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Kommunen samlet 
 

Kommuneplanens langsiktige del 2005 - 2012 
 

Visjon:  

 

Alle innbyggerne i Skaun kommune skal føle 

trygghet, trivsel og tilhørighet 

 

 

 

Innafor de fire perspektiva / strategiske fokusområda 

 

 

 

       Samfunn        Tjenester               Organisasjon         Økonomi 

 

 

 

 

har Skaun kommune som overordna mål å:  

 
 

 

Samfunn 

 Sikre trygghet, trivsel og tilhørighet for alle skauninger  

 Øke busetting og sysselsetting gjennom å tilby attraktive bu-områder og næringsarealer  

 Ta vare på- og videreutvikle lokal identitet gjennom å legge vekt på miljø, kultur og estetikk  

 

Tjenester 

 Skape- og utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov ut fra tilgjengelige ressurser 

 

 

Organisasjon 

 Videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon gjennom motiverte, engasjerte og 

kreative medarbeidere  

 

 

Økonomi 

 Legge økt vekt på økonomisk planlegging og styring for å oppnå handlefrihet til å løse 

prioriterte oppgaver  
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Hovedmål innafor hver av perspektiva / strategiske fokusområda: 

 
 

Samfunn 

 

 

- Skaun kommune skal bestå som en sjølstendig kommune 

 

- Kommunen skal aktivt bidra til utvikling og samarbeid i regionen 

 

- Skaun kommune skal gjennom en kontrollert vekst legge til rette for et innbyggertall på rundt 

8.000 ved utgangen av planperioden  

 

- Børsa skal styrkes som kommunesenter 

 

- Befolkningsveksten skal i første omgang søkes kanalisert i samsvar med utbygde kommunale 

tjenester 

 

- Skaun kommune vil legge til rette for at innbyggerne kan delta aktivt i samfunnsutviklingen 

 

- Skaun kommune skal i sin virksomhet arbeide for å fremme respekt for alle livssyn og 

verdinormer 

 

- Skaun kommune skal satse på å utvikle eksisterende næringsliv og etablere variert 

næringsvirksomhet – med rundt 40 nye arbeidsplasser til sammen i planperioden 

 

- Skaun kommune skal drive aktivt forebyggende arbeid og ha en høy beredskap for å løse og 

unngå alvorlige krisesituasjoner  

 

- Skaun kommune skal være en pådriver for å bedre kollektivtilbudet i hele kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester 

 

 

 

- Skaun kommune skal fokusere på kjerneoppgaver og utvikling av kommunal tjenesteyting 

 

- Kvaliteten på de kommunale tjenestene skal ytterligere forbedres gjennom dialog med brukerne 

 

- Tilgjengelighet og publikumsservice skal forbedres  
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Organisasjon 

 

 

 

- Skaun kommune skal ha en fleksibel organisasjon som er i stand til å tilpasse seg endra 

rammebetingelser og endringer i innbyggernes behov 

 

- Gjennom medvirkning, dialog og utstrakt delegering og ansvarliggjøring skal Skaun kommune 

skape godt arbeidsmiljø og en organisasjonskultur som motiverer og engasjerer medarbeiderne  

 

- Skaun kommune skal som organisasjon kontinuerlig utvikles slik at vi framstår som en attraktiv 

arbeidsgiver i forhold til andre tjenesteytende organisasjoner 

 

- Skaun kommune skal ha en administrativ ledelse som tar ansvar for å skape et lærende miljø 

som sikrer medarbeiderne faglig og personlig utvikling  

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

 

 

 

- Skaun kommune skal styrke den økonomiske handlefriheten gjennom årlige netto driftsresultat 

på minst 3 %  

 

- Stramme prioriteringer og konsekvent oppfølging av økonomiplaner og budsjett skal sikre at 

kommunens utgifter er tilpassa inntektsgrunnlaget 

 

- For å øke den økonomiske handlefriheten skal kommunen til enhver tid ha fokus på 

kostnadseffektiviserende tiltak 

 

- Avgiftsbelagte tjenester skal være effektive og sjølfinansierende 

 

- Forretningsområdet kjøp og salg av eiendom skal i planperioden gi positivt driftsresultat 

 

- Skaun kommunes eiendommer, veger og anlegg skal forvaltes på en slik måte at våre felles 

verdier styrkes 
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Demografi: Nåværende vekstmodell og forslag til ny 
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Folketalsutvikling 2005 – 2025                        

Vekstmodell 2005 - 2017 IKAP

SSB høg vekst SSB middels høg vekst

Reell utvikling Dimmensjoneringsprognose 2013 - 2025  
 

 

Prioriterte indikatorer med mål og resultat 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 
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Innbyggerundersøkelsen, resultater 
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Utfordringsbilde 
 

 

Kopi fra kommunens planstrategi vedtatt 10.05.12 

 
Samfunnsutvikling og utfordringer 
 

Det har de senere årene vært et klart behov for revidering av kommuneplanens samfunnsplan og  

arealplan. Revisjon av disse planene skal gjennomføres tilnærmet parallelt med utarbeidelsen av 

planstrategien. Følgelig er det hensiktsmessig i dette dokumentet å gi en kort og helt overordnet vurdering 

av samfunnsutviklingen og utfordringene. En grundigere vurdering er naturlig å gi i planprogrammet for 

revidering av samfunnsplan og arealplan. 

 

Befolkningsutvikling 

De siste ti årene, fra realiseringen av E 39 startet og fram til 01.01.12, har folketallet i kommunen  

økt til ca 6900 innbyggere, - en økning på totalt 1000 innbyggere. I IKAP (Interkommunal arealplan)er 

befolkningsveksten prognosert til 1,7 % pr år fram til 2018. Ut fra dette kan en anta at folketallet i 2020 

passerer 8000 og i 2025 vil det være ca 8500.  

 

Generelt er utfordringen å øke kapasiteten for kommunale og offentlig tjenester i takt med den 

demografiske utvikling. Kommunens nåværende og forventede relativt høge andel av barn og unge gir 

spesielt utfordringer med hensyn til utbygging av barnehager, skoler, idretts- og fritidsanlegg.  

 

Kommunal økonomi, økonomisk handlefrihet 

I perioden 1998 til 2007 ble det gjennomført store kommunale investeringer blant annet i idrettshall, 

sykehjem, skoler og barnehager med påfølgende høy gjeldsandel. I samme periode og spesielt de siste 

årene har investeringene vært relativt høye for vann- og avløpsanlegg. Gebyrnivået, spesielt for avløp, er 

følgelig relativt høyt. I tillegg til gebyrer er det store finansieringsbehovet tilknyttet teknisk infrastruktur 

løst ved utbyggingsavtaler.  

De senere årene er gjeldsandelen vesentlig redusert ved salg av aksjer. En del midler er avsatt på  

fond som gir en viss handlefrihet. Kommunens økonomi er i dag fortsatt meget anstrengt, spesielt  

med hensyn til forventet stor vekst i folketallet. Finansiering av investeringer for å dekke økt 

tjenestekapasitet er en av de mest sentrale økonomiske utfordringene.  

 

Hovedsakelig av økonomiske motiver har det vært debatt om skolestruktur i kommunen. En avklart 

skolestruktur er en viktig premiss for god kommunal planlegging og realisering av vedtatte planer.  

 

Utbyggingsbehov 

Som følge av vekst i folketallet er boligbygging med tilhørende infrastruktur stor. Etterspørselen og 

følgelig ubyggingen av nye boliger har vært og vil være størst i tettstedene Buvika og Børsa. Høy 

aktivitet innen boligbyggingen kommer som en følge av kommunens sentrale beliggenhet med korte 

avstander til arbeidsmarked, tjeneste- og underholdningstilbud i Trondheim, Orkanger og Melhus. 

Prognosert behov for nye boliger pr år fram til 2018 er i IKAP beregnet til 54. Kommunen har  

regulert tilstrekkelig areal for å ta denne veksten, men dette er avhengig av boligtyper og lokalisering. 

 

En viktig utfordring er å finne den riktige balansen i andelen av ulike boligtyper, - eneboliger,  

rekkehus, leiligheter.  Videre er lokaliseringen av de ulike boligtypene i forhold til infrastruktur og 

tjenestetilbud svært viktig. Fram til i dag har etterspørsel etter eneboliger vært større enn andre boligtyper. 
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Spredt boligbygging etter dispensasjon kan være en utfordring. Slike saker må sees i lys av overordnede 

planer.  

 

Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, herunder tjenestetilbud 

Utviklingen av fritidstilbudet i kommunen har vært positiv ved utbygging av idretts- og 

friluftsanlegg. Kulturlivet i kommunen er meget bra. 

 

Kartlegging av helsetilstanden for kommunens innbyggere og hvilke faktorer som virker inn på  

denne er god. Generelt er helsetilstanden i befolkningen tilnærmet landsgjennomsnittet.  

Utfordringene er å øke livskvaliteten og folkehelsen gjennom økte forebyggende tiltak. Videre er 

gjennomføringen av samhandlingsreformen en sentral utfordring de nærmeste årene.  

