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1 Skaun 

1.1 Innledning 

1.1.1 Rådmannens kommentar 

Årsmeldingen og årsregnskap med beretning gir en beskrivelse av hvordan Skaun 
kommunes ressursbruk, tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighetsutøvelse har vært i 
2017. Formålet med årsmeldingen er å rapportere noe videre om måloppnåelse og på 
hvilken måte ressursene er benyttet til kommunestyret. Årsmeldingen søker også å løfte 
fram utviklingstrekk og utfordringer for kommunen. Dokumentet skal gi grunnlag for 
videre utvikling, prioritering og styring av kommunen i arbeidet med årsbudsjett- og 
økonomiplan, og er derfor også et av fundamentene i kommunens helhetlige 
styringssystem. 

Styringssystemet skal bidra til å sikre at tjenestene kommunen leverer fyller krav til omfang 
og kvalitet med en ressursbruk fastsatt i kommunestyrets vedtak. Systemet skal også sikre 
god styringsdialog gjennom bruker- og innbyggerundersøkelser, dialog- og 
strategikonferanser – og med innbyggerne, politikerne, ansatte og tillitsvalgte gjennom 
systematisk bruk av tilgjengelig styringsinformasjon. Kommunen søker kontinuerlig å 
utvikle styringssystemet. Vi har over tid hatt positiv utvikling på flere områder, men det er 
likevel fortsatt rom for forbedringer. 

Slik rådmannen har informert kommunestyret om, er det igangsatt gjennomgang av 
kommunens samlede styrings- og resultatmålingssystem. Arbeidet med kommunens 
utviklingsstrategi ble startet opp i 2017 og nye verktøy for mål- og økonomistyring er tatt i 
bruk. Arbeidet skal bidra til å styrke lederskapet, sikre og opprettholde en god 
tjenesteproduksjon, -kvalitet og utviklingskraft samt en målrettet og god ressursstyring i 
hele kommunens virksomhet. 

Gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» ved årsskiftet 2016/-17, 
«Kommunekompasset» første halvår 2017 samt strategikonferansene, har gitt et godt 
grunnlag for å stake ut ny kurs på prioriterte områder. 

Kommunen er inne i en periode der interkommunalt samarbeid på flere områder etableres 
og utredes. Ved utgangen av 2017 ble samarbeid om barnevern og brann- og 
redningstjeneste etablert med nabokommuner. Samarbeid om IKT og landbruksforvaltning 
er under utredning og dels etablert i 2018. Samarbeid på andre områder og med nye 
samarbeidspartnere kan vise seg aktuelt framover. 

Bruk av ny og etablert teknologi til å fornye, forenkle og forbedre kommunens 
tjenesteleveranse, saksbehandling, forvaltning og myndighetsutøvelse, er muligheter vi 
allerede benytter. Dette arbeidet bør gis prioritet og fortsette. Digitalisering er et sterkt 
strategisk valg og må gjennomføres på flere områder. Digitalisering kan også ha stor 
betydning for innbyggerdialog og demokratiutvikling. 

Skaun kommunes sterke vekst i folketallet fortsatte i 2017 om enn i noe lavere takt enn i 
2016. Folketallsveksten i kommunen ligger betydelig over det en ser i andre kommuner i 
regionen og for så vidt langt ut over egen region også. Folketallsveksten var i 2017 på 142 
innbyggere (1,8%) mot 245 (3,2%) året før. 

De siste årene har folketallsutviklingen vært som følger: 

  2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 

Innbyggertall pr. 1.1 i året 7 143 7 392 7 668 7 755 8 000 8 142 

Folketallsvekst fra året før 202 249 276 87 245 142 
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  2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 

%-vis endring folketall fra 
året før 

2,9 3,5 3,5 1,1 3,2 1,8 

Sterk vekst byr på utfordringer, men også større muligheter. Kommunen har de siste 5 
årene investert nær kr 600 mill i offentlig infrastruktur, hvorav om lag kr 400 mill. er brukt 
på skoler og barnehager. I 2017 ble byggingen av helse- og mestringsboligene i Børsa 
fullført og arbeidet med nye Skaun ungdomsskole og kultursenter i Børsa startet opp. 

Samlet representerer investeringene de siste ti årene en betydelig vilje til vekst og utvikling 
og samtidig klare utfordringer i form av økte kapital- og driftskostnader i årene framover. 

Den viktigste forutsetning for å håndtere utfordringene ved vekst er gjennom god 
økonomistyring og tydelige og omforente prioriteringer. Det gir forutsigbarhet for både 
innbyggere, politikere og kommunens medarbeidere. 

Skaun kommune hadde i 2017 et netto driftsresultat på kr 22,1 mill og et samla 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 30,8 mill. Mindreforbruket har flere årsaker. Høyere 
skatteinntekter og fortsatt effektiv drift i kommunale enheter, er noen av årsakene. 

Et stort mindreforbruk er likevel ikke et mål i seg selv for en kommune. Men i en periode 
med sterk vekst og fortsatt påregnelig store framtidige investeringer i kommunal 
infrastruktur, gir en viss oppbygging av økonomisk handlefrihet styrke for å møte fremtidig 
kapitalbehov og økende gjeldsbyrde. Økt egenkapital i prosjektene, gir kommunen 
reduserte kapitalutgifter. Det er viktig å unngå at en for stor andel av kommunens inntekter 
må betjene renter og avdrag i stedet for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling. 

Kommunens samlede lånegjeld har økt betydelig de siste 4-5 åra, men gikk ned med kr 3 
mill til kr 664,4 mill. kr i 2017. Samla lånevolum og gjeldsgrad vil imidlertid øke sterkt de 
nærmeste åra når vedtatte og igangsatte investeringer tas hensyn til. Rådmannen finner 
derfor grunnlag for spesielt å påpeke behovet for tilpassing av framtidig investeringsnivå til 
det realøkonomiske grunnlaget kommunen har. Økte kapitalkostnader og omlegging av 
inntektssystemet for kommunen med reduksjon av omlag  kr 10 mill i årlig tilskudd, har 
aktualisert  arbeidet med omstillingsprosesser. En utvikling der driftsutgiftene nærmer seg 
driftsinntektene, bidrar også til nødvendigheten av framtidige endringer. Det er søkt 
eksterne midler til digitalisering og til organisasjonsutvikling. 

Kommunen har, i tråd med resultatene fra en nylig gjennomført bolystundersøkelse for 
Skaun, et fortsatt sterkt vekstpotensial. Om og i hvilken grad vi faktisk oppnår vekst 
framover, vil i stor grad avhenge av om hvor godt vi lykkes med økonomistyring, 
utarbeiding og vedtak av nødvendig og godt planverk og finansiering av offentlig 
infrastruktur i utbyggingsområder. 

Skaun kommune har dyktige medarbeidere, ca 730 ved utgangen av 2017. Rekruttering til 
de største tjenesteområdene våre er likevel fortsatt krevende med sterke «konkurrenter» i 
umiddelbar nærhet. Vi kan likevel konstatere at kommunens attraktivitet som arbeidsplass, 
så langt og jevnt over har gitt oss gode søkere til ledige stillinger i kommunen. 

Rådmannen benytter anledningen til å takke det samlede politiske miljøet og alle ansatte for 
et konstruktivt samarbeide i møte med felles utfordringer og i arbeidet til beste for 
kommunens innbyggere. 

1.1.2 Kommunens organisering 

Politisk organisering 

Skaun kommune har ni utvalg i tillegg til kommunestyret, som er kommunens øverste 
organ. 
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Etter kommunestyrevalget 2015 ble kommunestyret utvidet til 23 representanter, og Helse-, 
oppvekst og kulturutvalget ble utvidet til 9 representanter. 

Politisk aktivitet 

  

Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene. 

  
Møter 
2014 

Saker 
2014 

Møter 
2015 

Saker 
2015 

Møter 
2016 

Saker 
2016 

Møter 
2017 

Saker 
2017 

Kommunestyret 9 88 9 74 11 80 10 80 

Formannskap 10 40 10 47 12 38 11 56 

Klagenemnd 1 1 2 2 1 1 0 0 

Plan- og miljøutvalget 11 34 9 82 9 66 9 55 

Helse- oppvekst og 
kulturutvalget 

9 45 8 47 10 49 9 70 

Arbeidsmiljøutvalget 4 25 6 14 3 8 5 13 

Administrasjonsutvalget 4 7 4 6 2 2 4 4 

Kontrollutvalget 6 36 5 35 6 50 5 43 

Eldrerådet 5 5 3 3 4 4 4 11 

Råd for 
funksjonshemmede 

3 4 3 3 4 4 4 10 

Skaun ungdomsråd 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valgstyret 1 6   3 6 2 6 

Det er avholdt to Strategikonferanser, en i juni og en i oktober, begge gangene med 
deltakelse av kommunestyrerepresentantene, enhetslederne, kirkelig fellesråd og 
representanter fra fagforeningene. På strategikonferansen i juni var temaet vekst og vi tok 
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utgangspunkt i Kommunebarometeret. I oktober var temaet kommunikasjon og Øyvind 
Håbrekke, Skaperkraft, innledet og hjalp oss med gruppearbeid. 

Det er gitt flere orienteringer/presentasjoner for Kommunestyret i 2017: 

 Lensmann i Skaun, Tor Kristian Haugan, kriminalitetsbildet i Skaun 

 KLP v/Jon Håvard Davidsen orienterte om aktuelle tema. 

 Prosjektet Klart språk i Skaun kommune v/Gunnhild Landrø og Helen Hol 

 Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) v/ Bjørn Buan, daglig leder i SiO. 

 Vinneren av anbudskonkurransen «Skaun ungdomsskole med idretts- og kulturhall» 
Veidekke AS presenterte «Tangenten». 

 Nytt revisjonsselskap v/Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS 

 Felles velferdsteknologiprosjekt mellom Melhus, Midtre Gauldal og Skaun av Erik 
Eide. 

