 150 000 

2. For å gjennomføre prosjektet ”Fallforebygging i hjemmet”, må vi benytte 
fysio- og ergo-ressurs, tilsammen 100%st i 6 mnd: kr 300 000 

3. Utprøving av merkantilfunksjon i 20 % i 6 mnd, frigjøre mer 
sykepleieressurs til å være ut i praksis: kr 150 000 

4. Innkjøp av hagemøbeler, og beplantning, materialer ved ny hage ved 
Vennatunet: kr 100 000 

5. Innføring av prosjekt ”Primærsykepleie”, 50% st i 6 mnd kr 300 000 

6. Vi ser at vi har brukt endel innleie pga stort press på kveldsvakter, vi 
ønsker å øke tilleggene på art 0210 kr 50 000 

7. Programvare for kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer, helt nødvendig 
ift dagens utfordringer kr 70 000 

8. PDA, ikke benyttet tildelte midler, samt større kostnad kr 70 000 

 Totalt  kr 1 190 000 
 
Bodil Wilmann 
leder  

Teknisk kontor og beredskapskontoret

TEKNISK KONTOR, EKSKLUSIVT GEBYR 
Omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse 
av investeringsprosjekt, landbruks- og 
viltforvaltning, samferdsel, Husbank- og 
boligtjenesten, eiendomsutvikling samt brann- 
og redningstjenesten. 
 
Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

5 483 439 6 529 152 -1 045 713 -16,0 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
Vi har et positivt avvik på vell kr. 1 mill. Dette 
kan delvis forklares med halvårsvirkning av 
hhv vakant stilling samt langtidssykemelding.  
 
Videre kan noe forklares med at det ble 
bevilget penger til tiltak som enten ikke ble 
påstartet eller ferdigstilt i 2011. 
Reguleringsplan for Ølsholmen friluftsområde 
ble ikke påstartet da det har tatt tid å bli enige 

med grunneiere om eiendomsgrenser mv. 
Planarbeidet forventes påstartet høsten 2012. 
Reguleringsplan for fylkesveg 802 har heller 
ikke hatt forventet tidsløp, noe som medførte at 
det gjensto ca. kr. 100.000 ved årets slutt. 
Arbeidet med planen fortsetter i 2012.  
 
Nevnte tiltak er tenkt gjennomført, men vi har 
ytterligere overskudd som vi ønsker å benytte.  
 I flere år har Teknisk kontor forsøkt å få på 
plass et digitalt planregister men har ikke 
lyktes i å sluttføre dette bla pga ressursmangel. 
Et godt kartgrunnlag er selve fundamentet for 
kommunens samfunnsplanlegging. I plan- og 
bygningsloven stilles det nå krav om at 
kommunen skal ha et digitalt  planregister. 
Etableringen av planregister forutsetter både 
ressurser i form av personell i kommunen samt 
kjøp av konsulenttjenester. For å hjelpe 
kommunene i gang har nå Statens kartverk, 
fylkesmannen og fylkeskommunen gjennom 
prosjektet ”kysten er klar” gått inn med noe 
tilskudd og tilbudt flere ytre kystkommuner 
veiledning underveis i prosessen. I tillegg er 
Skaun kommune invitert med. Et digitalt 
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planregister ville gjøre det daglige arbeidet 
lettere for oss ansatte, men også bedre servicen 
for kommunens innbyggere og andre som 
måtte ha behov for oppslag og utskrift av kart 
og reguleringsplaner. Per dags dato er det 
usikkert hvor mye dette vil koste.  
 
Vi ber om at overskuddet i 2011 overføres 
videre til Teknisk kontor. 
 
Tjenester 
Tiltak innen vann og avløp: 
Bygg og drift av vann- og avløpsprosjekt 
dekkes av abonnentene via gebyr. Lokal 
bestemmelse om bruk av vannmåler ble vedtatt 
i 2011 og likeså vedtak om bruk av KS sin 
”Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp”. 
 