 

Gjennomførte innbygger- og brukerunderøkelser de siste to årene viser at innbyggernes tilfredshet  

med tjenestetilbudet i kommunen ligger på landsgjennomsnittet eller bedre. Intensjonene er å  

forbedre tjenestene i samsvar med brukernes forventninger gjennom stadige forbedringstiltak på  

grunnlag av videre spørreundersøkelser og dialog med brukerne. 

 

Klima og energi 

Som følge av store kvikkleireområder i kommunen, har en stort fokus på å forebygge erosjon og 

rasulykker langs bekker, elver og sjø. Omfattende tiltak er utført de senere årene.  Av hensyn til  

forventet havnivåstigning foreslås i forslag til revidert vannbruksplan en minimum kotehøyde for  

sluker i bygninger. Ved jevnlige revideringer av Risiko- og sårbarhetsanalysen skal beredskapen i forhold 

til forventede klimaendringer prioriteres høyt. 

 

I samsvar med nasjonale føringer og IKAP har kommunen tilrettelagt for kollektivtransport spesielt  

ved to store parkeringsanlegg med bussholdeplasser. Videre har en gjennom Trondheimsregionen fått 

reduserte takster for kollektiv busstransport langs ny E 39 og Fv 800. Dette har bidratt til en betydelig 

økning i bruken av kollektivtilbudet. Utfordringen er å øke parkeringskapasiteten i takt med 

behovsøkningen. Videre å lokalisere utbyggingen av boliger nært opp mot disse tilbudene. 

 

Omlegging fra strøm og oljebasert energiforsyning til kommunale anlegg og private boliger er  

fortsatt en utfordring. Flere utredninger om lokale sentralvarmeanlegg har ikke vist tilstrekkelig 

økonomisk gevinst. I nye kommunale bygninger installeres vannbåren oppvarming. Tilsvarende  

anlegg anbefales gjennom byggesaksbehandlingen overfor private utbyggere.  

 

Tettstedsutvikling 

Gjennom omfattende tettstedsplaner, flatereguleringsplaner (områdeplaner) og oppfølging i de  

enkelte byggeprosjektene er Børsa og Buvika i ferd med å utvikle seg til to tettsteder med meget  

høy arealutnytting og god teknisk infrastruktur. I planene er det lagt til rette for aktiv livsstil og økt  

friluftsliv ved sammenhengende gang- og sykkelveier og grønne korridorer som knytter sentrum,  

skoler, barnehager til idrettsanlegg, friluftområder og utmark. En tilsvarende stedsplanlegging og 

oppfølging mangler for Viggja og Venn. 

 

Tettstedsplanene for Børsa og Buvika legger til rette for sentrumsrelatert næringsvirksomhet. Grunnet 

korte avstander og stor arbeidspendling til Trondheim og Orkanger er handelslekkasjen meget høy. Dette 

medfører en mindre næringsutvikling i tettstedene enn det som er ønskelig. 

 

Samferdsel og infrastruktur 

Ny E 39 med nedklassifisering av tidligere trase og oppgradering av store deler av riks og 

fylkesveinettet har gitt en betydelig bedring av veinettet i kommunen. Utbedring av Fv 802 fra 
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Tåbrua og fram til Rv 709, Rv 709 ved Eggkleiva og omlegging og utbedring av fylkesveiene vest 

for Børsa sentrum er sentrale utfordringer. 

 

Trafikksikkerheten i kommunen vektlegges ved årlige revisjoner av trafikksikkerhetsplan. –  

utfordringen er finansiering. Kommunen har en relativt høy andel barn med biltransport til og fra 

skole. Ved spredt boligbygging bør trafikksikkerheten tillegges økt vekt.  

 

Universell utforming av gang- og sykkelveier har fått økt oppmerksomhet. Oppgradering av anlegg 

som er bygd før disse hensyn ble vektlagt er en finansiell utfordring.   

 

Kommunen har en høy standard på vann- og avløpsanleggene. Tross dette gjenstår en del 

oppgradering av ledningsnett og renseanlegg som bør gjennomføres. Sikringen av kommunal 

drikkevannskilde er god og vannkvaliteten på det kommunale drikkevannet er meget høy. De største 

utfordringene er knyttet til de private vannverkene. 

 

Verdiskaping og næringsutvikling 

Regulering av et egnet næringsareal for areal- og transportkrevende næringsvirksomhet er en meget viktig 

utfordring for å beholde eksisterende næringsvirksomhet i kommunen og legge til rette for nye aktører. 

Økt næringsvirksomhet vil generelt redusere arbeidspendlingen til nabokommuner. 

 

Rasjonaliseringen i landbruket har ført til nedgang i antall aktive bruk og sysselsatte i næringen.  

Det er flere årsaker til dette – lønnsomheten i næringen, mer rasjonelle driftsmetoder, arbeidstid 

sammenlignet med tilbudet i nærliggende by og tettsteder. 

 

Kommunen har det siste året gitt ungt entreprenørskap økt prioritert. 

 

Natur, kultur og landskap 

Kommunen var tidlig ute med en vedtatt strandsoneplan. Målsettinger og reguleringer i denne 

planen er tatt inn i arealplanen.  

 

Kommunen må snarest og innen 2015 utarbeide en vannforvaltningsplan.  

 

I Skaun kommune er lønnsomheten og rasjonaliseringen i landbruket en større trussel mot endringer 

i kulturlandskapet enn faren for nedbygging. Dette er utfordringer først og fremst for den nasjonale 

politikk og planlegging. 

 

Kartlegging av naturmangfoldet er en meget viktig utfordring, - spesielt innenfor kommunens 

nordre arealer som er under størst utbyggingspress. Tilsvarende burde kommunen ha en lett 

tilgjengelig og oppdatert oversikt over kulturminner. 

 

Drøftinger av kommunens strategiske valg knyttet til 

samfunnsutviklingen 
 

Som for kapittel 1 skisseres her kun de viktigste strategiske utfordringene. En grundigere vurdering  

vil bli gjort i planprogrammet for revidering av samfunnsdelen og arealplan. 

 

Hovedutfordringen er vekst i folketallet og de ringvirkningene dette har for samfunnet, kommunale 

tjenester og økonomi. Sterk vekst tilsier fortsatt sterk prioritering av kjerneoppgavene i kommunen  

og en sterk vektlegging av rasjonell drift. 
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Tjenestestruktur er et sentralt tema som bør behandles fortløpende i takt med samfunnsutvikling og 

ressurstilgang. Her er interkommunalt samarbeid et relevant deltema. 

 

Næringsutvikling er et tema som bør vurderes politisk og eventuelt medføre revisjoner i planene.  

 

Ved utarbeidelse av kommunale planer kan en benytte ulike metoder for å komme fra til det en kan  

kalle ”gode planer”. Beskrivelser av dagen situasjon og analyser av nær fortid er et nødvendig  

grunnlag for planarbeidet. Ensidig bruk av denne metodikken kan lett føre til at en styrer inn i  

fremtiden ved å se i bakspeilet. Korrigeringer av framtidsbildet – strategier og mål – kan gjøres ved å se 

på hvilke faktorer som vil være viktige ”motorer” i samfunnsutviklingen. Eksempler her kan være 

nasjonalt og regionalt potensial, klima, trender osv. Sist, men ikke minst, i planarbeidet bør en stille 

innbyggerne spørsmål om hvilket samfunn de har lyst på.  

 

Ovennevnte strategiske utfordringer tilsier at samfunnsplanen og arealplanen må revideres i 

inneværende valgperiode. 
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Helhetlig styringssystem- sektorer 
Prioriterte gjennomgående indikatorer 

 

 

Barn, familie og helsetjenesten 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Element Name Målenhet Undersøkelse Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Sykefravær totalt %   13,6 4,9   

Nærmeste leder  Score (1-6) Medarbeiderund. 3,8 4,7 4,7 

Organisering av arbeidet  Score (1-6) Medarbeiderund. 3,9 4,4 4,4 

Informasjon  Score (1-6) Ergoterapi og fysioterapitj. 4,1 4,1 4,1 

Tilgjengelighet  Score (1-6) Ergoterapi og fysioterapitj. 5,0 5,0 4,9 

Informasjon  Score (1-6) Helsestasjon 4,6 4,9 4,8 

Informasjon Score (1-6) Psykisk helse 4,1 4,4 4,4 
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Barnehager 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Faglig og personlig utvikling Bedre kommune Score (1-6) 4,0 4,6 4,4 

Fysiske arbeidsforhold  Bedre kommune Score (1-6) 4,0 4,2 4,1 

Mobbing, diskriminering og varsling  Bedre kommune Score (1-6) 4,9 5,3 5,2 

Nærmeste leder  Bedre kommune Score (1-6) 4,8 5,0 4,9 

Organisering av arbeidet  Bedre kommune Score (1-6) 4,5 4,7 4,5 

Overordnet ledelse  Bedre kommune Score (1-6) 3,8 4,4 4,2 

Stolthet over egen arbeidsplass  Bedre kommune Score (1-6) 4,9 5,0 4,9 

Brukermedvirkning  Bedre kommune Score (1-6) 4,4 4,4 4,6 

Fysisk miljø  Bedre kommune Score (1-6) 4,2 4,3 4,4 

Informasjon  Bedre kommune Score (1-6) 4,5 4,5 4,8 

Respektfull behandling  Bedre kommune Score (1-6) 5,1 5,1 5,1 

Resultat for brukerne  Bedre kommune Score (1-6) 4,7 4,7 4,8 

Trivsel  Bedre kommune Score (1-6) 4,9 4,9 5,0 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning KOSTRA % 39,7     