 Presentasjon av Kommunekompasset Skaun av Håvard Mo fra KS Konsulent 

 Film om historien bak E39 

 Samferdselsstrategi og Takst- og soneinndeling av Janne Sollie, adm. direktør i AtB 

 Prosjektet Salam og Internasjonal uke av Maram Abdullah Tashid og Emily 
Margrethe Rønning fra Tiller videregående skole. 

 Det har blitt gitt flere orienteringer om status Skaun ungdomsskole og kultursenter. 
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2 Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 

2.1 Resultatvurdering 

2.1.1 Tjenester 

Rådmannens stab; rådgivere og enhetene økonomi- og personalkontoret og 
serivcekontoret. Politiske organer, med revisjon og kontroll og næringsutvikling. 

2.1.2 Organisasjon 

Sentraladministrasjonen og fellesutgiftene består av politiske organer, kommuneledelsen og 
enhetene økonomi- og personalkontoret og servicekontoret. 

  2 017 

Kommuneledelsen 5,4 

Økonomi- og personalkontoret 15,7 

Servicekontoret 6,8 

Sum årsverk 27,9 

40% stilling som brukerkoordinator tiltrådte 01.02.107. Stillingen er plassert i 
kommuneledelsen, 

Ny stilling som rådgiver innkjøp, i samarbeid med Melhus kommune,  startet opp 
november 2017. Stillingen er organisastorisk plassert i økonomi- og personalkontoret. 

Servicekontoret har i tillegg  hatt en prosjektmedarbeider i 60% stilling. 

Økonomi- og personalkontoret har hatt 1 person fra NAV i arbeidspraksis i 3 måneder, og 
servicekontoret 1 person i noen uker fra Euroskolen. 

Det er gjort vedtak om IT-samarbeid med Melhus kommune. I tråd med dette 
earbeidsgiveransvaret for stillingene inne IT lagt til de respektive kommunene,, mens 
ledelsen og personalansvaret er lagt til  IT-leder iMelhus kommune. 

Økonomi- og personalkontoret hadde et nærvær på 97,7%, og servicekontoret 90,3%. 

2.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse 
Regnskap 

2017 
Budsjett 2017 

Reg budsjett 
2017 

Avvik 2017 

     

 
Sentraladministrasjonen 
og fellesutgifter  

    

Driftsutgifter  55 505 734 57 259 894 59 823 894 -4 318 160 

Driftsinntekter  -6 353 342 -3 014 600 -4 650 600 -1 702 742 

Netto driftsutgift  49 152 392 54 245 294 55 173 294 -6 020 902 

  

  2 017 
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  2 017 

Kommuneledelsen 594 190 

Økonomi- og personalkontoret -4 600 193 

Servicekontoret -1 323 986 

Politiske organer -690 973 

Sum -6 020 962 

Kommuneledelsen fikket negativt avvik på 594 000 kroner. Utgiftene til stilling som 
brukerkoordinator vedr. utbygging av Skaun ungdomsskole er ført her. Avviket på 
lønnsutgiftene er omlag 430 000 kroner. Avviket forøvrig er kommet på diverse 
driftsposter. 

I den løpende budsjettoppfølging er driftspostene sett i sammenheng med  fellesutgiftene 
under ansvar 120, uten at det er foretatt budsjettkorrigeringer underveis i året. 

I kommentarene til økonomirapportene 1/17 og 2/17 ble det forutsatt en ompostering av 
brukerkoordinatorstillinga til investeringsbudsjettet, men driftsbudsjettet er ikke blitt 
regulert. 

Av avviket på 4,6 millioner kroner på økonomi- og personalkontoret, skyldes 1,27 millioner 
kroner lavere utgifter til kjøp av undervisningstjeneter fra andre kommuner og høyere 
refusjon fra andre kommuner, lavere utgifter enn budsjettert til private barnehager i andre 
kommuner med 1,3 mil. kroner, innsparing på 0,56 mill. kroner på sentral bevilgning til 
styrket tilbud førskolebarn. 

Budsjetterte utgifter til administrasjon og fellesutgifter viser en samla innsparing på omlag 
1,5 mill. kroner. Innsparingen har kommet på konsulentbistand, forsikring, opplæring og 
IKT. I denne innsparingen inngår også et inntektsbeløp på 0,6 mill. kroner, som er en 
tilbakebetaling på leie av kopimaskiner. Tvisten mellom fylkets innkjøpsavdeling og forrige 
leverandør av kopimaskiner, omfattet flere kommuner og fylkeskommunen, og er nå 
avsluttet. 

Innsparingen på konsulent er omlag 0,5 mill. kroner. En del prosjekter påbegynt i 2017, 
som utredning helse- og mestringsboliger og utviklingsplan, søkes overført til 2018. 

På servicekontoret ble det budsjettert med prosjektmidler på ca. 900 000 til kjøp av 
tjenestene skanning og digitalisering av kommunale fra IKA Trøndelag. På grunn av svært 
lang ventetid hos IKA tok vi beslutning om å gjøre arbeidet selv. Vi kjøpte inn det meste 
av skannerutstyr i 2017 og en prosjektmedarbeider i 60% fikk begynt på forarbeidet med å 
ordne arkiv, noe som tilsammen utgjorde utgifter på ca kr. 200 000. Store deler av 
prosjektmidlene står dermed ubrukt og dette er hoveårsaken til utgiftsavviket. 

Service kontoret har hatt en medarbeider på langtidssykefravær, noe som fører til 
mindreforbruket på kr. 59' på lønn. 

Det meste av inntekstavviklet skyldes at Servicekontoret fikk godtgjørelse fra 
Bomvegselskapet E39 for hele 2017. Vi tok alt etterarbeid som ordning og bortsetting av 
arkiv, etter nedlegginga av bompengeinnkrevingen. I tillegg har vi levert flere 
eiendomsmegleroppdrag enn forventet, noe som gir høyere inntekter. 

Regnskapet for ansvar 140: Politiske organer, viser små avvik mot budsjettet på 
formannskap/kommunestyre, kontrollutvalg og revisjon og diverse fellesutgifter. 
Innsparinga på valgutgiftene har kommet på møtegodtgjørelse og utgifter til materiell. 

Under tilrettelegging og bistand for næringslivet,  skyldes avviket på 512 000 kroner at 
budsjettert beløp til næringsfondet for Orkdalsregionen på  275 000 kroner ikke ble utbetalt 
i 2017. Finansieringa av næringsfondet skulle opprinnelig skje ved at kommunene i 
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Orkadalsregionen, som er berettiget til regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen, 
skulle overføre disse midlene til næringsfondet. Orkdal og Skaun kommunerfaller utenfor 
denne ordningen, men skulle overføre tilsvarende beløp, fastsatt til 275 000 kroner pr år i 2 
år (2016 og 2017). Denne forutsetningen  ble ikke oppfylt i 2017. Bevilgningen for 2016 ble 
utbetalt i 2017, men med et beløp på 153 500 kroner. 

Innsparingen forøvrig  skyldes  feilbudsjettering. Overføringen til  Næringshagen er 
oppført  med for høy bevilgning. 

2.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Utredninga av framtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring 300 000 kroner. 

Fullføre arbeidet med utviklingsplan og kommunikasjonsplan 150 000 kroner 

  

  

  

2.2 Utfordringer 

Fullføre arbeidet med utviklingsplan og kommunikasjonsplan. 

Organisasjonsutvikling og lederutvikling. 

Implementere verktøyet Stratsys i virksomhetsstyringen. 

I IT-samarbeidet med Melhus kommune vil hovedoppgaven i første omgang være 
opprettelse av felles domene for de to kommunene, hvor ambisjonene bl.er bedre kvalitet 
og tilgjengelighet på IT-tjenestene, redusert sårbarhet og gevinstrealisering gjennom 
digitalisering og teknologisk utvikling. 

Sjukefraværet er noe høyere enn målene i IA-avtalen, og arbeidet med å redusere dette vil 
fortsatt være en prioritert oppgave. 

Servicekontorets utfordringer er å videreutvikle gode løsninger for våre innbyggere, være 
pådrivere for digitalt førstevalg i organisasjonen og sørge for å ta i bruk verktøy som gjør 
oss bedre rustet til den digitale utviklingen vi står ovenfor i offentlig sektor. 

Videre innarbeide gode rutiner i tråd med ny personvernforordning som trer i kraft i mai 
2018 og vi skal utvikle oss på området informasjon/kommunikasjon ved bruk av sosiale 
media, samtidig som vi ivaretar krav til informasjonssikkerhet. 

  

  

2.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Digitalisering av kommunale arkiv, estimert kostnad 720 000 kroner. 

Tiltaket Digitalisering av kommunale arkiv er påbegynt. Planen var at IKA Trøndelag skulle 
gjøre jobben med å skanne og digitalisere for oss, men pga lang ventetid tok vi derfor i 
2017 avgjørelsen om å gjøre arbeidet selv. Det betyr innkjøp av skannerutstyr, rigging av 
lokaler og bruk av prosjektmedarbeidere til å gjøre jobben. 

Vi fortsetter tiltaket med to prosjektmedarbeidere på tilsammen 1,8 årsverk. På den måten 
får vi kontinuitet i arbeidet med å skanne. Vi har kommet godt i gang med forarbeidet både 
med eiendomsarkiv og personalarkiv. 

To prosjektmedarbeidere gir personalkostnader (ca. kr. 620 000), behov for to nye 
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arbeidsstasjoner, samt opplæring/kurs. Tilstammen er dette stipulert til kr. 720 000,-. 

Det forventes at tiltaket fortsetter i 2019. 

Taksering av eiendomsskatt. 