Også i år har hovedfokuset på prosjekt vært på 
vann og avløp. Nye avløpsrenseanlegg i Børsa 
og Buvika sto ferdige og ble satt i drift første 
halvår 2010. Vi er i ferd med å lage nye 
transportsystem for avløp fra Buvik sentrum og 
Lykkjneset til nye Buvika renseanlegg.  
Overføringsledningene var ferdige i 2010, 
mens rehabilitering og omkobling av 
Gluggbekken og Hammerdalen 
pumpestasjoner, samt bygging av 
pumpestasjon på Lykkjneset ble gjennomført i 
2011. Oppstart av disse 3 siste pumpestasjonen 
ble startet i slutten av 2011 og vil stå ferdige 
våren i 2012. 
 
Utskiftning av vannledninger i asbestsement 
og oppgradering/separering av 
avløpsledningsnett i Brekka ble påstartet i 
2009.  I 2011 ble prosjektet Brekka II 
ferdigstilt Dette er i realiteten 3. byggetrinn og 
arbeid vil fortsette i flere trinn i ca. 3 år 
fremover. 
 
Prosjektet tilkobling Skjetne vassverk ble i 
hovedsak ferdigstilt høsten 2011. Der ble det 
bygd 1,6 km vannledning for å tilknytte det 
private vassverket til kommunalt vann. Kun 
oppgrusing av vegen gjenstår. 
 
Prosjektet ”Tilbygg til Malmsjøen 
vannrenseanlegg” ble påstartet i 2011 og 
tilbygget vil stå ferdig våren 2012.   
 
Tiltak på  bygg mv: 
Kommunen har bygd følgende anlegg, bygg og 
installasjoner som ble tatt i bruk i 2011: 

• Sprinkleranlegg på Vennatunet  
• Paviljonger på Børsa skole, Børsa 

barnehage og Oterhaugen barnehage  
• Støyskjerm ved trapperom på Skaun 

ungdomsskole 
 
Videre er det foretatt kvikkleirekartlegging i 
området Møllebakken med tanke på bygging 
av ny barnehage. Fortsatt gjenstår 
omregulering, kjøp av tomt, sikringstiltak mot 
kvikkleire m.m. før tomta er byggeklar for ny 
barnehage i Buvika. 
 
Gjennom hele året har man vært i 
forhandlinger med Grunnarbeid AS og NCC 
vedrørende lekkasjer i parkeringsanlegget i 
Børsa. Dette medførte bla at man måtte si opp 
alle leieavtalene med leietakerne i 
underetasjen. Reparasjoner blir foretatt våren 
2012. 
 
Annet: 
Arbeidet med reguleringsplan for Fv 802 ble 
påstartet i 2010. Det viste seg underveis at det 
var uklart hvilken standard vegen skulle 
prosjekteres etter, og dette har ført til flere 
utsettelser med planarbeidet. Dette ble avklart i 
mai 2011og grunnundersøkelser ble gjort i 
august/september. Forslaget til reguleringplan 
var ferdig til jul, men Statens vegvesen hadde 
en del merknader som krevde endringer i 
planen. Planen blir lagt ut på 1. gangs høring i 
løpet av våren 2012.  
 
Kommunen har nå inngått en avtale med 
grunneier Eldar Husby hvor Skaun kommune 
ervervet museumstomta og Husby overtok 
deler av Rena. Museumstomta skal brukes til 
fortsatt drift av Skaun bygdemuseum, og Eldar 
Husby skal drive kornproduksjon på Rena. 
Arbeidet forutsettes avsluttet i 2012. 
 
Etter lengre tids forhandlinger med 
Opplysningsvesnets fond kom vi til enighet om 
kjøp av arealet til Børsa skole. Sluttføring med 
oppmåling og utbetaling gjennomføres våren 
2012.  
 