Andel barn 1-5 år med barnehageplass KOSTRA % 89,3     

Antall barn korrigert for alder per årsverk til 

basisvirksomhet i kommunale barnehager KOSTRA Antall 6,7   8,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert 
oppholdstime i kommunale barnehager (kr) KOSTRA NOK 37,4   32,0 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 

barnehager KOSTRA NOK 1773,0   1267,0 
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Eiendomsdrift 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Andel gjennomførte medarbeidersamtaler Bedre kommune % 67,0 100,0 100 

Faglig og personlig utvikling  Bedre kommune Score (1-6) 3,7 3,6 4,0 

Organisering av arbeidet  Bedre kommune Score (1-6) 4,0 3,9 4,8 

Samarbeid og trivsel med kollegene  Bedre kommune Score (1-6) 4,7 5,2 5,0 

 

Hjemmebaserte tjenester 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 
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Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Fysiske arbeidsforhold  Bedre kommune Score (1-6) 4,1 4,2 4,2 

Mobbing, diskriminering og varsling  Bedre kommune Score (1-6) 4,3 5,1 4,6 

Organisering av arbeidet  Bedre kommune Score (1-6) 4,3 4,7 4,6 

Resultat for brukeren  Bedre kommune Score (1-6) 5,3 4,9 5,5 

Trygghet og respektfull behandling  Bedre kommune Score (1-6) 5,3 4,9 5,2 

Andel av alle brukere (ekskl. brukere med langtidsopphold 

på institusjon) som har individuell plan KOSTRA % 11,6     

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning KOSTRA % 81,4   
 

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, i % av 

innb. 80 år og over. KOSTRA % 30,0   

 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester 

til hjemmeboende (i kroner) KOSTRA NOK 97954,4   

 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 

driftsutgifter til plo KOSTRA % 38,2 36,0 

 

 

 

Institusjonsbaserte tjenester 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Medarbeidersamtale  Bedre kommune Score (1-6) 4,9 4,9 5,0 

Sykefravær totalt   % 10,7 9,7 9,0 

Trivsel - 113 Bedre kommune Score (1-6) 4,8 5,2 5,1 

Trivsel - 114 Bedre kommune Score (1-6) 4,9 4,4 4,9 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 

institusjon KOSTRA % 15,2   

 

Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter 
til plo KOSTRA % 56,6 59,0 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass KOSTRA NOK 866678,0 936678,0 

 



15 

 

Kultur, fritid og frivillighet 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Medarbeidersamtale  Bedre kommune Score (1-6) 5,0 5,0 5,0 

Samarbeid og trivsel med kollegene  Bedre kommune Score (1-6) 4,1 5,0 5,0 

Bibliotekets utlånstall   tall 24.000 30.604 30.000 

Kulturskole, dekningsgrad   % 26 19 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan, gebyrbelagte tjenester 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Nærvær er inkludert i statistikken for Plan, eksklusivt gebyr 
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Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål2012 

Sykefravær totalt Bedre kommune % 7,3 3,6   

Andel gjennomførte medarbeidersamt.  Manuell registrering % 90,0 100,0 100 

Informasjon - Teknisk kontor,  Bedre kommune Score (1-6) 4,3 4,5 4,3 

Informasjon - Driftskontoret Bedre kommune Score (1-6) 4,2 4,0 4,7 

Service og tilgjenglighet  Bedre kommune Score (1-6) 4,2 4,9 4,5 

Tilgjenglighet Bedre kommune Score (1-6) 4,5 4,5 4,7 

Andel bruttoutgifter 30 byggesaksbehandling, 

delesaksbehandling og seksjonering dekket inn av 
saksgebyr KOSTRA % 80,3 77,4   

Andel egenfinansiering Fysisk tilrettelegging og 

planlegging (funksjon 301,302 og 303) KOSTRA % 67,8   

 

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging (301, 302, 

303) per innbygger KOSTRA NOK 233,1   

 

 

 

Plan, eksklusivt gebyr 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Faglig og personlig utvikling  Bedre kommune Score (1-6) 4,4   4,7 

Fysiske arbeidsforhold  Bedre kommune Score (1-6) 4,3   4,2 

Andel gjennomførte medarbeidersamtaler   % 80,0 100 100,0 

Sykefravær totalt   % 7,5 3,6 8,0 

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur 

og nærmiljø per innbygger. KOSTRA NOK 280,8 133 
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Sentraladministrasjon 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

 

Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat2010 Resultat2011 Mal2012 

Nærmeste leder  Bedre kommune Score (1-6) 3,9 4,1 4,3 

Organisering av arbeidet  Bedre kommune Score (1-6) 4,3 4,6 4,6 

Overordnet ledelse  Bedre kommune Score (1-6) 4,5 4,5 4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegene  Bedre kommune Score (1-6) 5,2 5,3 5,3 

Brukerundersøkelse   % 0,0 0,0 100,0 

 

 

Skoler inklusivt SFO 
 

Budsjettavvik, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 

 
 

Nærvær, mål = blå, resultat = rød, månedlig gjennomgående indikator 
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Årlige indikatorer, resultater og mål 

Indikator Kilde Målenhet Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 

Faglig og personlig utvikling - 111 Bedre kommune Score (1-6) 4,4 4,5 4,5 

Fysiske arbeidsforhold - 111 Bedre kommune Score (1-6) 4,1 4,1 4,1 

Innhold i jobben - 111 Bedre kommune Score (1-6) 4,9 4,9 5,0 

Mobbing, diskriminering og varsling - 111 Bedre kommune Score (1-6) 5,3 5,3 5,2 

Nærmeste leder - 111 Bedre kommune Score (1-6) 5,0 5,1 4,9 

Organisering av arbeidet - 111 Bedre kommune Score (1-6) 4,4 4,6 4,5 

Overordnet ledelse - 111 Bedre kommune Score (1-6) 4,0 4,1 4,0 

Stolthet over egen arbeidsplass - 111 Bedre kommune Score (1-6) 4,7 4,9 4,8 

Elevundersøkelsens punkt om mobbing Skoleporten Score (1-6) 1,5 1,4 1,4 

Nasjonale prøver engelsk Skoleporten Score (1-6) 2,0 2,7 2,1 

Nasjonale prøver i lesing Skoleporten Score (1-6) 2,2 2,2 2,1 

Nasjonale prøver regning Skoleporten Score (1-6) 2,1 2,1 2,1 

Nasjonale prøver - lesing 9.trinn Skoleporten Score (1-5) 3,3 3,5 3,5 

Nasjonale prøver - regning 9. trinn Skoleporten Score (1-5) 3,3 3,4 3,4 

Eksamen - matematikk skriftlig Skoleporten Score (1-6) 2,8 3,0 3,0 

Eksamen - norsk hovedmål Skoleporten Score (1-6) 3,4 3,5 3,5 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året KOSTRA % 79,2 87,8   

Andel elever i kommunal og privat SFO med 

100% plass, prosent KOSTRA % 35,1     

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 

SFO, prosent KOSTRA % 60,2     

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng KOSTRA Antall 37,7     

Overgang til videregående skole KOSTRA Antall 1,0 1,0   

Timer spesialundervisning i prosent av antall 

lærertimer totalt KOSTRA Antall 0,1 0,1   

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i 

grunnskolen KOSTRA NOK 1660,2     

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning, per elev KOSTRA NOK 61897,9     

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

skolefritidsordning, per komm. bruker KOSTRA NOK 20081,6     

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per 

innbygger 6-15 år KOSTRA NOK 60927,6     
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Helhetlig styringssystem  
rapporter fra dialogkonferansene 

 

Barn, familie og helse, Fysio- og ergoterapiavdelinga 
 

Dialogkonferanse 25.04.12          

Resultat av brukerundersøkelse 
Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyeste 

kommune 

Laveste 

kommune 

 2010 2011 2012 2012 

Resultat for brukerne 4,2 3,9 4,4 4,6 5,3 4,0 

Brukermedvirkning 4,7 4,7 5,1 5,1 5,8 3,3 

Respektfull behandling 5,6 5,7 5,8 5,7 6,0 5,1 

Pålitelighet 4,9 5,2 5,6 5,4 6,0 4,7 

Tilgjengelighet 4,9 5,0 5,2 5,0 6,0 4,1 

Informasjon 4,1 4,1 4,6 4,4 5,6 1,0 

Fysisk miljø 4,5 4,7 5,0 4,9 5,6 3,5 

Personalets kompet. 5,2 5,3 5,7 5,4 6,0 4,3 

Samordning 4,9 5,2 5,4 5,3 6,0 4,4 

Helhetsvurdering 4,7 5,0 - - - - 

Snitt 4,7 4,7 5,2 5,1 5,8 3,8 

KOSTRA nøkkeltall 
Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T    

2011 

Landet 

2011  2009 2010 2011 

Fysioterapiårsverk pr 10.000 

innbygger  

7,3 6,6 6,3 7,6 7,5 8,4 

Årsverk fysioterapeuter per 1000 

plasser i institusjon 

8,9 5,1 8,5 - - 9,2 

Ergoterapiårsverk 

 

0,5  0,7 0,7 Orkdal 

3,25 
Melhus 

2,8 
Hemne 

2,7 

Oppsummering fra tjenesten til dialogkonferansen 

Økt score sammenlignet med tidligere år. Avdelinga scorer godt på respektfull behandling, pålitelighet 

og personalets kompetanse. Informasjon og resultat for brukerne er de to områdene som har fått lavest 

score i år. Fysio- og ergoterapiavdelinga ønsker å fokusere på disse punktene, samt punktet om 

målsetting under brukermedvirkning.  