Bevilgning til taksering av eiendomsskatt for næringseiendommer og verk og bruk vurderes 
i ØR 1/18. . Antatt kostnad  350 000 kroner. 
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3 Skoler inkl SFO 

3.1 Resultatvurdering 

3.1.1 Tjenester 

Utover det enehtene kommenterer er resultater og vurderinger/analyser knyttet til ulike 
indikatorer mer omfattende beskrevet og utdypet i sak 71/17 KST 14.12.2017 
"Kvalitetsmelding for grunnskolen i Skaun kommune 2017", som er en årlig rapport om 
tilstanden i grunnskoleopplæringa knytta til læringsresultat, frafall og læringsmiljø i Skaun 
kommune. 

  

3.1.2 Organisasjon 

Ved utgangen av 2017 var det 1194 elever i grunnskolen i Skaun. Dette er en økning på 71 
elever fra foregående år. Det er111 årsverk til undervisningspersonale. Årsverkene er 
fordelt på 126 lærere. 8.8 årsverk benyttes til administrasjon skoler/oppvekstsenter. Det er 
17 årsverk til barne- og ungdomsveileder. SFO har 363 barn innmeldt. 

Skolene i Skaun har som målsetting at alle elever skal får mulighet til å utvikle sine 
grunnleggende ferdigheter. Det er valgt tre fokusområder som skal være med å bidra til at 
elevene nærmer seg målsettingen. Alle skolene jobber systematisk med skolemiljø, 
vurdering for læring og tilpassa opplæring/tidlig innsats. I tillegg har skolene et eget valgt 
fokusområde. Dette er i tråd med sektorplan for grunnskolene i Skaun. Fra 1. august ble 
det endringer i oppplæringslovens kapittel 9, som omhandler skolemiljø.Dette medføret at 
nye rutiiner og prosedyrer for arbeid med skolemiljø ble utarbeidet og informert om. 
Undervisningspraksis knyttet til vurdering og elevinvolvering har vært sentralt i 2017. Alle 
skolene har benyttet nettkurs utarbeidet av Høgskolen i Innlandet i skolebaserte 
kompetanseutvikling. Andel elever som får spesialundervising etter enkeltvedak er 7,1 %. 
Skolenes seks fagdager for pedagogene blir brukt til kompetanseheving knyttet til 
fokusområdene. 

3.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 Skoler inkl 
SFO  

    

Driftsutgifter  141 431 626 124 073 509 138 401 263 3 030 363 

Driftsinntekter  -28 215 748 -15 368 754 -24 061 754 -4 153 994 

Netto 
driftsutgift  

113 215 878 108 704 755 114 339 509 -1 123 631 

3.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Enhetene begrunner selv sine søknader om overskudd/underskudd. 
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3.2 Utfordringer 

Kunnskapsdepartemangets innføring av ny desentralisert  kompetansemodell vil øke 
forventningene til kommunene og solelederne når det gjelder etterutdanning av pedagoger. 
Skolenes administrasjonsressurs utfordres av dette, da det er forventet a 
skoleeier/skoleleder skal drive skolebasert kompetanseutvikling på enhetene. 
Administrasjonsressursen har vært tema i hovedutvalg og ved besøk på enheten, da det 
stadig blir større elev- og personalgrupper og nye oppgaver. 

I hht opplæringslovens § 5-6 har PP-tjenesten både system- og individretta 
arbeidsoppgaver. Det systemretta arbeidet skal bestå av hjelp med kompetanse- og 
organisasjonsutviling slik at de tilrettelegger for elever med særskilte behov, samt tidlig 
innsats og forebygging av frafall. PP-tjenesten har vurdert det slik at for å ivareta de 
individretta arbeidsoppgavene har systemarbeidet ikke blitt prioritert pga av kapasitet. 
Dette utfordrer det forebyggende arbeidet ute på enhetene. 

Som følge av HOKUs vedtak i sak 38/16 om at ny plan for IKT i skolene i Skaun skulle 
utarbeides i løpet av 2017, ble Digitaliseringsstrategi for grunnskolene i Skaun kommune 2018 -
 2022 vedtatt i KST 14.12.2017. Strategien tar i seg de nasjonale føringene fra 
Kunnskapsdepartementetes Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for 
grunnskoleopplæringen 2017 - 2021. Digitalisering utfordrer på ulike måter, både tekniske 
løsninger, kompetansehevinger og økonomiske disponeringer. Fra 1. juni 2018 vil 
posjektleder for digitaliseringa av grunnskolen i Skaun jobbe med disse utfordringene og 
kommunestyret vil får framlagt ulike analyser og kartlegginger knyttet til dette høsten 2018. 

Elevtallsveksten utfordrer fremdeles. Større elevgruppe gir også et større mangfold. Elever 
med særskilte opplæringsbehov har økt vesentlig det siste året, både på småskolen i Buvik 
og Børsa og på ungdomstrinnet. Dette er elever som har behov for 1:1 oppdekning for å 
kunne delta i skolehverdagen, samt at denne elevgruppa også har behov for voksne som 
deltar på SFO og utvida skoledag ved ungdomstrinnet. 

  

  

3.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Bevilgning knyttet til kjøp av 1:1 digital enhet til 7. tinnselver er ikke i verksatt i påvente av 
valgt av programvare og digital enhet. Dette vil bli avklart i løpet av 2018. 
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4 Barnehager 

4.1 Resultatvurdering 

4.1.1 Tjenester 

Forskrift om ny rammeplan for barnehagene ble gjeldende fra 01.08.2017. Den nye 
rammeplanen har tydeligere forpliktelser for barnehagene. Den framhever styrking av 
mangfoldsperspektivet, helseperspektivet, språkarbeidet og overganger innad i barnehagen 
og til skole/SFO. Ansvar og roller er tydeligere beskrevet. I tillegg gir den en økt 
oppmerksomhet på de yngste barna i barnehagen. Behovet for ny forskrift om rammeplan 
for barnehagen kom fordi det var et ønske om et mangfoldig, men likeverdig 
barnehagetilbud og behov for et tydeligere styringsdokument. I tillegg var ny kunnskap om 
barn, barnehager og øvrig samfunnsutvikling vesentlige moment for ny rammeplan. 

Sektorplan for barnehagene i Skaun ble vedtatt i K - styret 10.12.2015. Felles 
satsningsområde er Barn med særskilte behov/tidlig innsats, Danning og kulturelt 
mangfold, Pedagogsk ledelse/barnehagen som lærende organisasjon, Et godt språkmiljø for 
alle barn. 
Høsten 2017 startet barnehagene opp prosjektet Pedagogisk dokumentasjon. Dette er et 
prosjekt gjennom Orkdag/Øy regionen. Prosjektet er basert på barnehagebasert 
kompetanseheving. Målet er å øke kompetansen hos alle som jobber i barnehagen. 
Pedagogisk dokumentasjon er blant annet ment som et støttemateriell for implementering 
av ny rammeplan. Utviklingsarbeidet i barnehagene i Skaun drives av Mona Nicolaysen 
som også har utarbeidet materiellet på oppdrag fra Udir. 

Barnehageloven § 12 sier at alle godkjente barnehager i kommunen både private og 
kommuneale skal samarbeide om opptak av barn. Den 8. avdelingen ved Hammerdalen 
barnehage ble åpnet 01.08.2017. Dette gjorde at alle med lovfestet rett til plass fikk tilbud 
om barnehageplass i kommunen. 

Det er stor søknad til Venn oppvekstsenter barnehage. De som ikke fikk plass fra august 
2017 ble fordelt på andre barnehager i kommunen. De fleste i Børsa og Fredly. Med 
bakgrunn i søkermassen er det fortsatt behov for minimum 3 avdelinger på Venn 
oppvekstsenter barnehage, men så langt har det totalt i kommunen vært nok kapasitet til 
alle med lovfestet rett til plass. 

Kommunen har en privat barnehage, Fredly barnehage. Barnehagen har behov for mer 
plass. Det har i de siste årene vært utfordrende å drive en såpass liten enhet i økonomisk 
balanse. Barnehageeieren, Fredly folkehøgskole, har derfor søkt kommunen om garanti for 
økt driftstilskudd ved å utvide tra to til fire avdelinger. Saken er under behandling i 
kommunen. 

i 2017 gikk 11 barn i barnehager i Melhus og Trondheim kommune. I henhold til § 11 i 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager har disse kommunene rett på refusjon for kostnader til ordinær drift fra 
kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen er basert på nasjonale gjennomsnittssatser 
fastsatt av departementet, og er tilpasset den prosenten som hver enkelt barnehage mottar 
fra egen kommune. Midler til styrkningstiltak refunderes private barnehager etter søknad. 
Gjelder tilskudd til enkeltvedtak etter barnehageloven, og styrket tiltak til tidlig innsats. 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i barnehagene i 2017. Det planlegges 
gjennomføring av Foreldreundersøkelsen gjennom Udir på november 2018. 
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4.1.2 Organisasjon 

Alle barnehagene i Skaun har full barnehagelærerdekning i henhold til kravet i 
barnehageloven. Det var en søknad om dispensasjon fra barnehagelærerutdanningen i 
2017. Det ble innvilget dispensasjon i 35 % på Fredly barnehage. 
Generelt er det god søknad på ledige stillinger både som barnehagelærer og barne og 
ungdomsarbeider/assistent i kommunen. 

Midler til kompetanseutvikling fra staten blir overført Orkdal/Øy regionen. 
Regionkonsulenten koordinerer kurs/opplæring for ansatte i barnehagene. I tillegg 
samarbeider alle barnehagene i Skaun om felles kurs- og planleggingsdager. 

Fravær i banrehagene varierer. Det er en stor utfordring for barnehagene å ha tilgang på 
nok kompetent vikarressurs. Rekruttering av vikarer foregår i hovedsak ut på enhetene. Det 
er i 2017 prøvd ut fellesutlysninger som er sentralt styrt. Søkermassen har varriert og det er 
få med relevant kompetanse. 

Flere av barnehagene har lærlinger. Pr 15.12.2017 var det 8 lærlinger fordelt på 5 
barnehager. 