Vi har så vidt påstartet to utbyggingsavtaler i 
år, og videreført to inngåtte avtaler til ny 
utbygger. Vi ser at oppfølgingen av gamle 
avtaler er langt mer utfordrende og tidkrevende 
enn hva man forutsatte da avtalene ble inngått. 
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Startlån er en nytting låneordning som fungerer 
godt her i kommunen. I 2011 lånte vi ut kr 9,5 
mill. i startlån. Dette er en oppgang fra 2010 på 
ca kr 2 mill. Dette skyldes i hovedsak flere 
toppfinansieringer pga strammere utlånsregler 
fra private banker. Ved årets slutt hadde vi i 
overkant av kr 10 mill. i forhåndsgodkjente 
tilsagn. Dette skyldes i stor grad at det er få 
rimelige boliger til salgs som egner seg for 
eldre og enslige med barn. 
 
Husleia i kommunale boliger justeres stadig 
etter prinsippet ”gjengs leie” for nye leietakere, 
i samsvar med kommunestyrets vedtak i 2008. 
Fortsatt gjenstår det ca. 60 stk.  
 
I 2011 hadde vi ved siste termin 109 statlig 
bostøttemottakere. Skaun har ligget rundt dette 
antallet over flere år og vil trolig ikke endres 
vesentlig før regelverket endres.  
 
Under årets jakt ble det felt 89 elg, 109 hjort 
og 21 rådyr.  Elgstammen ser det ut for at vi 
har noenlunde kontroll med, mens 
hjortebestand øker for hvert år.  Fortsatt er det 
utfordringer knyttet til elg som oppholder seg i 
og ved tettbebyggelse, spesielt på Ilhaugen og 
omkring Lunda. Tallet på viltpåkjørsler har 
gått ned. Fortsatt er det flest rådyr som blir 
påkjørt, og da spesielt i tilknytning strekningen 
Fv 800 Lund – Mærke på Viggja.  
 
Det ble utbetalt Nærings- og miljøtilskudd i 
skogbruket med vel kr 300.000.  Det ble utført 
ungskogpleien på 1037 dekar, som planlagt. 
Det ble avvirket noe mer tømmer i år enn 
tidligere, totalt 20.000 m3. Arbeidet med ny 
Hovedplan for skogsveg nærmer seg slutten. 
Det ble bygd 3 km med ny skogsvei i 
Meistadgrenda, Meimyra skogsbilvei. Veien 
ferdigstilles i 2012. Skaun ligger på topp tre i 
fylket når det gjelder aktivitetsnivået.   
 
På jordbrukssida er det fortsatt nedgang på de 
fleste områdene, kanskje med unntak for 
kylling og gris. Spesielt på gris ser vi en viss 
interesse for nyetableringer. Det har vært en 
nedgang fra 29 til 25 henteplasser for mjølk. 
Noen kjøper kvote, men det er fortsatt en netto 
nedgang i kvotesystemet innen kommunen. I 
BU- systemet var det en godkjenning av nytt 
ammekufjøs, samt en ny BU- søknad på nytt 
grisfjøs og to søknader innen tilleggsnæringer.  
 

Kornarealet er stabilt på mellom 14 og 15 
tusen dekar. Gjennomsnittsbrukeren har nå 152 
dekar korn. Ca halvparten av dette arealet 
ligger upløyd over vinteren. Her vil det snart 
komme et nytt tilskuddsreglement basert på 
nytt jordklassifiseringsarbeidet. 
Jordklassifiseringsarbeidet pågår nå og kartene 
er ferdige for Buvika og deler av Børsa.  
 
Det ble utbetalt ca 22 millioner i 
produksjonstillegg for 2011. Søkerantallet er 
synkende; 145 søkte ved omgangen per 20. 
august. Det meste av jordbruksarealene i 
Skaun er fortsatt i drift men en vil nok se litt 
mer gjengroing framover. Jordleiearealet er 
stigende og ca 1/3 av jordbruksarealene i 
kommunen er på leie. I 2009 ble driveplikta på 
jord endret fra 5 år til varig. Dette innebærer at 
all jordleie nå skal avtales i skriftlige 10 års 
jordleieavtaler med så gode 
arronderingsmessige løsninger som mulig. 
Ønskes det kortere leietid, skal det søkes 
kommunen om dispensasjon. Her er det store 
mangler som det bør gjøres noe med. 
 