Tilbakemelding fra dialogmøtet til strategikonferansen 

Tjenesten ble gratulert med hensyn til de gode resultatene! Tjenesten har startet flere nye gruppetilbud. 

Barselgruppa ble spesielt nevnt fordi det var så godt tilbud. 

Det brukerne ønsket tjenesten skulle sette fokus på var: 

- Informasjon ut til brukerne om tjenester og mulige hjelpmidler,arrangere åpen dag 

- Tar for lang tid fra bestilling til mottak av hjelpemiddel (2-3uker). Dette gjelder både kommunen og 

NAV Hjelpemiddelsentral. Handler om informasjon og kapasitet.  

- Muligheter for nye behandlingsmetoder, evt. informasjon om hvem som har det. 

- Kapasiteten ble nevnt: 203 nye henvendelser i fjor, 9 personer stod på venteliste ved årsskiftet. 52 

nye henvisniger hittil i 2012.  8 på venteliste i år, ventetid opptil 3 mnd. KOSTRA og nøkkeltallene 

viser at Skaun har lav bemanning.  

- Ble nevnt hva vi driver av forebyggende arbeid. Har plan om opprettelse av koordinator for FYSAK 

i løpet av 2012.   
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Barn, familie og helse / Helsestasjonen          

 

Dialogkonferanse 25.04.12 

Resultat av brukerundersøkelse 

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyeste 

kommune 

Laveste 

kommune 

 2010 2011 2012 2012 
Resultat for brukerne 4,4 4,6 4,9 4,6 5,2 4,0 

Brukermedvirkning 4,7 4,7 4,5 4,4 5,0 3,6 

Respektfull behandling 5,1 5,3 5,6 5,2 5,7 4,5 

Pålitelighet og 

kompetanse 

4,8 5,0 5,2 4,9 5,5 4,2 

Tilgjengelighet 5,1 5,0 5,5 4,8 5,6 4,1 

Informasjon 4,6 4,8 5,1 4,8 5,2 4,4 

Samordning - 4,4 5,1 4,6 5,7 3,8 

Helhetsvurdering 4,8 4,7 - - -  

Snitt 4,6 4,8 5,1 4,8 5,4 4,1 

 

KOSTRA nøkkeltall 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T    

2011 

Landet 

2011  2009 2010 2011 

Årsverk helsesøstre per 10 000 

innbyggere 0-5 år 

40,7 38,9  51,6 39,4 55,8 

Andel barn som har fullført 

helseundersøkelse innen utgangen av 1. 

skoletrinn 

113 106 91 87 95 93 

Årsverk jordmor pr 10 000 fødte 35,7 26,8 34,78 35,7 33,3 47,6 
Netto driftsutgifter til forebygging 

helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0-

20år 

1184 1231 1448 1442 1759 1557 

Oppsummering fra tjenesten / enheten til dialogkonferansen 

Vi har veldig gode resultat, folk er fornøyd og har tillit til oss. Vi ønsker å sette fokus på økt 

brukermedvirkning og kontinuerlig faglig oppdatering. Tilgjengeligheten av fagpersoner er 

også et tema vi vil se nærmere på.  

Tilbakemelding fra dialogmøtet til strategikonferansen 

Tjenesten ble gratulert med hensyn til de gode resultatene. Helsestasjonen fikk spesielt ros 

mht å få tak i en lege. Brukerne ønsket også å nevne viktigheten av Helsestasjonen når familie 

og nærpersoner bor langt unne. Klar tale fra brukerne – ingen nedskjæring! Kjempeherlig 

kontorpersonale! 

Forslag til områder de ønsket fokus på var: 

- Samarbeid mellom barnehage og helsestasjon mht tidlig intervensjon 

- Foreldreveiledningskurs, ærnæringskurs,  

- Holdningsskapende funksjon – rus og barn 

- Sikre overganger (barnehage til skole, …) 
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Barn, familie og helse/ Psykisk Helse 
 

Dialogkonferanse 25.04.12.   

Resultat av brukerundersøkelse 

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyeste 

kommune 

Laveste 

kommune 

 2010 2011 2012 2012 
Resultat for brukerne 2,9 2,6 3.4 3,4 3,8 2,8 

Brukermedvirkning 3,3 3,2 3,3 3,3 3,8 3,1 

Respektfull behandling 3,7 3,7 3,6 3,7 4,0 3,4 

Informasjon 2,8 3,1 3,1 3,0 3,5 2,4 

Fysisk miljø 3,2 3,3 - - - - 

Personalets kompetanse 3,5 3,5 3,6 3,5 4,0 3,4 

Samarbeid med andre tjenester 2,8 2,6 3,5 3,5 3,8 3,4 

Tilgjengelighet  - - 3,4 3,5 4,0 3,1 

Generelt 3,3 3,2 3,6 3,5 4,0 3,3 

Snitt totalt 3,2 3,2 3,4 3,4 3,9 3,1 

       

                                                
 

 

Nøkkeltall 
 

Tema Skaun Melhus 

15.392 

Orkdal 

11.429 

Hemne 

4.221 2010 2011 2012 

Årsverk i psykisk helse 

 

7,5 7,5 7,5  13,85 5 

Antall personer med videreutdanning i psykisk 

helsearbeid  

      

 

Oppsummering fra tjenesten/ enheten: 
Vi skårer godt på brukermedvirkning, informasjon, tilgjengelighet og samarbeid med andre tjenester. 

Tjenesten har fått lavere skåre på resultat for brukerne og respektfull behandling.  

 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
Tjenesten ble gratulert med hensyn til de gode resultatene. Brukerne orienterte om at de hadde sett endringer etter 

forrige brukerundersøkelse og at de samarbeider godt med andre faggrupper. Tjenesten var blitt enda flinkere til å 

sette i gang ansvarsgrupper, noe som er et redskap til bedre å se helheten sammen med bruker.  

Forslag til områder man kunne ha fokus på: 

- Tilgjengelighet og ”null” ventetid. Kanskje ha et eget ”sentralbord”, egen nettadresse, aktiv bruk 

av sms, ringe tilbake. 

- Kapasiteten 

- Ansvarsgrupper 

- Et eksempel på endring i tjenesten kunne være at konsulentene dro hjem til brukeren og gikk tur 

med dem samtidig som de samtalet. 

- Det er ønskelig med et kveldstilbud, eks. SOL-gruppe om kvelden, event. hjelp til oppstart av 

lokallag i Mental helse. 

- Brukermedvirkning 
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Barnehager 
          

Dialogkonferanse 22.05.12     
 

Resultat av brukerundersøkelsen :Brukertilfredshet hos foreldre og foresatte 2012 

         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Resultat for brukerne 4,8 4,7 5,0 5,5 4,3 

Trivsel 5,0 4,9 5,1 5,5 4,7 

Brukermedvirkning 4,4 4,5 4,7 5,3 3,9 

Respektfull behandling 5,1 5,1 5,3 5,6 4,7 

Tilgjengelighet 5,4 5,5 5,4 5,8 4,3 

Informasjon 4,6 4,5 4,7 5,4 3,7 

Fysisk miljø 4,3 4,3 4,6 5,4 3,8 

Generelt 4,9 4,9 5,1 5,7 4,6 

Snitt 4,8 4,8 5,0 5,5 4,3 

 

KOSTRA nøkkeltall 

Tema Skaun K-gr. 

07 2011| 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2009 2010 2011 

Antall barn 1-5 med plass i barnehage  89,35     

Driftsutg. pr. barn i kommunal barnehage  124,666     

Ansatte med førskolelærerutdanning  39,7     

 

Oppsummering fra tjenesten / enheten til dialogkonferansen 

Svarprosent: 49. Antall: 240 av 464 svar.  

Snittet for brukertilfredshet i de kommunale barnehagene i Skaun er stabilt. Tallet for 2012 er 4,8. Dette er samme 

resultat som i 2010 og 2011. Kostratall viser at barnehagene i Skaun kommune er kostnadseffektive, sammenlignet 

med andre kommuner i vår gruppe. Vi ligger lavt på kostnader, og tett opp under landssnittet på brukertilfredshet. 