4.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 Barnehager      

Driftsutgifter  84 649 506 74 461 748 82 327 748 2 321 758 

Driftsinntekter  -22 421 501 -13 890 500 -19 687 500 -2 734 001 

Netto 
driftsutgift  

62 228 005 60 571 248 62 640 248 -412 243 

4.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

4.2 Utfordringer 

Økonomi 
I flere år har utfordringen vært å legge tilrette for full barnehagedekning i kommunen. I 
2017 ble 8. og siste avdeling ved Hammerdalen barnehage åpnet. Søkermassen til Venn 
oppvekstsenter barnehage viser at det er behov for minimum 3 avdelinger der, men på 
grunn av kapasiteten totalt i kommunen har det ikke vært behov for utvidelse til nå. 
Fra 2017 fikk barn som er født før 1. desember en lovfestet rett til barnehageplass. Vi har 
til nå et tilbud til alle med krav på plass. 

Gjennom implementering av Forskrift om rammeplan for barnehagene har det vært fokus 
på faglig og personlig utvikling for barnehageansatte. Det har derfor vært behov for ekstra 
ressurser til innleie av ekstern kursholdere. 

Flere av barnehagene har behov for utbedringer både på bygg, utelekeplass og inventar. 

  

Tjenester 
Vedtatte sektorplan for barnehagene i Skaun og implementering av Forskrift om 
rammeplan for barnehagene fører til økt fokus på barnehagebasert kompetanseheving. I 
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tillegg har Udir kommet med en revidert kompetansestrategi som blir et viktig virkemiddel 
som støtter implementering av rammeplan i barnehagene. 
Behovet for trygge og tydelige ledere er stort og det ble igangsatt arbeid inn mot dette i regi 
av Orkdal/Øy regionen høst 2017. 

Organisasjon 
Alle barnehagene har utnyttet leke- og oppholdsarealet maksimalt for å skaffe nok plasser. 

Fokus på nærvær og redusert fravær er en viktig oppgave for banrheagene. i samarbeid med 
personalkontoret er det gjennomført nærværsprosjekt med alle ansatte i barnehagene. 
Tilbakemeldingene har vært positive. Alle vil i løpet av våren 2018 være med på oppstart av 
NED - prosjekt, et samarbeid mellom NAV og KS. 

Det er en utfordring for banrehagene ved oppvekstsentrene at de har lite tid til 
andministrative oppgaver. Kravene til drift og faglig utvikling er økt samtidig som 
administrasjonstiden har vært den samme. 

  

4.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Ingen aktuelle tiltak. 
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5 Barn, familie og sosial 

5.1 Resultatvurdering 

5.1.1 Tjenester 

Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får 
tilbud om plass på fastleges liste. Vi har i dag et listetak på 6540 fastlegeplasser til 8150 
innbyggere. Likevel har vi nesten 200 ledige plasser. For 3 år siden hadde vi nesten 300 
ledige plasser og like mange fastlegeplasser.  Kommunen skal ha en eller flere 
kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. 
Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen. 

Helsestasjon er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge 0-20 år, og til gravide som går 
til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Vi har Helsestasjon for barn, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Disse skal være en lett tilgjengelig og gratis 
tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.Tjenesten er 
tverrfaglig og har et friskfokus som fremmer ressurser og sterke sider hos barn, unge og 
foreldre. Den har et stort potensiale i å identifisere risikofaktorer hos gravide, barn og unge.  
Oppfølging av overvektige barn, skolefravær og elever som strever psykisk har vært og er 
fokusområder. 

Prosjekt kompetanseheving og kvalitetssikring på Helsestasjonen har som mål å komme 
tidligere inn ved å øke tilgjengeligheten av helsesøstre og heve kompetansen innenfor vold, 
overgrep og omsorgssvik, samt revidere rutiner og prosedyrer. 

Fysio- og ergoterapi skal arbeide med helsefremming, forebygging og 
behandling/tilrettelegging/rehabilitering/habilitering. Det legges vekt på at mennesket kan 
ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser.  De driver også prosjektett habilitering 
og rehabilitering - hovedmålet er å fremme god helse gjennom hele livsløpet med fokus på 
mestring og deltakelse, og prosjektet  friskliv og mestring hvor målet er å opprette et 
frisiklivs- og mestringstilbud for å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdom og 
bidra til mestring av sykdom. 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 
emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold 
til dette. 

PPTs langsiktige mål er å få ned antallet individsaker og økt fokus på arbeid på systemnivå. 
Dette gjennom økt tilstedeværelse i skole og barnehage. Slik det er i dag klarer vi ikke å 
være i forkant av utfordringer og vansker sammen med de ansatte på de ulike enheten. I 
stedet for nedgang i antall individsaker  er vi på stedet hvis sammenlignet med året før.  
Det er samrbeid med statped i både enkeltsaker og på systemnivå. 

Flyktningetjenestens hovedoppgave er bosetting og oppfølging av introduksjonsloven. 
Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Fokluset i innværende år  har 
vært å gjennomgå eksisterende rutiner og lage nye der det har vært behov for det. 
Flyktningetjenesten har fått rosende omtale sentralt for dette arbeidet og har blitt bedt om 
å dele dette med andre kommuner. 

Antall henvisninger til Psykisk helse og rus har økt fra 171 i 2016 til 225 i 2017. Ifølge 
Helsedirektoratet øker antall pasienter og mottakere av helse - og omsorgstjenester innen 
psykisk helse og rus, mer enn befolkningsveksten. Vi arbeider recoveryorientert og har som 
mål å implementere den orienteringen i hele Barn, familie og helse. 
Lavtersketilbud/Holdeplassen er et vellykket prosjekt der målet er å ha åpent 5 dager per 
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uke. Per i dag har vi åpent 3 dager, og vi arbeider med å få til minst en fast stilling i 
prosjektet. Psykolog-prosjektet går helt etter planen. 

SommerSkaun er et meget vellykket prosjekt som vi absolutt vil videreføre, men ser at det 
vil være gunstig å dra med oss NAV og Kultur, fritid og frivillig i fortsettelsen. 

Vi arbeider med en dreining fra individuell oppfølging mot gruppetilbud/aktivitet ved 
Treffsted/Holdeplassen der det er mulig. Hensikten er å kunne tilby flere brukere tjenester, 
tilby mer varierte tjenester, og ikke minst være bidragsyter i nettverksutvikling og 
likemannsgrupper. 

Grunnet pågående utvikling og endringer av NAV sine brukerundersøkelser er det de siste 
årene ikke gjennomført egne brukerundersøkelser 

5.1.2 Organisasjon 

Årsverk: 

Tjeneste Årsverk 

Legetjenesten 1,3 

Helsestasjonstjenesten 8 

Fysio-/ergoterapitjenesten 9,3 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 3,2 

Flyktningetjenesten 3 

Psykisk helsetjeneste 8,3 

Barnevernstjenesten 5,86 

NAV 3,2 

Prosjektstillinger 5,1 

Sum årsverk inkl. prosjektstillinger 47,26 

Kommunen har tilsammen 50 t/uke i kommunale legetimer, som utgjør omlag 1,3 årsverk. 

Årsverkene på helsestasjonstjenesten er fordelt på helsesøstre, jordmor og helsesekretær. 
Bemanningen ble økt med 40% helsesøsterstilling, og i tillegg har tjenesten hatt en 60% 
prosjektstilling. 

Fysio-/ergoterapitjenesten har i tilegg  fått tilskudd til 1,5 årsverk i  prosjekt. 

Skaun kommune ble oppsagt av vertskommunen Orkdal med virkning fra 31.12.2017. Ny 
avtale om barnevern er inngått med Melhus kommune, med Melhus kommune som 
vertskommune, med virkning fra 01.01.2018. 

PPT fikk 50% logopedstilling i 2017, men tiltredelse skjedde 01.01.2018. 

Flyktningetjenesten fikk ny stilling fra februar. 

Psykisk helsetjeneste har i tillegg 2,0 årsverk i to prosjekt; lavterskelprosjekt og 
psykologprosjekt. 

NAV har i tillegg 1 årsverk i prosjektstilling. 

Nærvær: 

  Nærværsprosent 

Barn, familie og sosial 98,7 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 98,0 
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  Nærværsprosent 

Flyktningetjenesten 97,0 

Psykisk helsetjeneste 96,1 

NAV 96,8 

Nærværsarbeidet følges opp løpende. 

5.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 Barn, familie 
og sosial  

    

Driftsutgifter  59 384 424 54 096 741 58 734 987 649 437 

Driftsinntekter  -4 096 302 -3 803 282 -1 992 282 -2 104 020 

Netto 
driftsutgift  

55 288 122 50 293 459 56 742 705 -1 454 583 

Avvikene i kroner fordeler seg slik på de forskjellige ansvarene i budsjettområdet: 

  Avvik i kroner 

Ansvar 300: Barn, familie og sosial 462 209 

Ansvar 301: PP-tjenesten -766 132 

Ansvar 302: Flyktningetjenesten -368 205 

Ansvar 303: Psykisk helsetjeneste -52 821 

Ansvar 310: NAV -729 634 

Sum avvik i kroner -1 454 583 

Samla sett går budsjettområdet med et mindreforbruk på nesten 1,5 mill. kroner. 

Barneverntjenesten under ansvar 300: Barn, familie og sosial, fikk et overforbruk på 1,6 
mill. kroner,  som skyldes økt omfang av saker i 2017. Dette oppveies imidlertid av 
mindreforbruk på en rekke andre tjenester under ansvaret. 

Mindreforbruket på 766 000 kroner på ansvar 301:  PP-tjenesten, skyldes en budsjettfeil, 
etter at ansvaret for støttekontakter ble overført til hjemmetjenesten. 

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger ble 339 000 kroner lavere enn det 
reviderte budsjettet, og forklarer avviket på ansvar 302: Flyktningetjenesten. 