Arbeidet med gårdskart i Skog og 
landskapssystemet er en fortløpende prosess 
der det ble langt mer etterarbeid enn først 
antatt, og vil fortsette i 2012. 
 
Beredskapskontoret har også i år vært 
organisert slik at administrasjon og faglig 
ledelse av tjenesten kjøpes av Orkdal 
kommune. Dette gjelder brannsjef og faglig 
ledelse av forebyggende og beredskap.  
 
Det er til sammen gjennomført 31 tilsyn på 
særskilte brannobjekter i Skaun. De fleste 
tilsyn gått fra august og utover. 
 
Brannvesenet har hatt 60 utrykninger i 2011. 
Dette er en nedgang på 7 fra 2010. Det har 
vært en generell nedgang i antall utrykninger 
over hele landet i 2011. Det er uvisst hva som 
er årsaken til denne nedgangen, men vi håper 
og tror at både tilsyn av særskilte 
brannobjekter og feiernes tilsyn av boliger har 
virket forebyggende og dermed bidratt til 
denne nedgangen. 
 
Ellers hadde brannvesenet åpen dag i 
september med svært godt besøk! Totalt var ca 
300 personer innom brannstasjonen og fikk se 
hva vi holder på med.  
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Organisasjon 
Tjenesteområdet Teknisk kontor eksklusivt 
gebyrrelaterte tjenester har lønnsmidler til 7 
årsverk. Flere av medarbeiderne har 
arbeidsoppgaver både i og utenfor 
gebyrområdene. Vi har siden slutten av 2007 
hatt noe lavere bemanningen en hva det er 
budsjettert med. Det siste året er årsaken en 
kombinasjon av langtidssykefravær og 
manglende saksbehandler på 
eiendomsutvikling. Resultatet er at vi ikke 
rekker over alle arbeidsoppgavene. 
 
Sykefraværet i 2011 var 3,6 %, hvor 2,6 % av 
dette skyldes langtidssykmelding. 
Sykefraværet er ikke relatert til 
arbeidsoppgavene. Fortsatt er vi i den heldige 
situasjonen at vi har god fordeling både kjønn- 
og aldersmessig og i tillegg brei faglig 
kompetanse. 
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse 
på slutten av året. Mest negativ er 
medarbeiderne på at det ikke er noen 
adgangskontroll på rådhuset. Fortsatt er det 
flere som synes det er utfordrende å få tid nok 
til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine, men 
også det at man er alene på sitt fagfelt. Som 
oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelsen har vi fortsatt med 
intern opplæring men ser at denne blir 
nedprioritert pga tidsmangel. Våre mål for 
2012 vil derfor fortsatt være å ha fokus på 
faglig og personlig utvikling samt fysiske 
arbeidsforhold. 
 
En medarbeider har sluttet i løpet av året og en 
annen har begynt hos oss. Utenom 
internopplæring er det gjennomført opplæring i 
regi av fylkesmannen samt deltakelse i 
nettverk. 

2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
Den er fortsatt en utfordring å etablere bedre 
samsvar mellom forventninger som stilles til 
de oppgaver som skal løses og de ressursene vi 
har disponible. Spesielt ser vi at det er behov 
for konsulentbistand i en del saker hvor dette i 
utgangspunktet ikke er forutsatt, gjerne fordi 
dette er gamle saker som andre bringer fram. 
 

Tjenester 
Et viktig samfunnsstrategisk spørsmål er 
kommunens rolle som tilrettelegger og aktiv 
pådriver i næringsutvikling. Dette gjelder både 
arealplanlegging, veiledning og økonomisk 
støtte til etablerere av ny næringsvirksomhet. 
Vi ser at manglende ressurser på disse 
områdene gjør det utfordrende å planlegge 
langsiktig og gi gode råd. 
 
Fortsatt utredes muligheten for interkommunalt 
samarbeid innen brann, redning og feiing, 
oppmåling og byggesak, inkludert tilsyn og 
ulovlighetsoppfølgning. 
 
Største utfordringen på boligsiden er ungdom 
med nedsatt funksjonsevne og ”Klippen”.  Her 
jobbes det tverrfaglig med å se på mulige nye 
prosjekt som vil passe for denne gruppen.  
 