Dette må vi kunne være fornøyd med, samtidig som vi alltid ser etter hva vi kan bli bedre på, og hvordan vi skal 

opprettholde status der vi har god score. 

Det er gjennomført møter med Su/Fau på alle enheter, og tilbakemelding er gitt skriftlig eller på e-post til 

respondentene. Oppsummering etter møtene viser i år som i fjor, at det er store likheter mellom barnehagene, når 

det gjelder områder som ønskes prioritert for å opprettholde eller forbedre kvaliteten på tilbudet: Informasjon, 

brukermedvirkning, fysisk miljø. 

 

 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 

Fysisk miljø: Oppgradere nedslitte barnehager. Få det inn i tiltaksplan/budsjett 

Sørg for godt vedlikehold og god vaktmestertjenester. Reparer fortløpende det som ødelegges  

Minstekrav/standarder for hva som skal finnes i Skaun kommunes barnehager?  

Felles HMS plattform for barn og voksne i Skaun kommunes barnehager 

Informasjon: All info på e-post. De som ikke har tilgang på pc får på papir. Foreldre og foresatt har også et 

selvstendig ansvar for å holde seg informert. Avklar forventninger til hvilken informasjon som gis, når og hvor 

Brukermedvirkning: Lav score på brukerundersøkelsen skyldes at det sendes ut alt for mange undersøkelser 

samtidig og hvert år. Avklar forventninger til hva brukermedvirkning skal være. Noen forventer mye mer enn de 

kan få. Viktig å ha en opplevelse av at en blir hørt, og ha arenaer for å uttale seg. Her er foreldresamtaler, Su /Fau 

viktige arenaer. 
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Eiendomsdrift 
 

Dialogkonferanse 06.06.2012          
 

Resultat av brukerundersøkelsen for Vann og avløp           (11 kommuner)                                                
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Resultat for brukerne 4,6 4,8 4,8 5,4 4,1 

Tillit og respekt 5,0 5,2 5,1 5,6 4,8 

Service og tilgjengelighet 4,9 3,2 4,1 4,8 3,0 

Informasjon 4,0 4,1 4,3 4,8 4,0 

Generelt 4,9 5,0 5,1 5,4 4,2 

      

Snitt 4,6 4,5 4,7 5,2 4,0 
 

 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011| 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2009 2010 2011 

Eiendomsgebyr vann 2643 2810 2458    

Eiendomsgebyr avløp 2827 4260 4481    

       
 

Oppsummering fra tjenesten / enheten til dialogkonferansen 
 

Undersøkelsen ble sendt ut til 300 tilfeldig valgte abonnenter og svarprosenten var på 31 %, en liten 

nedgang fra i fjor. Også resultatmessig (snittet) fikk vi en liten nedgang. Det punktet som virkelig trekker 

ned er service og tilgjengelighet, det er både skuffende og alvorlig. Dette punktet må vi sette ekstra fokus 

på. 

 

Kostratallene fra andre kommuner var ikke tilgjengelig. 

 
 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
 

Dialogmøtet ble arrangert sammen med teknisk kontor – byggesak. 

Også i år skuffende lite oppmøte, 7 stk + 4 fra administrasjonen – ingen politikere. 

Undersøkelsen ble gjennomgått og 1 person kom med innspill når det gjaldt nettopp service og 

tilgjengelighet. Han var svært missfornøyd både til prosjektgjennomføring og eiendomsfakturaer. 

Innspillet klargjorde delvis hvor skoen trykker på dette punktet. 

Ellers så var det ønske om bedre tilgjengelighet til den enkelte saksbehandler på våre hjemmesider, det 

gjaldt både telefonnummer og e-post. 

John Ivar Reitan gjennomgikk utførte og planlagte prosjekt på vann- og avløpssida. 
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Hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien 
 

Dialogkonferanse dato_22.05.12          
 

Resultat av brukerundersøkelse angående avd.  Hjemmesykepleien 
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Resultat for brukerne 3,4 5,7 5,3 5,7 5,1 

Respektfull behandling 3,4 4,6 4,7 5,2 4,3 

Brukermedvirkning 3,1 4,7 4,4 5,0 4,0 

Tilgjengelighet 3,1 5,6 5,3 5,6 4,9 

Informasjon 3,6 5,3 5,7 5,1 2,7 

      

Snitt 3,3 5,2 5,0 5,4 4,7 
 

 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T 

2011 

Landet 

201110 2009 2010 2011 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr 

mottaker av hjemmetjenester, kroner 

98 531 97 954 82 381 187 055 197 316 196 024 

Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 

innb 67-79år 

68 54 78 70 76 76 

Mottak ere av hjemmetjenester pr 1000 

innb. 80 år og over 

341 300 294 342 332 332 

Tjenester til hjemmeboende andel av 

netto driftsutg til PLO, i prosent 

38 38 36 45 49 4

9 
 

Oppsummering fra tjenesten / enheten til dialogkonferansen 
Oppsumert skårer Hjemmetjenesten høgt på undersøkelsen, og noe bedre enn 2011(annen skala er brukt). 

Det har vært fokus på brukermedvirkning gjennom utskrivningsmøter etter korttidsopphold, dialoger 

med pårørende, bedre fokus på kartleggingsbesøkende, og få bruker til å forstå at bistanden er gitt ut fra 

brukers helsetilstand og mestringsevne. Dette er en holdningsskapenede arbeid , som vi tror blir bedre 

over tid. 

Vedtak vil få et forenklet utseende og innhold fom 2012. Vi har også startet en informasjonskampanje ut 

mot pårørende 

Vi skårer dårlig på bruk av id-kort, dette har det ikke vært spurt på tidligere. Vi har nå fått effektiisert 

idkort-produksjonen, slik at de blir lettere å få laget, samt oppfordring til ansatte om å forevise id-kort . 

Avdeling hjemmesykepleie har et høyt tempo, og større press på sine tjenester i 2012 enn i 2011. 
 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
1 politikere og 1 fra eldrerådet samt rådmann og leder hjemmetjenesten gjennomførte dialogkonferansen. 

Her var alle i HOKU og eldreråd invitert. Møtet ble preget av lite oppmøte, men en god dialog. 

Hjemmetjenesten skisserte tiltak, og det var enighet om de forbedringer som er nevnt ovenfor. 

Tjenesten oppfattes som god, den har lite ressursbruk, forholdvist lavt sykefravær, og skår på 

brukerundersøkelse over landsgjennomsnittet. Rangert på 11 plass på kommunebarometret.  

Politikerne er  opptatt av en helhetlig tjeneste med RVH. 

Det er fortsatt mye og hente på tekniske hjelpemidler, som en må ta litt i gangen. 

Primærsykepleie kan bli en forbedring av tjenesten både for bruker og tjenesteyter 
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Hjemmetjenesten, utviklingshemmede 
 

Dialogkonferanse dato_22.05.12                                               
 

Resultat av brukerundersøkelse angående    utviklingshemmede 
         

Dimensjon Skaun kommune 

Første gang i 2012 

Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

  2012 2011 

Resultat for brukerne  3,0 3,1 3,3 2,7 

Trivsel  3,3 3,6 3,8 3,2 

Brukermedvirkning  2,7 2,8 3,1 2,3 

Individuell plan  - 3,0 3,0 3,0 

Respektfull behandling  3,3 3,4 3,7 2,8 

Tilgjengelighet  3,5 3,5 3,8 3,1 

Informasjon  3,4 3,5 3,8 2,9 

Fysisk miljø(bo-fritids, skole-og arb.f.h.  3,7 3,6 3,9 3,1 

Personaletskompetanse  3,5 3,4 3,7 2,7 

Samordning mot andre tjenester  4,0 3,6 4,0 3,3 

Generelt  3,8 3,5 3,8 2,9 

Snitt  3,4 3,4 3,6 2,9 
 

 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T 

2011 

Landet 

2010 2009 2010 2011 

       

       

       
 

Oppsummering fra tjenesten / enheten til dialogkonferansen 
Det er første gang vi kjører en slik undesøkelse, og det har vært leid inn en intervjuer som kjenner 

brukergruppen. Det kan være vanskelig å tolke resultatet. 

Men vi registrer at ingen av brukerne har oppfattet at de har individuell plan, noe alle har, og som de alle 

er med på å utforme. 

Vi skårer svakt på aktivitet til brukerne, selv om det er svært mye som foregår, og noen pårørende kan 

synes det kan bli vel mye. Brukergruppen har høy alder, og aktivitet legges opp ut fra det.. 

Det vil bli et møte med brukergruppen, og klargjøre muntlig hva de har tenkt, og informere om 

individuell plan. Så vil vi legge en plan ut fra hva vi blir enig med de om. 

Vi får se hva vi skal kjøre undersøkelse neste år, eller vente til den yngre gruppen blir større. 

 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
Enighet om at vi tar opp områdene aktivitet og individuell plan. 

Det var nyttig med en informasjon om denne gruppen, særlig nyttig med info om at den har så stor 

rekruttering, og at det går såpass store ressurser til den. 