I avviket på ansvar 310 NAV inngår øremerka statstilskudd på tilsammen 850 000 kroner; 
600 000 kroner til utvikling av sosialtjenestene, og 250 000 til bekjempelse av 
barnefattigdom. Ubrukt del av  midlene, 783 000 kroner er avsatt i regnskapet til bruk i 
2018, og inngår ikke i tabellen over. Korrigert for avsetningen har ansvaret et merforbruk 
på omlag 53 000 kroner. 

Utbetalinger til deltagere på kvalifiseringsprogrammet, samt økonomisk sosialhjelp er noe 
høyere enn budsjettet, men dette tas inn nesten helt gjennom mindreforbruk på andre 
områder under ansvaret. 
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5.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Mindreforbruk på NAV Skaun skyldes hovedsaklig skyldes prosjektmidler fra 
Fylkesmannen, så det er naturlig at de må overføres til 2018. 

5.2 Utfordringer 

En gjennomgående utfordring innen Barn, familie og helse er at antallet innbyggere øker og 
med dette øker presset på de ulike tjenestene fordi mengden henvendelser øker og sakene 
er mer komplekse.  I tillegg til effektene av å være en vekst kommune så har også 
samhandlingsreformen bidratt til at kommunehelsetjenesten får flere og mer komplekse 
oppgaver og innenfor enheten merkes dette spesielt inne psykisk hesle og rus som har hatt 
en stor økning i antall henvisninger i 2017 og har nå ventelister. 

Når vi sammenligner ulike årsverk med nabokommuner så har vi lavere bemanning innen 
de fleste tjenestene.  Konsekvensen av dette er at man må prioritere strengt mellom 
oppgaver og at det blir ventetid for brukere som skal ha tjenester.  I tillegg blir systemrettet 
og forebyggende arbeid nedprioritert i forhold til oppfølging av enkelt saker, og det er et 
behov for økt merkantilt personale. 

Innenfor enheten har det også vært flere ulike prosjekter og det er utfordring å 
implementere prosjektene fra prosjekt til varig drift. 

Når det gjelder lokaler så mangler man i dag egnede lokaler for å drive ulike gruppetilbud.  
Lydisoleringen av dagens kontorlokaler oppleves også mangelfull. 

I 2017 ble samarbeidet med Orkdal kommune om barneverntjeneste avsluttet, og vi har 
inngått et nytt interkommunalt barnevern sammen med Melhus kommune. Vi tror at dette 
vil bli en god løsning, og så langt så har oppstarten gått etter planen. 

Det har det siste året vært en kraftig økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 
som har ført til økte utbetalinger. Gruppen som utpeker seg er ungdommer under 25 år 
som mottar økonomisk sosialhjelp, der det pr oktober 2017 har vært en økning på 27 % 
mot samme tidspunkt i fjor. Av personer med sosialhjelp som hovedinntektskilde er det en 
økning på 70 %. Det er i 2017 en økning til 52 brukere fra 27 i 2016 som mottar 
økonomisk sosialhjelp, har sosialhjelp som hovedinntektskilde og har forsørgerplikt for 
barn under 18 år. 

NAV Skaun har siden høsten 2017 hatt ansvar for økonomiske utbetalinger til de som 
venter på introduksjonslønn eller søker tilskudd utover introduksjonsprogram og dette 
utgjør ca. 1,6 millioner så langt i år. Det er nå 8 deltakere i kvalifiseringsprogrammet og det 
benyttes fullt ut. 

5.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Prosjekt kompetanseheving og kvalitetssikring på Helsestasjon.  Prosjektet videreføres ut 
april -i2018. Vi har mottatt 470 000,- i tilskudd i 2017. 

I prosjekt Habilitering og rehabilitering mottok vi 750 000 i tilskudd i 2017. Prosjektet 
forventes videreført ut 2019 for da å gå over i et fast tilbud. Det er for 2018 søkt om 
1 460 000,- i tilskudd. 

I prosjekt Friskliv og mestring mottok vi 210 000,- i 2017. Prosjektet forventes videreført i 
2018 da med mål om å etablere og utvikle kommunale frisklivs-, lærings- og 
mestringstilbud. Videre ser vi for oss en frisklivssentral med frisklivskoordinatorer innen 
utgangen av 2019. 

Vi har fått ansatt psykolog som blant annet har en fast dag på Skaun ungdomsskole, er 
deltaker i Familiesenteret og ellers er en i fagkontoeret Psykisk helse og rus. I 2017 mottok 
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vi 510 000 i tilskudd, i år har vi mottatt 410 000. Prosjektet videreføres. Fra 2020 er alle 
kommuner pålagt å kunne tilby psykologtjenester. 

Lavterskelprosjekt - vi har i 2017 mottatt 650 000 i tilskudd, i 2016 mottok vi 750 000. 
Målet med prosjektet er å etterhvert kunne gi et dagtilbud 5 dager i uken. Så langt er det 
åpent 3 dager. Prosjektet videreføres. 

Prosjekt 214: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom kr 250.000,-. Bekjempe 
barnefattigdom og gi et tilbud til de som ikke kan gjennomføre aktiviteter i egenregi. 
Midlene har foreløpig blitt brukt til akiviteter på Holdeplassen og SommerSkaun. Går til 
medio august 2018 

Prosjekt 224: Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenesten i NAV-kontoret 600.000,-. Har i 
regi av prosjektet etablert et eget ungdomsteam som jobber spesifikt med ungdommer som 
dropper ut av vgs, utvikle arenaer for å møte brukere der de er. Prosjektet går til oktober 
2018, men det er søkt om forlengelse. 
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6 Kultur fritid og frivillighet 

6.1 Resultatvurdering 

6.1.1 Tjenester 

Biblioteket opprettholder sine gode utlånstall, og er på samme nivå som fjoråret, med 
omlag 42 500 utlån. Stort fokus på litteraturformidling til hele lånegruppa, og spesielt fokus 
på barnehagene, gjennom barnehagebibliotek må få mye av æren for resultatet. Det er også 
verdt å nevne at det i løpet av året har vært stor suksess med enkelte arrangement, og 
spesielt kan nevnes arrangementesserien "En smal sak". Denne serien har for 2018 fått 
økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket. Gjennom ulike typer arrangement ser vi også at 
vi når nye lånegrupper. 

Frivilligsentralen har hatt et aktivt år. Ved sentralen har vi 50-60 personer som kan spørres 
om enkeltoppdrag. I tillegg kommer frivillig innsats i forbindelse med arrangement og 
gruppeaktiviteter. Sentralen har bidratt på små og store arrangement, i tillegg til faste 
oppdrag som ledsagertjeneste, handleturer, frivillighet på institusjoner med mer, vært på 
teaterturet og etablert datakafé for seniorer. Det er fortsatt et tett og godt samarbeid med 
Voksenopplæring og flyktningetjeneste, både med gruppeoppdrag og enkeltoppdrag. I 
tillegg er planlegging og gjennomføring av aktiviteter i regi av enheten Frivilligsentralen har 
hatt et aktivt år. Ved sentralen har vi 50-60 personer som kan spørres om enkeltoppdrag. I 
tillegg kommer frivillig innsats i forbindelse med arrangement og gruppeaktiviteter. Vi har 
bidratt på små og store arrangement, i tillegg til faste oppdrag som ledsagertjeneste, 
handleturer, frivillighet på institusjoner med mer. Vi har vært på teaterturer og etablert 
datakafé for seniorer. Vi har fortsatt et tett og godt samarbeid med Voksenopplæring og 
flyktningetjeneste i forhold til integrering. Elever fra Voksenopplæringa har vært aktive i 
frivilligsentralen, både med gruppeoppdrag og enkeltoppdrag. I tillegg så er vi med og 
planlegger og gjennomfører aktiviteter i regi av enheten. Dette er ikke en uttømmende 
beskrivelse av frivilligsentralens fokusområder og arbeid. 

I 2017 har kulturskolen hatt det samme undervisningstilbudet som årene før. 
Gruppetilbudene innen dans, teater og visuelle kunstfag har relativt stabil rekruttering, og 
teater ser ut til å etablere et godt fotfeste. Det er fortsatt stor overvekt av elever og søkere 
til musikkdisiplinene, og innenfor disse er det fremdeles noen instrumenter som er mer 
populære enn andre. Det er fortsatt større søkning til skolen enn vi har kapasitet til å ta inn, 
og ved utgangen av året er det omlag 60 elever på venteliste. 

Kulturadministrasjoen bruken mye tid knyttet til arbeid mot lag og organiserajon, til 
ivaretakelse av friluftsområder (inkl. Pilegrimsleia), samt til fritidstilbud for brukere med 
spesielle behov og Klubb1. Det jobbes med kulturtilbud i grunnskole, både egne prosjekt 
og gjennom turnéordningen til Den kulturelle skolesekken (DKS), med kultur i 
barnehagene og til eldre, bl.a. gjennom Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Klubb1 har 
fast ukentlig åpningstid, og har etablert en stabil oppslutning om sin aktivitet. Dette var 
også gjeldende for høsten 2017, til tross for mangel på fast tilholdssted. MOT har hatt et 
godt år og har fått gjennomført sitt arbeid etter oppsatte planer. 

Det ble i 2017 ikke gjennomført noen brukerundersøkelser på området. 

6.1.2 Organisasjon 

Enheten består av 12,9 årsverk når kulturskolens salg av tjenester til fritidskulturlivet er 
inkludert. Enheten har et nærvær på 98,9 %. På det som er av sykefravær, er det ingen 
tilbakemeldinger på at dette skyldes forhold på arbeidsplassen. Nærværsarbeid har på 
bakgrunn av dette ikke vært prioritert. 
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6.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 Kultur fritid og 
frivillighet  

    

Driftsutgifter  15 208 216 13 190 593 16 059 496 -851 280 

Driftsinntekter  -3 044 104 -1 436 200 -2 749 218 -294 886 

Netto 
driftsutgift  

12 164 112 11 754 393 13 310 278 -1 146 166 

For 2017 har budsjettområdet et relativt stort mindreforbruk, 1,1 mill. kr av et totalt netto 
driftsbudsjett på 13,3 mill. kr. Deler av mindreforbruket skyldes tiltak som ikke er 
gjennomført i 2017 (forprosjekt skateboard, utvikling tilbud kulturskolen og 40-års 
markering av kulturskolen), samt prosjektmidler hvor prosjektet går over flere år. 