Statlige krav og forventninger kommer stadig 
opp som tema. Her nevnes kort følgende: 
 
• Kartlegging av biologisk mangfold for å 

ivaretar prinsippene i naturmangfoldloven. 
En forutsetning for vedtak etter  plan- og 
bygningslov, jord- og skoglov. Kommunen 
fikk tilskudd fra Fylkesmannen på tampen 
av året men mangler nødvendig 
egenfinansiering. 

• Vannressursplan, hvor formålet er å rydde 
opp i offentlige avløp og spredt avløp fra 
landbruket. Det vil komme krav iht EØS-
reglene i løpet av få år. 

• Adresser til alle eiendommer har vært et 
gjentagende tema i media og det vil trolig 
komme krav om dette i løpet av noen år. 

 
Organisasjon 
Medarbeiderundersøkelsen viser at vi fortsatt 
kan ha nytte av å ha fokus på egenopplæring 
men også ha økt fokus på interkommunalt 
samarbeid på flere tjenesteområder. 
Medarbeiderne opplever at både våre brukere 
og offentlige myndigheter stadig stiller større 
krav til tjenestene vi leverer og med et bredt 
fagfelt og begrensede ressurser er dette til tider 
en utfordring. Et eksempel er innen samferdel 
hvor vi har hatt tidskrevende saker, men også 
flere vanskelige saker som tar tid.   
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TEKNISK KONTOR, GEBYRBELAGTE 
TJENESTER 
Plan-, bygge- og fradelingssaker, kart- og 
oppmåling, feiing og branntilsyn, 
slambehandling. 

1. RESULTATVURDERING 
Økonomi 
De såkalte selvkostområdene finansieres ved å 
ta gebyrer for tjenestene som ytes. Over- og 
underskudd holdes adskilt i egne bundne fond 
for hvert enkelt gebyrområde.  
 
For plansaker hadde vi et overskudd som går 
til dekning av det negative fondet fra i fjor. 
Selvkost-balansen er fortsatt negativt, nå ca. 
kr. - 200.000.  På byggesak hadde vi i 2010 et 
negativt fond som nå er positivt.  Netto 
driftsresultat er nå ca. kr. 80.000.  
 
For kart og oppmåling har vi nå et positivt 
netto driftsresultat på ca. kr. 930.000. Dette 
kan forklares med at flere større 
fradelingssaker som ble inntektsført i 2011, 
mens arbeidet i hovedsak ble utført delvis i 
2010, delvis skal sluttføres i 2012. 
Arbeidsmengden har vært usedvanlig stor, men 
vi har hatt begrenset mulighet til å sette inn 
ekstra bemanning. Dette har ført til stort 
arbeidspress og hard prioritering av oppgaver.  
 
Vi har også i år hatt negativt netto driftsresultat 
på feiretjenester med ca. 30.000. Dette bidrar 
til at fondet er ca. kr. -190.000. 
 
Selvkostområdet slam omfatter hovedsakelig 
administrative kostnader for kommunen. Netto 
driftsresultat er ca. 80.000. Overskuddet er 
planlagt brukt til delfinansiering av 
vannressursplan. 
 
Tjenester 
Det ble mottatt 2 nye reguleringsplaner til 
behandling i løpet av året, samt at vi har jobbet 
med og sluttført tidligere innleverte 
planforslag. Dette medførte at ressursbruk på 
behandling av private planforslag var relativt 
lik foregående år. I 2011 ble det behandlet 319 
bygge- og fradelingssaker. Dette er en oppgang 
på 80 saker fra foregående år. Det er også i år 
gjennomført brukerundersøkelse på byggesak. 
Vi er godt fornøyd med resultatet men vil også 
i 2012 fokusere på bedre informasjon og 
tilgjengelighet.  

 
Generelt er det en økende mengde klagesaker 
som medfører ekstra tidsbruk og lengre 
saksbehandlingstiden på de ordinære plan- og 
byggesaker. Dette er nok en trend som har 
utviklet seg over tid. Tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging krevde store ressurser i 
2011. Man kan ikke kreve ekstra gebyr verken 
for klagesaksbehandling eller 
ulovlighetsoppfølging. 
  