Vi har register over antall psykisk utviklingshemmede i kommunen. Mange har store ressurser på seg, 

men for lave til at vi for refusjon fra staten. 

Det blir/er en utfordring å skape meningsfulle arbeidsplasser til alle med de forskjellige behov. 

Særlig opplever vi etterspørselen av behov for tilbud i skoleferier og fridager i skole. Noe vi i dag ikke 

har. Foreldre ber i dag om tjenester fra det offentlig, langt tidligere enn før. Flere ønsker at barnet flytter 

hjemefra når det er 18 år, og at det offentlige da overtar med tjenestetiltak. 
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Institusjonsbaserte tjenester 
          

PLO Institusjon 2012: 3 undersøkelser ble gjennomført ved Rossvollheimen helse- og 

omsorgssenter: 

1. Beboere 2. Pårørende 3. Dagsenterbrukere 

 

Dialogkonferanse dato 22.05.12                                                     
 

1. Resultat av Brukerundersøkelse i institusjon                                                               
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011* 2012 2012 

Resultat for beboeren 3,8 5,3 5,0 5,8 3,9 

Trivsel 3,5 5,4 5,4 5,9 4,8 

Brukermedvirkning 3,9 5,8 4,6 6,0 3,7 

Respektfull behandling 4,0 5,7 5,5 6,0 5,2 

Tilgjengelighet 3,7 5,2 4,8 5,8 4,1 

Informasjon 3,8 5,8 4,8 5,9 4,3 

Snitt 3,8 5,5 5,1 5,9 4,3 
 

 

(*Skalaen i 2011 var fra 1-4. Dette ble fra 2012 endret til 1-6.) 

 

2. Resultat av Pårørendeundersøkelse i institusjon                                                               
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011* 2012 2012 

Resultat for beboeren 3,8 4,6 4,3 5,7 2,9 

Trivsel 3,5 4,9 4,9 5,8 4,3 

Brukermedvirkning 3,9 4,4 4,4 5,2 2,9 

Respektfull behandling 4,0 5,1 5,1 5,9 4,4 

Tilgjengelighet 3,7 4,5 4,6 6,0 2,9 

Informasjon 3,8 4,5 4,3 6,0 2,9 

Snitt 3,8 5,0 5,0 5,8 3,4 
 

(*Skalaen i 2011 var fra 1-4. Dette ble fra 2012 endret til 1-6.) 

 

3. Resultat av Dagsenterundersøkelse i institusjon                                                               
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Resultat for beboeren  5,7 5,6 5,7 3,5 

Trivsel  6,0 5,9 6,0 4,3 

Brukermedvirkning  5,4 5,0 5,4 1,5 

Respektfull behandling  6,0 5,8 6,0 3,7 

Tilgjengelighet  5,9 5,7 5,9 3,4 

Informasjon  6,0 5,8 6,0 2,5 
 
Undersøkelsen er ny av året i Bedrekommune. 

KOSTRA nøkkeltall 
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Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, plo 11 046 11 334 11 256 11 532 12 546 14 011 

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo 56,2 56,6 58,9 44,5 49,1 45,9 

Plasser i institusjon i % av innbyggere + 80 år 23,1 22,4 23,4 - - 18,7 

Andel plasser i skjermet enhet for demente 16,9 16,9 16,9 - - 23,6 
 

Oppsummering fra tjenesten / enheten til dialogkonferansen 
Resultatet fra beboerundersøkelsen ved Rossvollheimen viser at Skaun kommune ligger over landsgjennomsnittet 

på alle dimensjonene i undersøkelsen.  

 

Undersøkelsen er gjennomgått i samarbeid med ansatte ved Rossvollheimen helse- og omsorgssenter på 

avdelingsvise møter og et felles møte i april 2012. På bakgrunn av fjorårets undersøkelser, valgte vi å sette inn et 

tiltak i fht aktivitetstilbud i form av en egen utdanning i Fysisk aktivitet og kulturarbeid for helse og 

omsorgspersonell på videregående nivå. 9 ansatte fra Rossvollheimen og 2 ansatte fra Hjemmetjenesten deltar på 

denne utdanningen, som foregår i lokalene til Rossvollheimen og avsluttes til jul 2012. 

 

KOSTRA- tallene viser at Skaun kommune totalt sett bruker mer av andel driftsutgifter til institusjoner enn både 

kommunegruppen, fylket og landet.  Skaun kommune har totalt flere plasser i institusjon i % av innbyggere over 

80 år, men har færre skjermede plasser for demente enn kommunegruppen, fylket og landssnittet. Dette synliggjør 

et behov for omgjøring av somatiske plasser til skjermede plasser i det kommende året. 
 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
 

1. Det vurderes som viktig å styrke fysioterapitilbudet for eldre i Skaun kommune, og spesielt på 

Korttidsavdelingen. Pårørende og representanten fra Eldrerådet synes det er viktig at det settes 

inn tidlig innsats i form av rehabilitering og opptrening til eldre som er utsatt for ulykke, uhell 

eller sykdom. Dette er viktig i fht Samhandlingsreformen og kommunens økende ansvar for sine 

innbyggere. 
 

2. Rossvollheimen må jobbe systematisk med at alle pårørende og beboere har kunnskap om hvem 

som er primærkontakt/kontaktperson for beboeren. Dette varierer noe fra avdeling til avdeling, og 

institusjonen har igangsatt rutiner for å implementere dette.  
 

 

3. Aktivitetstilbudet på helg kan forbedres – det ble gitt tilbakemelding om er mange rolige helger. 

Hvordan kan pårørende og andre frivillige spille en rolle i dette?  Det ble vurdert som 

utelukkende positivt at Rossvollheimen jobber for å bli et Livsgledesykehjem. 

 

4. Dagsentertilbudet til hjemmeboende er utvidet kraftig de senere årene, og 18 hjemmeboende 

benytter seg i dag av tilbudet en eller flere dager i uka. Undersøkelsen viser at de 16 som svarte er 

svært godt fornøyde med tilbudet. Dette er et tilbud som fortsatt må være lett tilgjengelig for 

hjemmeboende eldre. 
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Kultur, fritid og frivillighet - Biblioteket 
 

Dialogkonferanse, 04.06.12 
 

Resultat av brukerundersøkelse angående biblioteket 
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 
1
 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Service 5,1 5,6 5,2 6,0 4,7 

Brukermedvirkning 4,7 5,1 4,6 5,4 4,1 

Bibliotekets utlånstilbud/utvalg 4,1 4,6 4,4 5,3 3,4 

Bibliotekets lokaler 4,4 4,9 4,5 5,3 3,1 

Tilgjengelighet 5,2 5,4 4,9 5,8 3,5 

Informasjon 4,5 5,1 4,7 5,7 4,1 

Generelt 5,2 - - - - 

Snitt 4,5 5,1 4,7 5,6 3,8 
 

1) 24 kommuner med i snittet 

 
 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2008 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold 

til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 

0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 

Utlån alle medier fra folkebiblioteket per 

innbygger 

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

Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 

innbygger 

222 202 202 196 221 259 256 

 

 

Oppsummering fra tjenesten til dialogkonferansen 
Brukerne ser ut til å være godt fornøyd med tjenesten som leveres. Undersøkelsen viser oppgang på alle 

dimensjoner. 

Det spørres på en del momenter som hos oss ikke er aktuelle. Dette trekker ned poengsummen noe, da 

respondentene likevel benytter poengskalaen på spørsmålet. 

 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
Brukerne er svært godt fornøyd med tjenesten, og fremhever spesielt måten de blir møtt på av 

bibliotekets personale. 

Noe mer tiltak å besøke biblioteket med barnevogn enn uten, og ulyder i heisen gir litt utrygghet. 

Ønskelig med bedre utvalg av lyd-/digibøker, samt litteratur på engelsk. 

Flott at biblioteket har tatt initiativ til opprettelse av lesesirkler. 

Fint at kafé og bibliotek er ved siden av hverandre. Kanskje kan dette utnyttes bedre!? 

Flere forfatterbesøk ønskes, f.eks. gjennom samarbeid med nabokommuner. 

Ønskelig med nytt liv på bibliotekets blogg, f.eks. gjennom å utfordre lånere til å komme med 

anbefalinger/”bokanmeldelser”. 

Direkte spørsmål fra bruker: ”Er manglende politisk deltakelse på konferansen et signal på at biblioteket 

ikke er satsingsområde i kommunen?” 
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Kultur, fritid og frivillighet – Kulturskolen; foreldre/foresatte 
 

Dialogkonferanse, 04.06.12 
 

Resultat av brukerundersøkelse angående kulturskolen 
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 
2
 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 
1
 2012 2012 

Resultat for brukeren  4,7 4,9 5,4 4,1 

Trivsel  5,0 5,2 5,6 4,5 

Brukermedvirkning  4,5 4,9 5,5 4,1 

Respektfull behandling  5,1 5,5 5,8 4,7 

Tilgjengelighet  4,6 4,8 5,6 3,7 

Informasjon  4,3 4,7 5,4 3,5 

Snitt  4,7 5,0 5,6 4,1 
1) Undersøkelsen ikke tilgjengelig 

2)  22 kommuner med i snittet 
 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2008 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 

kulturskoler, i prosent av samlede netto 

driftsutgifter (i prosent) 

1,2 1,2 1,2 1,0 0,5 0,7 0,5 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i 

kommunens musikk- og kulturskole, av antall 

barn i alderen 6-15 år (i prosent) 

23,5 22,6 21,2 20,3 13,3 19,4 14,9 

Andel barn i grunnskolealder som står på 

venteliste til kommunens musikk- og 

kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år  (i 

prosent) 

- - 4,8 6,4 - - - 

 

 

Oppsummering fra tjenesten til dialogkonferansen 
Undersøkelsen er ny i 2012, og vi har derfor ingen egne tall å sammenligne oss med. 