Innenfor området idrett og friluftsliv har stillingen stått ledig deler av året. 

Videre står det igjen en del tilskuddsmidler innenfor kulturområdet, hvor budsjettet har 
vært større enn det som lag og organisasjoner har søkt om. 

6.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Ber om overføring av kr 400 000 til 2018. Dette planlegges disponert som følger: 

Kr 
75 000 

Biblioteket 
Til inventar og utstyr for videre utvikling av tilbudet. Blant annet 
gjennom å utnytte mulighetene som finnes i nye teknolgiske 
løsninger. 

Kr 
100 00
0 

Frilufstform
ål 

Videreføring av styrket innstats på friluftsområdet. Blant annet på 
Grønneset og i og langs Pilegrimsleia. 

Kr 
50 000 

Klubb1 Økt handligsrom for bedre kvalitet i tilbudet. 

Kr 
75 000 

SommerSk
aun 

Til gjennomføring av tiltak, uten at det i for stor grad påvirker 
aktiviteter og tiltak resten av året. Prosjektet gjennomføres i 
samarbeid med andre enheter. 

Kr 
100 00
0 

Hogst 
Skogrydding i friluftsområder og andre områder, på samme måte 
som i 2017. 

  

6.2 Utfordringer 

Enheten opplever at det er stort sprik mellom antall årsverk og de ambisjoner og 
forvetninger som politisk nivå, egen sektorplan, innbyggere, frivillige organisasjoner og 
enge ansatte har til hvilke oppgaver enheten skal løse, og på kvaliteten på tjenester der 
enheten er involvert. Dette spriket skyldes flere ting, men stor befolkningsvekst er en av 
hovedgrunnene. Denne veksten fører til økt aktivitet både i frivillige organisasjoner, men 
også på alle tjenester enheten har ansvar for. Videre har sektorplanen fra 2014 et høyt 
ambisjonsnivå, og det er mang arbeidskrevende mål og tiltak i denne. 
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Kulturutredningen fra Engerutvalget, påfølgende føringer fra departementet og vår egen 
sektorplan understreker viktigheten av å ta vare på den kulturelle grunnmuren; biblioteket, 
kulturskolen og fritidskulturlivet. Dette er arbeid som medfører flere oppgaver, og vi ser et 
behov for økte ressurser. Den store befolkningsveksten gjør behovet for styrking av 
"grunnmuren" ekstra viktig, for å bidra til inkludering, deltakelse og opplevelse av nærhet. 

Vi strever med gjennomføring av flere prosjekter og tiltak, noe som henger sammen med at 
det i Sektorplanen er vedtatt vekst i omfang og kvalitet på våre tjenester. Aktivitetspark i 
Buvika, ny Sektorplan kultur og reduserte ventelister i kulturskolen er tre av disse. 

En nasjonal målsetting sier at 30 % av elevene i grunnskolen skal få et undervisningstilbud i 
kulturskolen. Med samme befolkningsvekst som nevnt over, blir vi lenger og lenger unna 
denne, så lenge antall årsverk blir stående uendret. Med en økning på 1-1,5 årsverk vil vi 
kunne nærmet oss målsettingen i stor grad, samtidig som dette vil kunne bidra til økt 
kvalitet på det tilbudet som allerede finnes. 

6.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Følgende tiltak er ikke ferdigstilt i 2017, og er overført/sluttføres i 2018: 

Forprosjekt skatepark Kr 200 000 

Videreutvikling av ulike tilbud i 
kulturskoen, samt økt elevinntak 

Kr 100 000 

Kulturskolen 40 år - jubileumsmarkering Kr 50 000 
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7 Institusjonsbaserte tjenester 

7.1 Resultatvurdering 

7.1.1 Tjenester 

Det er ikke gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser i 2017 og det har derfor ikke 
vært gjennomført dialogmøte.  Årsaken er lav svarprosent de foregående år, og man har 
blitt enige om å gjennføre et felles dialogmøte for alle enhetene innen helse- og mestring i 
2018. 

I 2017 avluttet vi prosjektet "I trygge hender 24/7" som er et læringsnettverk for riktig 
legemiddelbruk i sykehjem i regi av Fylkesmannen. Dette er med på å redusere risikoen for 
feil medisinering, sikre riktige observasjoner og tryggere ansatte. 

Sammen med hjemmetjenesten deltar vi på prosjektet "Jobbvinner" i regi av KS og her 
deltar vi sammen med flere kommuner i orkdalsregionen.   Prosjektet er to-årig og vi har 
som mål å få rekruttert flere dyktige sykepleiere til kommunen gjennom dette arbeidet. 

Sammen med Stamina er det psykososiale arbeidsmiljø kartlagt ved at alle ansatte er 
intervjuet en og en.  Det ble utarbeidet en rapport som beskrevledelse, samarbeid og 
kommunikasjon innad på hver avdeling.Resultatene ble presentert på allmøte og hvor det 
har vært fulgt opp med avdelingsvise gruppearbeid.  Vi tror dette også er av stor 
medvirkende årsak til redusert sykefravær. 

I 2017 har vi ikke endret på antall plasser. Ingen har vært på venteliste for hverken 
korttidsopphold eller langtidsopphold. Vi tilstreber fleksibel bruk av de plassene vi har 
tilgjengelig, men vi ser at behovet for flere plasser begynner å bli påkrevd. 

  

7.1.2 Organisasjon 

Rossvollheimen har totalt ca 60 årsverk. En helsefagarbeiderstilling har fått økt stillingen 
sin etter krav om større fast stilling.  For 2018 er det allerede flere som har resit krav om 
større stilling. 

Brukergruppen har forandret seg. Pasienter har et mer komplekst og utfordrende 
sykdomsbilde både ved korttidsopphold og langtidsopphold enn for få år siden.. Denne 
utviklingen er en konskevens av ressursdreining fra intistusjon til hjemmetjenester. Og det 
er krevende for å ansatte å stå i denne belastningen over tid, og hvor det kreves gode ledere 
for å tilrettelegge for fag- og kompteanseutvikling i en travel og hektisk hverdag. 

Sykefravær for Rossvollheimen går stadig nedover. Reduksjon fra 12% i 2016 til 9% i 2017. 
Ytterligere nedgang i år(7%). Dette er bemerkelsesverdig og flott. 

Organisatorisk driftes Rossvollheimen meget godt. Flyten av kompetanse og 
kommunikasjon er god.  Vi ser godt effektene av å jobbe systematisk over tid.  Dette 
kommer både beboere, pårørende og ansatte til gode. 

Vi ser imidlertid et behov for mer ressurser til ledelse, slik at avdelingslederne kan drive 
med ledelse i større grad enn i dag hvor de også er viktige personalressuser i den daglige 
driften. 
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7.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 
Institusjonsbaserte 
tjenester  

    

Driftsutgifter  54 140 778 49 223 600 52 239 400 1 901 378 

Driftsinntekter  -12 408 830 -7 827 200 -10 267 200 -2 141 630 

Netto driftsutgift  41 731 948 41 396 400 41 972 200 -240 252 

Mindreforbruk på ca. 240.000, ansees som balanse i et såpass stort budsjett. 

7.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Mindreforbruk på 240.000,- søkes overført til generell drift for 2019. 

7.2 Utfordringer 

En effektiv drift av kortttidsavdelingen innebærer å ha pasientene  liggende lenge nok slik 
at det er mulig å både observere, behandle og evaluere. Det må ikke bli så høye krav om 
rullering på plassene at den medisinskfaglige og etiske standarden reduseres. Det er helt 
normal utvikling at liggetiden på korttidsavdelingen har gått opp som følge av både 
samhandlingsreformen og omorganiseringen i sektoren. Det er også viktig å få brukt den 
høye kompetansen hos de ansatte innenfor andre deler av virksomheten når det er påkrevd. 

Det er noe ledig kapasitet på dagtilbud for personer med demens, og i samarbeid med 
hjemmetjenesten ser vi på hvordan man kan forbedere dagens rutiner med å tilby ledige 
plasser til de som ønsker det.  I dag ytes dette tilbudet kun på dagtid og i ukedager, og det 
vil kreve flere ressurser for å drifte et tilbud på kveldstid og i helg.  Foreløpig har ikke dette 
tilbudet vært etterspurt, men i sentrale ansjonale styringsdokumneter som bla Demens 2020 
bes kommunene se på om du kan tilby et slikt tilbud. 

Bemanningsfaktor er også viktig når det gjelder miljøtiltak på langtid, skjermet avdeling.  
Denne avdelingen har beboere som er avhengig av ro og stabilitet, og når det skjer 
endringer i funksjonsevnen som tilsier at beboerene trenger et annet tilbud må man som 
oftest kompensere med personell i påvente av andre ledige plasser.  I forhold til et godt 
pårørende arbeid er bemanning viktig. 

Lokalene er heller ikke idéelle for dagens drift og det merkes spesielt innen 
langtidsavdelingene hvor det er vanskelig å finne god organsiering for måltid og 
fellesområder for sosial kontakt.  Det er både behov for å ha mulighet for å skjerme enkelte 
beboere, men også lokaler som fremmer sosial kontakt.  Det er stor rullering på beobere 
her, og universell utforming og fleksibel bruk er viktig å ivareta ved endringer. 

Ny digital teknologi innen renhold kan effektivisere og kvalitessikre arbeidet, men 
mangelfullt trådløst nett hindrer at man kan ta det i  bruk. Tilpasning pga støy er så vidt i 
gang. Mange utskiftninger på beboerrom krever god logistikk, og et særdeles godt 
samarbeid med alle avdelingene sikrer at nye beboere kan flytte inn raskt. 