Det ble opprettet 104 nye matrikkelenheter. Vi 
har videre hatt 24 husutsett, dette er 7 færre 
enn året før, men pga av mange andre oppdrag 
har vi måttet fått andre til å ta mange. For 
øvrig er det blitt jobbet mye med samarbeid 
mellom kommunene i Orkdalsregionen.  
 
Feiervesenet er en del av Beredskapskontoret, 
og er bemannet med to årsverk, hvorav ½ 
stilling er forbeholdt tilsyn. Det er innført 
behovsprøvd feiing, d.v.s. at det er ulike 
feieintervaller avhengig av fyringsmønster. 
Feieintervallene varierer fra to ganger pr. år til 
en gang hvert fjerde år. Dette har vist seg å gi 
en langt bedre kvalitet på feiingen, antall 
pipebranner er tydelig redusert etter innføring 
av behovsprøvd feiing. Videre har en kommet 
skikkelig i gang med tilsyn av ildsted i boliger, 
og for ettertiden skal alle ildsteder i kommunen 
kontrolleres hvert fjerde år. 
 
Det er registrert 2.499 skorsteiner i kommunen, 
og av disse er 1.380 feid i år. Det er 
gjennomført tilsyn med fyringsanlegget i 535 
boliger. Det er også utført røyktester, 
tetthetskontroller, befaringer av skorsteiner og 
ildsteder og tilsyn. I tillegg er det utført 
informasjonstiltak for eldre og innvandrere, 
samt slokkeøvelser for lærere.  
 
Organisasjon 
Tjenesteområdet har 5,6 årsverk. Brann, 
redning og feiing kommer i tillegg.  
 
Opplæringstiltak har i hovedsak vært innen 
matrikkellov og ny plan- og bygningslov, men 
også kursing knyttet til prosjektledelse. Leder 
på enheten har tatt viderutdanning i planrett. 
Det vises til eks. gebyr for ytterligere 
beskrivelse av organisasjonen. 
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2. UTFORDRINGER 
Økonomi 
For tjenesteområdene byggesaksbehandling, 
kart og oppmåling snudde fondene seg fra 
negative resultat i 2010 til positive resultat for 
2011. Fortsatt har vi negative fon på plan og 
feiing. Det er markedet som styrer 
etterspørselen etter disse tjenestene og det er 
svært krevende å justere ressursinnsats og 
dermed kostnadene i takt med 
konjunktursvingningene. Innenfor hvert enkelt 
gebyrområde kreves det særkompetanse med 
flere års utdannelse. 
 
For alle gebyrrelaterte tjenester er utfordringen 
å levere rimeligst mulig tjenester innefor et 
avklart kvantitets- og kvalitetsnivå.  
 

Tjenester 
Innen plan- og byggesaksbehandlingen er det 
viktig å kunne handtere ny matrikkelov og ny 
plan og bygningslov. Videre må en fortsatt 
legge vekt på god utforming og gjennomføring 
av rekkefølgebestemmelser i areal- og 
reguleringsplaner. 
 
Organisasjon: 
Innen alle tjenesteområdene er det viktig å 
vedlikeholde og høyne kompetansen. Vi valgte 
å ha ekstra fokus på tilsyn og kontroll i 
byggesaker i 2011. Dette er kompliserte, 
langtekkelige og arbeidskrevende saker som 
fortsetter også i 2012.  
 
Elisabeth Høyem 
leder  
 

Driftskontoret

Driftskontoret er organisert slik:  
- Vaktmestertjenesten og reinholdstjenesten 

som tar seg av eiendomsdrift 
- Uteseksjonen som tar seg av veg, vann og 

avløp 
- Stab tar seg av ledelse, kundebehandling 

og kommunale avgifter 
 
Økonomisk resultat 

Regnskap 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Avvik i 
% 

21 797 502 22 707 637 -910 135 -4,0 

1. RESULTATVURDERING. 
Økonomi 
Eiendomsdrift – Avvik  Kr. 417.600 i 
overskudd. 
Overskuddet skyldes at energiprisene fikk 
en betydelig nedgang i siste halvår. 
Vi fikk 2 ekstrabevilgninger på budsjettet, hver 
på kr. 500.000. 
• Energimerking kommunale bygg – forbruk 

kr. 262.315,-, altså betydelig under 
budsjett. 