Brukerne ser ut til å være brukbart fornøyd med tjenesten, og vi ligger forholdsviss tett opp til 

landssnittet på alle dimensjonene. 

Svarprosenten på undersøkelsen er i minste laget, men pga. antall svar gir den likevel en brukbar 

referanse for videre utvikling. 

 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
Brukerne er brukbart fornøyd med tjenesten, men samtidig er det enkeltområder det bør fokuseres på. 

Litt vanskelig å finne fram til informasjon på nettsidene. Kan Fronter være en aktuell kanal for 

kulturskoleelevene som går i grunnskolen? 

Noe vanskeligere å nå rektor på tlf. enn tidligere. Kan bedres med å få inspektør/fagleder. Ønskelig at det 

opprettes ”kontor-/kontakttider” for personalet, for å unngå å ta kontakt på ”ukurante” tider. 

Still med fordel større krav til elevene, spesielt med tanke på hjemmeøving/lekser. 

Inntakskriterier etterlyses, samt klare regler for når det kan være grunnlag for kompensasjon i 

elevkontingent 

 

 



30 

 

Plan, gebyrbelagte tjenester, Teknisk kontor  
 

Dialogkonferanse dato 06.060.12                                                
 

Resultat av brukerundersøkelsen byggesak                                                            
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Resultat for brukerne 4,6 4,6 4,1 6,0 3,0 

Respektfull behandling 5,1 5,2 4,9 6,0 3,9 

Pålitelighet 4,8 4,8 4,4 6,0 3,4 

Tilgjengelighet 4,5 4,6 4,4 5,7 3,1 

Informasjon 4,4 4,1 4,1 5,4 3,4 

Generelt 4,6 4,7 4,2 6,0 3,3 

      

Snitt 4,7 4,7 4,4 5,9 3,4 
 

 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011| 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2009 2010 2011 

Gjsnitt saksbehandlingstid, byggesak 39 53 tall Finnes  Ikke  

Gjsnitt saksbehandlingstid, regplan 350 357 237 336 259 278 

Gjsnitt saksbehandlingstid, kartforretning 90 84 30 85 62 86 
 

Oppsummering fra tjenesten til dialogkonferansen 
Svarprosenten er redusert fra 41 % i fjor til 31 % i år. Vi har også i år valgt å ha fokus på tilgjengelighet 

og informasjon. Dette er gjort ved å bedre nettsida vår, opplæring av saksbehandlerne og større fokus på 

informasjon ved kontakt med brukerne av tjenesten. Resultatet er en marginal lavere skår på informasjon 

og en liten bedring på tilgjengelighet. 

 

Det er 19 kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Vi ligger over landsgjennomsnittet på alle 

dimensjonene bortsett fra på informasjon, hvor vi ligger likt. 

 

Alt i alt er vi godt fornøyd med resultatene! Det har vært ekstra stor arbeidsmengde det siste året og vi 

har hatt forholdsvis stort sykefravær på tjenesten. 

 
 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
Ble avholdt sammen med Driftskontoret og deres vann og avløpsundersøkelse. Kom 7 deltakere. Vi 

deltok med 3 fra VA og 1 fra TK.  

 

Alle deltakerne møtte for å høre om VA! Det vi generelt kan ta med oss er å gi bedre info på nettsida. 

Ønske om epost og tlfnummer til ansatte. 
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SFO 
 

Dialogkonferanse 22.mai 201 
  

Resultat av brukerundersøkelse angående SFO 
         

Dimensjon Skaun kommune Snitt 

landet 

Høyest 

kommune 

Lavest 

kommune 

 2011 2012 2012 

Resultat for brukerne 4,8 4,8 4,9 5,7 3,8 

Trivsel 4,4 4,4 4,6 5,7 3,3 

Brukermedvirkning 4,2 4,2 4,3 5,7 2,5 

Respektfull behandling 5,0 4,9 5,1 6,0 3,6 

Tilgjengelighet 4,7 4,7 4,6 5,6 3,2 

Informasjon 3,4 3,9 3,8 5,8 2,3 

Fysisk miljø 3,8 3,7 4,2 5,6 2,9 

Generelt 4,3 4,4 4,6 5,7 2,8 

Snitt totalt 4,4 4,4 4,5 5,7 3,1 
  

 

KOSTRA nøkkeltall 
 

Tema Skaun K-gr. 07 

2011 

S-T 

2011 

Landet 

2011 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter SFO 6 – 15år 3400 2346 2586 3406 4776 4212 

Brutto driftsutgifter SFO komm.bruker 22900 21600 20997 24727 25197 25336 

Andel innbyggere 6-9 år i SFO 55,9 60,2 59,8 59,4 65,3 60,2 

Andel 6-åringer forts. SFO 2.år           93% 79,2% 87,8 95,3 96,5 96,1 

Oppsummering fra tjenesten  
Brukerundersøkelsen sier oss at vi ligger nokså likt landsgjennomsnitt når det gjelder total 

brukertilfredshet i 2012. 

Nøkkeltall fra Kostra viser at utgiftene pr bruker i SFO har gått ned de siste årene. Skaun ligger under 

snitt-tall for Kostragruppe 7, Sør-Trøndelag fylke og landet som helhet. 

Andel barn i SFO ligger omtrent på snitt for Kostragruppe 7 og landet som helhet. Andel 6-åringr som 

fortsetter i SFO 2.år har økt fra 2010, men ligger lavt i forhold til sammenligningsgruppene.   

 

Problemstillinger til drøfting på dialogkonferansen: 

Hvordan bevare den gode økningen vi hadde på informasjon? 

Hva skal til for å få et bedre fysisk miljø? 

Hva kan grunnene være til at vi scorer lavt på fysisk miljø? 
 

Tilbakemelding fra dialogkonferansen til strategikonferansen 
Generelt positive tilbakemeldinger når det gjelder innhold og personale. Ungene trives godt og både barn 

og voksne møtes med respekt. God framgang på området informasjon. 

Resultatene varierer mellom de ulike SFO-avdelingene, så alle punktene er ikke like aktuelle i alle 

avdelingene. 

Forslag til videre arbeid: 

Kartlegge hva som er gjort på de ulike avdelingene når det gjelder informasjon. SFO-lederne følger opp 

dette. Lage felles forventninger til foreldre (standarder) når det gjelder informasjon; lese epost, lese 

oppslag, gi info om eget barn. Både foreldre og SFO-ansatte har ansvar for god informasjonsflyt. 

Når det gjelder fysiske forhold, så ønsker noen dugnad mens andre absolutt ikke ser det som en 

foreldreoppgave. Søke spillemidler for å ruste opp utearealene. Lytte til hva barna ønsker! 
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Skaun Ungdomsskole 
 

Oppsummering av elev-og foreldreundersøkelsen – våren 2012 

 

Elevundersøkelsen ble kun gjennomført på 10.trinn i år. Rapporten viser noe mindre svarprosent i år 

enn i fjor; 85,5% (2011: 91,37%). Svarprosent på foreldreundersøkelsen; 46%  (2011:20,87%), 

gjennomført for foreldrene kun på 9.trinn som en prøveordning. Erfaringene sier oss at vi får et 

bedre grunnlag dersom alle foreldrene får anledning til å svare, derfor tar vi den for hele 

foreldregruppa neste år.  

Kort oppsummert viser resultatene at de som har svart er rimelig godt fornøyd  med skolen og at det 

store flertallet trives godt.  

Det er ikke de store endringene fra i fjor – tendensen er den samme; litt forbedring eller samme 

resultat . 

 Mengden av besvarelsene ligger på den positive sida av skalaen. 