Små stillingsandeler gjør det vanskelig å rekruttere kokker, og det har har medført at vi i 
perioder bruker bemanningsbyrå.  Vi ser oså hvordan vi kan få til større stillingsandeler hos 
helsefagarbeiderne. 
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Stadig oftere så ser man at ansatte opplever å bli trakassert i den daglige jobbutførelsen, og 
det dreier seg om både fysiske og verbale tilnærmelser.  Den som utøver dette har et 
sykdomsbildet som kan forklare handlingen, men uønsket adferd kan allikevel aldri være 
noe man aksepterer.  Ansatte og ledere håndterer dette ved systematisk oppfølging og 
refleksjon. 

  

7.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Planlagt lederutdanning til to avdelingsledere er ikke gjennomført pga manglende kapasitet 
hos leverandøren.  Det blir trolig tilbudt i løpet av høsten 2018 og utgjør kr xxxxx,- 
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8 Hjemmebaserte tjenester 

8.1 Resultatvurdering 

8.1.1 Tjenester 

Vi gjennomførte ikke brukerundersøkelser i 2017, men har på bakgrunn av tidligere 
undersøkelser innført primærsykepleie til alle pasienter, alle vedtak tas med ut til pasienten 
og gjennomgås for å sikre at vedtaket er forstått og i tillegg så har man jobbet med innhold 
og form i alle vedtaksmaler for å sikre bla klar språk.  Det er også utarbeidet kriterier for 
tildeling av tjenester, og økt tilbudet til de unge brukerene som har flyttet inn på Solbakken. 

Vi er deltagere i flere prosjekter. Det største prosjektet er interkommunalt velferdsteknologi 
prosjekt sammen med Midtre Gauldal og Melhus kommune.  Dette prosjektet har som mål 
å innføre velferdsteknologi som et integrert tilbud i omsorgstrappa, og det har vært fokus 
på å beskrive tjenesteforløp etter innføring av teknologi for å kunne identifisere og realisere 
gevinster. I tillegg har man drevet oppbygging av kompetanse med bla ABC for 
velferdsteknologi, gjort seg kjent med ulike typer teknologi og hvordan man kan sikre gode 
rutiner for anskaffelser både alene og i samarbeid med andre kommuner. 

Prosjekt hverdagsrehabilitering drives sammmen med Barn, famiie og helse hvor målet er å 
lære pasienten å mestre hverdagen i størst mulig grad for å utsette behovet for tjenester. 

Forebyggende brannvern i alle hjem omfatter alle brukere som har hjemmesykepleie og de 
får et forebyggende besøk fra brannvesenet for å kartlegge risiko og utbedre disse. 

8.1.2 Organisasjon 

Enheten har totalt 64 årsverk, og fikk tilført ett årsverk for å styrke  tildelsingskontoret som 
var et tiltak i helse- og mestringsplanen 2014-2017.  34 perosner har oppdragsavtale som 
fritidskontakter mens 9 er avlastere. 

Opprettet tildelingskontor for helse- og mestringstjeneter med 1,8 årsverk(80% overført fra 
Hjemmetjenesten). Det har medført omlegging av endel rutiner, sykehjemmet og 
hjemmetjenesten fikk  i første omgang overført sin saksbehandling til kontoret. 

2017er første hele driftsår med avlastning og fritidskontakter hvor hjemmetjenestene har 
ansvaret.  Vi har  lagt om lønnssystemet, og organisert tjenestene inn i enheten. Et viktig 
grep var å opprette  møtearena for fritidskontaktene som er en viktig ressurs. 

Solbakken helse og mestringsboliger ble ferdig for innflytting av brukere og ansatte på 
slutten av 2017 etter flere månders utsettelse.  Oppstarten med mange nye ansatte var en 
krevende operasjon samtidig  som det var mye oppmerksomhet rundt prosjektet i bla 
lokalpressen.  Ny avdelingsleder kom ikke på plass før jan-18. Antall brukere innen 
tjenesten er økende. Kommunen kan nå tilby 23 boliger for de med funksjonsnedsettelser. 
dekker dagens behov. 

Enheten har en kompertanseplan som ligger til grunn for alle tiltak, og man har dei siste 
årene gjort et omfattende arbeid med å systematisere og videreutvikle internundervisning, i 
tillegg har man proritert følgende eksterne tiltak: 

 En sykepleier er under utdanning inne kreftomsorg 

 Tre er under utdanning som helefagarbeidere 

 Tre helsefagarbeidere er under videreutdanning inne kroniske sykdommer 

 Avdelingsleder tar lederutdanning 

Fravær januar 2017 var på 18,6%, i desember 2017 13,4%. Sykefravær er et tema på 
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personalmøter, oversikt fravær henges opp på alle avdelinger, tas opp på tillitsvalgtsmøter. 
Sykefraværet fortsetter å gå ned i 2018, i mars var det på10,5%.  Enheten har vært med på 
kommunens nærværsprosjekt, brukt bedriftshelsetjenesten Stamina på å forebygge i forhold 
til vold og trusler. 

  

8.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 
Hjemmebaserte 
tjenester  

    

Driftsutgifter  57 391 442 55 959 795 59 580 295 -2 188 853 

Driftsinntekter  -11 276 431 -5 897 600 -9 183 600 -2 092 831 

Netto 
driftsutgift  

46 115 011 50 062 195 50 396 695 -4 281 684 

På inntektssiden har vi fått kr 900.000,,- mere i tilskudd fra statne til ressurskrevende 
brukere. 

På Utgiftssiden er det kr 250 000 i mindreforbruk på utskrivningsklare pasienter i sykehus. 
Det viser indikerer at vi tilrettelegger godt for mottak fra sykehus, samt at vi ikke legger 
unødig inn på korttidsplasser slik at de kan sirkulere. Mindreforbruk på kr  500 000 på 
leasingbiler, skyldes  svært lite skader, samt nye biler og elbiler er rimilgere i drift enn før.  
Det er også 400.000 kr mindre i kjøreutgifter enn hva det er budsjettert med. 

Det er også 1.600.000 i mindreforbruk på ulike lønnsposter som mindreforbruk av 
ekstrainnleie, ferievikarer, lønnstillegg, korttidsinnleie, fastlønn. Dette er noe som varier 
stort fra år til år. 

  

  

  

8.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Enheten ligger inne med en reduksjon i budsjett for 2019 på 1,5 mill. Kan det avsettes 
midler fra årets regnskap til 2019 for å unngå nedskjæringer? 

Følgende tiltak ønskes midler til gjennomføring i 2018: 

 Hagemøbler Solbakken                                                 kr 35 000 

 Behandlingsstol på sykepleierklinikken                         kr 35 000 

 Faktureringsmodul                                                         kr 70 000 

 Elektrisk løftepute                                                          kr 25 000 

 Kontormøbeler, div på enheten                                     kr 45 000 

 Supplering av spisestustoler RVT og Vennatunet         kr 30 000 

 Styrking av tildelingskontor og merkantil med 50%       kr 300 000 
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8.2 Utfordringer 

Det er en generell utfordring med rekruttering av sykepleiere til enheten, og man håper at 
deltagelse i "jobbvinner-prosjektet" vil bidar til å gjøre rekrutteringen av gode medarbeidere 
lettere.  Samtidig så er det en utfordring å ha vikarer, dette skyldes del at det er færre som 
ønsker å være vikarer og dels at ansatte har fått økt opp sine stillingsandeler. 

Når det kommunalt hjelpemiddellager så er lokalene små og lite funksjonelle i forhold til 
både utsending, mottak, vask og enklere vedlikehold av tekniske hjelpemidler.  Vi har har 
heller ingen dedikert teknisk personellressurs innenfor området til å følge opp 
hjelpemidlene, og dette blir også en utfordring i forhold til å ivareta vedlikehold på 
velferdsteknologisk utstyr. 

Når det gjelder systemansvar i forhold til fagsystemer så bruker vi sykepeliere til dette i dag, 
og det krever i perioder en del tid på systemvedlikehold og opplæring.  I dag brukes Gerica 
som fagsystem på flere områder inne helse- og mestring, og her er det et potensiale til å se 
på en samlet ressurs. 

Tildelingskontoret er startet opp med 1,8 årsverk og det er lite ressurser hvis vi 
sammenligner oss med f.eks Melhus kommune som har 6 årsverk med dobbelt så mange 
innbyggere som oss. 

Samhandlingsreformen har medført at oppgavene til kommunene har blitt flere og mer 
komplekse, og det medfører at behovet for både å serve med ledelse og merkantile tjenester 
har økt uten at man har blitt kompensert med ressurser på dette området.  Behovet anses å 
være en 50% stilling innen merkantile oppgaver. 

Enheten ser at ved å opprette en sykepleierklinikk vil man kunne løse endel oppgaver som 
bla sårstell og oppfølging av sår ved en poliklinisk virksomhet.  Dette er forsøkt ut i en 
begrenset omfang, men dette er en utvikling som vil kunne effektivisere driften og bygge 
opp større kompetanse blant de ansatte.  Det er flere typer oppfølging som vil kunne 
organiseres inn i en sykepleierklinikk, og dette ønsker vi å utvikle videre. 

8.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Alle tiltak vi fikk mildler til for 2017 ble gjennomført bortsett fra innkjøp av elektroniske 
medisindosetter som ble vurdert utsatt i forbindelse med prosjektet Velferdsteknologi. 
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9 Plan ekskl gebyr 

9.1 Resultatvurdering 

9.1.1 Tjenester 

Området omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av drifts- og 
investeringsprosjekter, landbruks- og viltforvaltning, samferdsel, Husbank- og 
boligtjenesten, eiendomsutvikling, brann- og redningstjenesten. 