• HMS-tiltak og brannsynpålegg – 
forbruk kr. 586.056. Her fikk vi et 
merforbruk. I tillegg ble en del pålegg 
belastet ordinært vedlikeholdsbudsjett. 

 
Vann og avløp – Avvik: 
Vann –  kr. 283.000 i overskudd 
Avløp – kr. 250.000 i underskudd 
Når det gjelder avløp så var det budsjettert med 
et større underskudd for å bruke opp gamle 
fond (femårsregelen). 
  
Veg – Avvik: Kr. 435.000 i overskudd. 
 
Dette skyldes en uventet refusjon fra Statens 
vegvesen for drift av veglys og gang- og 
sykkelveg langs FV 800. Tilskuddet var på kr. 
595.000. 
 
Søknad om overføring av overskudd 
Selv om fjorårets overskudd skyldes mer flaks 
enn dyktighet ber en om at overskuddet 
overføres til årets budsjett.  Dette begrunnes 
med følgende: 
• Vi har fått flere til dels kostbare 

brannsynpålegg som vi ikke har 
mulighet til å dekke innenfor ordinært 
vedlikeholdsbudsjett. Se vedlagt 
oversikt. 

• De generelle vedlikeholdspostene er 
underbudsjettert og vi har ingen buffer 
til å ta større oppgaver (havari) som 
kommer hvert år. Et eksempel. På 
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Viggja skole ble vi allerede i januar 
nødt til å renovere jentedusjene, flisene 
ramlet av veggene. Alternativet har 
vært å stenge dusjen. Kostnad ca. kr. 
80.000. Årets vedlikeholdsbudsjett på 
Viggja skole er kr. 21.000. 

 
Tjenester 
Eiendomsdrift.   
Oppgavene er drift og vedlikehold (vaktmester 
og renhold) av kommunale bygg og 
eiendommer.  
Vi har nå reinholdt i henhold til INSTA 800 i 
over et år og vi må innrømme at vi har hatt 
noen problemer, både blant brukere og 
reinholdere. Det store problemet er manglende 
rydding, noe som er brukernes ansvar. 
Vaktmesteroppgavene er som før.  
Ingen brukerundersøkelse på dette området. 
 
Vann og avløp:  
Vi har hatt en del innkjøringsproblem på de 
nye avløpsrenseanleggene våre, men det meste 
er nå løst. Anleggene er svært attraktive 
visningsobjekt. Vi har hatt besøk både fra inn- 
og utland. 
På vannsiden har vi fokusert på å redusere 
kimtallet i vannet og nå ser det ut til at vi har 
funnet løsningen. I tillegg har vi jobbet mye 
med tetting av lekkasjer noe som har gitt en 
betydelig nedgang i totalt vannforbruk. 
Det er gjennomført brukerundersøkelse for 
tjenestene. Resultatet ble litt dårligere enn i 
fjor og nedgangen skyldes betydelig dårligere 
score på ”service og tilgjenglighet”. Totalt så 
ligger vi på landsgjennomsnittet. 
 
Veg:  
Drift og vedlikehold av kommunal veg og 
veglys.  
Vi har slitt litt med redusert bemanning men 
med stor ”dugnadsinnsats” fra andre i 
Uteseksjonen så har det gått bra. 
En gledelig overraskelse var tilskuddet fra 
Statens vegvesen til drift av lys og gangfelt 
langs FV 800. 
Det har ikke vært brukerundersøkelser for 
området. 
 
Organisasjon 
Renhold: 15,4 årsverk, 17,1 % sykefravær 
Vaktmester: 8,4 årsverk, 5 % sykefravær 
Uteseksjonen og Stab: 9,3 årsverk, 4,4 % 
sykefravær 

 
Flere har vært med på en del mindre kurs. 