Med bakgrunn i resultatene fra årets brukerundersøkelser har vi et forbedringspotensial på følgende  

områder: 

1) Trivsel/mobbing:  

a. Følge opp skolens sosiale handlingsplan 

b.  Bruke verktøyet ”Innblikk” der det er nødvendig 

c. Prioritere anda mer trivselstiltak for å oppnå et trygt og  godt klasse- og læringsmiljø  

d. Utvikle oppleggene for trivselsprogrammet – øke statusen for trivselslederne 

e. Bruke klassens time enda mer systematisk  til vurdering av skolens standarder og 

gjenomgang av skolens ordensreglement . NB! Mer ro i timene! 

f. Gi enda mer oppmerksomhet og anerkjennelse til hver enkelt elev 

g. Gi elevene enda flere mestringsopplevelser  

 

2) Vurdering/veiledning/brukermedvirkining på det faglige: 

a. Informere elevene om hva som kreves for å oppnå kompetansemål og de ulike 

karakterene  i fagene – hva eleven  må jobbe mer med 

b. Mål og oppsummering av timen/arbeidsøktene gjennom uka der det er naturlig 

c. Underveisvurdering i alle fag 

d. Utviklingssamtaler med både faglærer og kontaktlærer – la elevene sette sine egne 

læringsmål 

e. Veiledning om hvordan foreldrene kan hjelpe sin ungdom 

3) IKT: 

a. Mer bruk av digitalt verktøy i opplæringen; det motiverer og skaper mer læring  

4) Gjennomføre foreldreundersøkelsen i forbindelse med foreldremøtene  
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KOSTRA 
 

 

 

Nivå 2 
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Finansielle nøkkeltall 
Netto resultatgrad 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun -1,82 3,05 9,8 7,01 

Kostragruppe 07 -0,46 2,01 2,4 2,32 

Fylkessnitt -2,88 4,37 4,2 2,98 

Landssnitt -0,66 2,64 2,23 1,78 
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Netto gjeldsgrad 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 105,61 103,71 65,37 64,55 

Kostragruppe 07 65,07 65,23 68,72 70,14 

Fylkessnitt 82,5 84,55 87,46 87,52 

Landssnitt 62,71 62,91 65,5 65,33 
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Behovsprofil 
 

Andel folkemengde 1-5 år 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 7,61 7,86 7,77 8,13 

Kostragruppe 07 6,38 6,41 6,48 6,54 

Fylkessnitt 6,15 6,24 6,24 6,24 

Landssnitt 6,13 6,14 6,17 6,19 
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Andel folkemengde 6 til 15 år 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 13,89 13,99 14,11 14,05 

Kostragruppe 07 13,73 13,6 13,39 13,21 

Fylkessnitt 12,67 12,43 12,24 12,08 

Landssnitt 13,3 13,12 12,94 12,73 
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Andel folkemengde 67 til 79 år 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 7,43 7,33 7,46 7,62 

Kostragruppe 07 7,96 8,08 8,29 8,56 

Fylkessnitt 7,96 8,04 8,25 8,46 

Landssnitt 8,54 8,62 8,75 9 
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Antall innbyggere 80 og over 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 259 255 263 252 

Kostragruppe 

07 
491 493 495 502 

Fylkessnitt 503 506 503 502 

Landssnitt 465 466 469 472 
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Hovedprioriteringer 
 

Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutg av netto driftsutg i alt 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 9,82 10,4 9,27 9,77 

Kostragruppe 07 9,11 10,01 9,58 8,8 

Fylkessnitt 6,78 8,9 7,67 9,14 

Landssnitt 8,12 9,19 8,3 8,25 
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Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 0,02 0,32 0,42 17,86 

Kostragruppe 07 2,25 2,23 2,49 16,58 

Fylkessnitt 3,03 2,09 2,8 16,38 

Landssnitt 2,91 2,65 2,71 14,63 
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Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 34,28 33,42 33,83 27,91 

Kostragruppe 07 34,22 32,83 32,95 27,68 

Fylkessnitt 30,4 29,84 30,22 25,66 

Landssnitt 30,59 29,89 30,08 25,91 
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Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 33,86 34,96 34,67 28,48 

Kostragruppe 07 33,44 33,03 32,88 28,05 

Fylkessnitt 34,78 34,31 33,76 29,05 

Landssnitt 35,66 35,74 35,7 31,1 
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Andel netto driftsutg sosialtj og barnevern av netto driftsutg i alt 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 6,94 7,31 8,32 7,4 

Kostragruppe 07 7,8 8,35 8,77 7,85 

Fylkessnitt 9,93 9,87 9,95 8,82 

Landssnitt 8,14 8,47 8,72 8,13 
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Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 4,13 3,8 3,52 2,9 

Kostragruppe 

07 
3,9 3,47 3,45 3,07 

Fylkessnitt 4,9 4,69 4,74 4,26 

Landssnitt 4,48 4,28 4,35 3,84 
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Grunnskole 
 

Korr brutto driftsutg grunnskoleundervisn per elev 
(1000 kr.) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 58 59 62 64 

Kostragruppe 

07 
61 64 68 70 

Fylkessnitt 65 67 71 74 

Landssnitt 65 69 73 75 
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Netto driftsutg grunnskoleundervisn per elev 
(1000 kr) 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 58 59 62 63 

Kostragruppe 

07 
59 63 67 69 

Fylkessnitt 62 65 68 72 

Landssnitt 64 68 71 74 
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Korr brutto driftsutg SFO per elev 
(1000 kr) 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 22 23 20 21 

Kostragruppe 07 22 23 23 24 

Fylkessnitt 24 23 23 24 

Landssnitt 22 22 23 23 
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Andel 6 til 9 år med plass i SFO 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 57,26 55,89 60,16 59,85 

Kostragruppe 

07 
58,06 57,97 59,01 59,38 

Fylkessnitt 63,26 61,49 62,89 65,3 

Landssnitt 57,19 57,09 58,16 59,79 
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Barnehager 
 

Korr brutto driftsutg barnehage per barn med plass 
(1000 kr) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 88 92 106 103 

Kostragruppe 

07 
57 62 65 67 

Fylkessnitt 82 81 91 96 

Landssnitt 64 67 70 73 
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Netto driftsutg barnehage per barn med plass 
(1000 kr.) 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 0 1 2 95 

Kostragruppe 

07 
12 12 14 111 

Fylkessnitt 17 12 16 116 

Landssnitt 18 17 18 115 



53 

 

 

 

Andel 0 til 5 år med barnehageplass 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 73,38 78,01 73,09 76,41 

Kostragruppe 07 73,09 74,72 75,18 76,66 

Fylkessnitt 76,32 77,76 77,63 78,66 

Landssnitt 74,29 75,24 76,07 76,81 
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Pleie og omsorg 
 

Korr brutto driftsutg institusjon per beboer institusjon 
(1000 kr.) 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 870 896 947 953 

Kostragruppe 07 767 787 813 853 

Fylkessnitt 659 614 659 714 

Landssnitt 737 737 775 803 
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Netto driftsutg institusjon per beboer i komm institusjon 
(1000 kr.) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 734 748 802 793 

Kostragruppe 07 678 684 704 743 

Fylkessnitt 596 552 594 640 

Landssnitt 669 668 707 734 
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Andel beboere i komm institusjon av mottakere av komm pleie og omsorgstj, 
kommunekasse 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun -- 13,68 13,17 12,11 

Kostragruppe 07 -- 16,96 16,96 16,5 

Fylkessnitt -- 24,06 23,31 23,03 

Landssnitt -- 19,05 18,59 18,54 
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Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 2,35 5,18 5,2 6,05 

Kostragruppe 07 3,58 3,53 3,44 3,51 

Fylkessnitt 3,25 3,51 3,36 3,34 

Landssnitt 3,84 3,95 3,92 3,93 
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Netto driftsutgifter per mottakere av komm pleie- og omsorgstj 
(1000 kr.) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 314 182 187 163 

Kostragruppe 07 232 251 265 275 

Fylkessnitt 277 269 282 303 

Landssnitt 261 273 286 304 
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Korr brutto driftsutg per komm plasser i institusjoner 
(1000 kr.) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 761 835 867 937 

Kostragruppe 07 789 842 847 872 

Fylkessnitt 743 792 790 865 

Landssnitt 813 856 870 908 
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Sosialtjenesten 
 

Korr driftsutg til sosialhjelp per mottaker 
(1000 kr) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 30 33 28 29 

Kostragruppe 07 24 23 25 30 

Fylkessnitt 31 30 37 38 

Landssnitt 29 29 31 35 
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Netto driftsutg per sosialhjelpsmottaker 
(1000 kr.) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 57 70 63 69 

Kostragruppe 07 51 51 53 56 

Fylkessnitt 69 68 73 71 

Landssnitt 59 60 61 65 
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Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene  
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 1,27 1,09 1,26 1,4 

Kostragruppe 07 2,09 2,36 2,37 2,27 

Fylkessnitt 2,35 2,37 2,13 2,21 

Landssnitt 2,32 2,48 2,49 2,43 
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Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak 
(1000 kr.) 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 20 24 24 25 

Kostragruppe 07 25 29 28 25 

Fylkessnitt 35 41 45 34 

Landssnitt 29 31 31 30 
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Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 17 år 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 6,55 5,62 6,83 6,01 

Kostragruppe 07 5,71 5,96 6,48 7,14 

Fylkessnitt 5,05 5,09 5,39 5,88 

Landssnitt 5,67 5,97 6,45 6,87 
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Samferdsel 
 

Brutto driftsutgifter i 1000 kr for komm.veier og gater 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 

Skaun 5 885 5 522 6 059 5 283 

Kostragruppe 07 7 855,35 9 341,58 8 115,06 8 928,48 

Fylkessnitt 8 718,88 9 377,28 10 548,36 12 047 

Landssnitt 8 128,36 9 223,69 9 568,26 10 797,3 

 
 