Budsjettområdet har et stort mindreforbruk, 2,9 mill. kr. Dette skyldes i stor grad, i likhet 
med tidligere år, at enkelte store driftsprosjekt ikke har blitt fullført i år. Videre er det et 
stort mindreforbruk på fastlønn, noe som skyldes at ikke alle stillinger har vært fullt ut 
besatt gjennom året. Stor aktivitet på investeringsfronten medfører at en del lønnsutgifter 
føres på prosjektene, og belaster dermed ikke driftsbudsjettet 

9.1.2 Organisasjon 

Plan ekskl gebyr hadde 10,4 årsverk i 2017, men fra årsskiftet ble brannmannskapet 
overflyttet til Orkdal kommune. Dermed er det nå 10,2 årsverk på dette ansvarsområdet. 

Totalt sykefravær i 2017 var for dette ansvarsområdet 6,5%. 

For Teknisk kontor som helhet var sykefraværet i 2017 på 8%. 

Teknisk kontor har stort fokus på arbeidsmiljø og nærværsarbeid og jobber stadig for å 
redusere sykefraværet. Ettersom Teknisk kontor er en liten enhet, får det store prosentvise 
utslag når en medarbeider er sykmeldt. 

9.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 Plan ekskl 
gebyr  

    

Driftsutgifter  11 601 882 15 110 250 17 125 250 -5 523 368 

Driftsinntekter  -1 595 658 -3 375 980 -4 170 980 2 575 322 

Netto 
driftsutgift  

10 006 224 11 734 270 12 954 270 -2 948 046 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre kjøp av konsulenttjenester, justering av 
ansvarsområder for stillinger (overføring til selvkostområdet), feilbudsjettering for 
driftstiltak, mindre ressurskrevende gjennomføring av adresseringsprosjektet, feilbudsjettert 
stillingsandel veg/trafikksikkerhet. 

9.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

I 2016 ble det bevilget kr 260.000,- til bygging av enkle holdeplasser (ventelommer) langs 
skolebussrutene. Beløpet ble overført til 2017. I 2017 ble det gjennomført ett tiltak 
innenfor denne bevilgningen og ett tiltak dekket av fylkeskommunen. Det er ønskelig å få 
gjennomført minst ett tiltak til (jf vedtatt Trafikksikkerhetsplan). Det gjenstår knapt kr 
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130.000,- på  bevilgningen fra 2016/2017. Dette er for lite til å få gjennomført det tiltaket 
som nå står for tur. Teknisk kontor ber derfor om at kr. 200.000,- av overskuddet 
overføres til gjennomføring av dette tiltaket. Tiltaket er anslått å koste omtrent kr. 300.000,-
. 

9.2 Utfordringer 

2017 startet med mange langvarige sykmeldinger innenfor flere fagområder. Ingen av 
sykmeldingene var jobbrelatert, men det ga oss uansett noen utfordringer. Vi er spesielt 
sårbare på fagområder som dekkes av bare en medarbeider og ønsker å jobbe for å få en 
mer robust organisasjon. 

På sensommeren 2017 startet vi prosessen med å rekruttere en ny prosjektleder fordi en av 
våre prosjektledere skulle pensjoneres ved årsskiftet. Dette ble en langvarig prosess fordi 
det var vanskelig å rekruttere riktig kompetanse. Nå har vi imidlertid lykkes med dette og 
ny prosjektleder tiltrer stillingen i august 2018. 

9.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

  

Driftstiltak ikke ferdigstilt i 2017, 
videreføres i 2018 

   

    

Tiltak Budsjett 2017 Regnskap 2017 Overføres 2018 

Ventelommer for skolebuss langs fv 
709 

260 000 132 047 127 953 

Reguleringsplan Ulvdalen 295 000 223 800 71 200 

Områdeplan Venn 400 000 0 400 000 

SUM   599 153 

  

Investeringer ikke ferdigstilt i 
2017, videreføres i 2018 

   

    

Prosjekt 
Revidert 

budsjett 2017 
Regnskap 2017 Overføres 2018 

517 Viggja skole, brakker 200 000 169 000 31 000 

526 Flyktningeboliger 2 600 000 2 594 000 6 000 

527 Hammerdalen barnehage 161 000 90 000 71 000 

531 Helse- og mestringsboliger 37 790 000 34 647 000 3 143 000 

536 Utvidelse Skaun ungdomsskole 30 000 000 25 246 000 4 754 000 

541 Ombygging brannstasjon 600 000 593 000 7 000 

645 Vannledning, forlengelse 
Sildvær-Sandløkk 

1 500 000 1 360 000 140 000 

652 Opprydding Brekka vann, trinn 
V 

3 500 000 2 386 000 1 114 000 

656 Vannledning forsterkning 
Eggkleiva-Børsa 

1 000 000 734 000 266 000 
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Investeringer ikke ferdigstilt i 
2017, videreføres i 2018 

   

658 Forsterkning vannforsyning 
Trøvegen 

500 000 6 000 494 000 

729 Forprosjekt Viggja renseanlegg 1 500 000 628 000 872 000 

752 Opprydding Brekka, avløp trinn 
V 

3 500 000 2 410 000 1 090 000 

754 Overføringsledning Eggkleiva-
Børsa 

1 000 000 627 000 373 000 

755 Renovering vann- og 
avløpskummer Finnmyrvegen 

500 000 101 000 399 000 

758 Ny overvannslening Trøvegen 500 000 10 000 490 000 

762 Avløp Husbyegga-Rena 1 000 000 - 1 000 000 

765 Infrastruktur VA rundt Skaun 
ungdomsskole 

5 100 000 3 553 000 1 547 000 

840 Trafikksikkerhetsplan 
kommunale veger 

400 000 6 000 394 000 

843 Trafikksikkerhetsplan Venn 
sentrum 

120 000 - 120 000 

SUM   16 311 000 
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10 Eiendomsdrift 

10.1 Resultatvurdering 

10.1.1 Tjenester 

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser eller dialogmøter i 2017. Det ble, for 
alle kommunens enheter, gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2017. 

Tabellen under viser status på en del større driftstiltak som det ble gitt bevilgninger til i 
2017: 

Tiltak Bevilgning Status 

Renholdssoner 500 000 Gjennomført 

Rens varmeanlegg Buvik 
skole 

100 000 Gjennomført 

Reparasjon heis 
Rossvollheimen 

200 000 Bestilt, men utføres i 2018 

Vedlikehold Viggja skole 500 000 Ferdigstilles 2018 

Vedlikehold Jåren-Råbygda 
oppvekstsenter 

500 000 Gjennomført 

Vedlikeholdsplan 200 000 Ferdigstilles 2018 

Vedlikehold kommunale 
veger 

2 000 000 
Gjennomført, ca 3 km veg 

reasfaltert 

Vedlikehold kommunale bygg 1 000 000 Oppstart, men fullføres 2018 

 5 000 000  

  

  

10.1.2 Organisasjon 

Driftskontoret: 

Driftskontoret består av stab, renholds-, vaktmester- og uteseksjon. Totalt er det 53 ansatte 
på enheten fordelt på 46,8 årsverk. 

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, kommunal 
veg, vann- og avløpsanlegg og teknisk vakt. Enheten har også ansvar for vedlikehold av 
kirkegårdene gjennom en egen tjenesteytingsavtale med fellesrådet. 

Registrert sykefravær i 2017 var på 15,8 %, noe som er en økning fra 2016 (14,5%). Dette 
gir et nærvær på 84,2 % i 2017. 

10.1.3 Avvik 

Netto driftsutgift avvik årsmelding 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

     

 Eiendomsdrift      
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Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Reg budsjett 

2017 
Avvik 2017 

Driftsutgifter  56 689 150 47 109 027 54 998 127 1 691 023 

Driftsinntekter  -16 560 402 -13 095 900 -15 587 900 -972 502 

Netto 
driftsutgift  

40 128 748 34 013 127 39 410 227 718 521 

Budsjettområdet omfatter drift og forvaltning av kommunens eiendomsmasse, inkludert 
vaktmester- og renholdstjenesten. 

Totalt sett har budsjettområdet et overforbruk på 719 000 kroner i 2017. Overforbruket er 
spredd på flere områder og utgiftsarter. Deler av overforbruket på driftspostene blir 
kompensert gjennom innsparinger/mindreforbruk på andre poster, blant annet er utgiftene 
til strøm langt lavere enn budsjettert (om lag 540 000 kroner). 

Den største enkeltfaktoren som bidrar til overforbruket er en svikt i husleieinntektene. 
Inntektstapet i forhold til budsjett er på 566 000 kroner. 

10.1.4 Søknad om overføring av overskudd/underskudd 

Hoveddelen av det regnskapsmessige merforbruket skyldes forhold som ligger utenfor 
enhetens kontroll. Det anbefales derfor at det ikke overføres til dekning i 2018. 

10.2 Utfordringer 

De største utfordringene innenfor området er: 

 Mangel på planleggingsressurser og ressurser til oppfølging av avtaler 

 Stort sykefravær 

 Stort vedlikeholdsetterslep av kommunale bygninger 

 Utleie av kommunale boliger - utleiefrekvens 

10.3 Tiltak ikke ferdigstilt 

Oversikten under viser større prosjekter hvor det er gitt bevilgninger i 2017, men hvor 
tiltaket ikke er ferdigstilt og resterende midler bør overføres til 2018: 

Vedlikehold Viggja skole. Bevilget 500 000 kroner, brukt 448 000 kroner i 2017. Tiltaket 
ferdigstilles i 2018, og rest 50 000 kroner overføres til 2018. 

Reparasjon heis Rossvollheimen. Bevilget 200 000 kroner, men ikke brukt noe i 2017. 
Tiltaket er gjennomført tidlig i 2018, slik at bevilgningen overføres til 2018. 

Vedlikehold kommunale bygg. Bevilget 1000 000 kroner i 2017, men brukt bare 168 000 
kroner. Prosjektet må ses i sammenheng med blant annet vedlikeholdsplan kommunale 
bygg, som er ferdigstilt i 2018. 

Når det gjelder status og framdrift på investeringsprosjekt, vil det bli foretatt en helhetlig 
vurdering av disse i økonomirapport nr 1 i 2018. 

  


