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TEMA

• Covid- 19 - status

• Status etter barnehageopptak

• Status prosess nytt oppvekstsenter på Venn

• Ny bilavtale – kommunale tjenestebiler, elbilandel og ladepunkt for kommunale biler

• Interkommunalt samarbeid IT – evaluering og veien videre

• Administrativt organisasjonskart - status

• Diverse:

- SLT-koordinator tilsatt, starter 1. juni

- Lokaler for hjemmetjenesten - mulighetsstudie



COVID-19 – STATUS

Vaksinering: Så og si ferdig med alle i kritisk risiko. Gruppe 4: 64 -75 år. Nede i alder 66 år i neste uke og da gjenstår ca 60 
personer i gruppe 4. Betydelig innsats både fra ansatte og frivilligheten!

Fra og med midnatt til fredag 16. april reverserer regjeringen de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

• Det er anbefalt med hjemmekontor for alle som har mulighet. Det er opp til enhetsleder å vurdere hvordan dette skal 
etterleves, hjemmekontor benyttes  kun hvis arbeidsoppgavene kan ivaretas like godt som ellers. Til og fra jobb 
anbefales at privat transport benyttes.

• Rådhuset er åpent for timeavtaler og det blir anledning til å ha fysiske møter her, så lenge det kan gjøres forsvarlig i 
henhold til reglene. Vi tilrår munnbind om ikke tilstrekkelig avstand kan opprettholdes. Møtedeltakere registreres, og 
det blir oppslag på hvert enkelt møterom med hvor mange deltakere som kan møtes der. Maks antall deltakere etter 
FHIs gjeldende regler. 

• Teams er fortsatt et godt alternativ.

• Kommuneoverlegen minner om at god avstand, god håndhygiene og å holde seg hjemme ved sykdom er de 
beste smittevernstiltakene.

• Kommunen følger utviklingen og kommer tilbake med informasjon ved behov for tilpassinger.
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BARNEHAGEOPPTAK - STATUS

• Helse- oppvekst- og kulturutvalget (HOKU) blir orientert 27. april

• Antall søkere har gått ned også i år, og gir en overkapasitet på rundt 20 plasser 

• Hovedtendensen generelt er at fødselstallene flater ut og gir dermed et lavere behov for antall 
barnehageplasser i framtida. 

• Kommunedirektøren ser behov for å se nærmere på strukturen i barnehagene slik at kapasiteten står i 
samsvar med behovet

• Det er i år snakk om 5 – 6 årsverk totalt i barnehagene som er overtallig. Målet med arbeidet er å finne annet 
arbeid til de ansatte i annen enhet i kommunen. 

• Prosessen er igangsatt og det er innledet dialog med tillitsvalgte

• Det kan være utfordrende for ansatte når de blir bedt om å bytte arbeidssted. Arbeidet vil foregå i nær dialog 
med ledelse og tillitsvalgte. Målet er at prosessen skal foregå i størst mulig grad frivillig.
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STATUS PROSESS NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ 

VENN

Det kan være en god løsning at aktiviteter knyttet til menighetshus, skole og barnehage er 

lokalisert tilnærmet likt i dag for å få et tett og godt sentrumsområde. 

Arealmessig kan det bli krevende med vedtatt størrelse på skole og barnehage, 270 elever i 

skole og 141 barn i barnehage i Venn pluss et menighetshus der aktiviteten knyttet til 

pilegrimer ønskes økt.

Når vi ser på demografisk utvikling er det antatt at behovet for både barnehage- og 

skoleplasser blir redusert. Vi ser derfor på muligheten for trinnvis utbygging og muligheten 

for å utarbeide en plan for omstilling. 

Alternativene vil bli belyst og lagt fram for politisk behandling før iverksetting. 
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NY AVTALE – KOMMUNALE BILER

• Eksisterende avtale er forlenget til 1.11.21

• Vil benytte dynamisk innkjøpsordning for bilkjøp og billeasing for å ha fleksibilitet

• Elbilsatsing – regjeringens klimaplan

• Plan for å bygge lade-infrastruktur for kommunale biler

• Tydeliggjøre roller internt – bilansvarlig
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID IT

• Dialogmøte med IT Midt og kommunedirektørene i Melhus og Skaun 7/4-21

• Tema:

• Status IT drift og digitalisering

• Sikkerhet og trusselbilde

• Ny samarbeidsform (§27 utgår etter ny kommunelov)

• Konklusjon:

• Samarbeidet evalueres og veien videre beskrives – egen arbeidsgruppe

• Fokus på å utvikle dette også som et strategisk samarbeid - digitalisering
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ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART -

UTGANGSPUNKT 

8 Fra orienteringssak til formannskapet 2020.



DIVERSE

• SLT-koordinator er tilsatt med oppstart 1. juni

• Mulighetsstudie hjemmetjenesten – behov for nye lokaler

• Innspill til budsjettprosessen 2022-2025

• Ny kommunalsjef  helse og mestring koples på
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