2. UTFORDRINGER. 
Økonomi 
Eiendomsdrift:   
Med bakgrunn i langtidsbudsjettet fram til 
2015 har vi to store utfordringer: 
• Bemanningsreduksjon / 

konkurranseutsetting av vaktmester- og 
reinholdstjenesten. Innen 2015 skal 
dette gi en årlig besparelse på     4 mill. 

• Årlig innsparing på 1 mill. som følge 
av årets enøk-bevilgning på   kr. 
500.000. 

For undertegnede fortoner disse punktene 
uoppnåelig uten en drastisk nedskjæring av 
tjenestetilbudet og tilsvarende senking av 
innetemperatur. 

 
Det blir også en utfordring å prioritere pålagt 
innsparing på kr. 551.000 i årets budsjett.  
 
Reinhold har stort behov for å fornye teknisk 
utstyr. 
 
Vann og avløp:  
Her vil vi ha fokus på optimal drift av våre 
anlegg. Vi vil fortsette lekkasjesøkingen på 
vannledningsnettet samt redusere inntrenging 
av overvann på avløpsnettet. 
 
Veg:  
Dagens ressurser gir oss ingen mulighet til å 
vedlikeholde vegkapitalen på en 
tilfredsstillende måte. Midlene må brukes til 
det som er absolutt nødvendig. Vi har flere 
asfaltveger som holder på å gå i oppløsning og 
de tre store grusvegene vi oppgraderte for noen 
år siden har også behov for årlig påfyll av grus 
dersom standarden skal opprettholdes. 
Meistadvegen skulle også hatt en betydelig 
ansiktsløfting. 
 
Organisasjon 
Reinhold:  
INSTA 800 – Det er fremdeles behov for 
informasjon om konsekvensene av at vi utfører 
renhold i henhold til denne standarden, både 
blant brukere og reinholdere. Vi må prøve å få 
forståelse for at rydding er nødvendig hvis 
reinholderne skal få gjort jobben sin. 
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Sykefravær – Vi sliter fremdeles med høgt 
sykefravær.  
 
Vaktmester:  
For å etterkomme anbefalingene i 
revisjonsrapporten om eiendomsdrift (2011) er 
det behov for økt bemanning på 
planleggingssiden. 
Vi må øke fokuset / opplæringa når det gjelder 
energistyring. 

 
Uteseksjonen:  
Håper å få ansatt driftsleder for vann- og avløp 
i løpet av året noe som vil effektivisere driften 
på dette området. 
 
Ole Martin Føll 
leder  
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BRANNSYNPÅLEGG 2012 
Rådhuset: 
• Tilstandsanalyse og branntegninger Kr. 40.000 
• Lukking av trapperom hall Kr. 50.000 
• Ny røykventilasjon Kr. 50.000 

Ungdomsskolen: 
• Tilstandsanalyse og branntegninger Kr. 40.000 
• Branntetting Kr. 20.000 
• Utskifting brannslanger Kr. 50.000 
• Oppgradering rømningsveger Kr. 50.000 

Buvik skole: 
• Tilstandsanalyse og branntegninger Kr. 30.000 

Venn oppvekstsenter: 
• Brannteknisk konsulent for vurdering av rømningsveg Kr. 10.000 
• Branntegninger Kr. 20.000 
• Belysning skolegård Kr. 20.000 

Skaunhallen: 
• Branntek. konsulent for beregn. av persontall + risikoanal. Kr. 50.000 

Børsa skole: 
• Markeringslys og dørmagnet Kr. 20.000 

Totalt Kr. 450.000 
 
 
I tillegg har vi flere eldre brannalarmanlegg som er gått ut på dato. 
 
Ole M. Føll 
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Rådhuset 
7353 Børsa 

 
Telefon 72 86 72 00 
Telefaks 72 86 72 01 

 
E-post 

postmottak@skaun.kommune.no 
 

Hjemmeside 
www.skaun.kommune.no 

 
Foto 

Skaun kommune 
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