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Årsberetning 2015 
 

1.  Rådmannens kommentar 
 

1.1 Innledning 
Årsberetningen gir en beskrivelse av Snillfjord kommunes tjenesteproduksjon i 2015. Den 

beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene. Årsberetningen er rådmannens 

presentasjon av regnskap og årsberetning for kommunestyret. Beretningen er et 

informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom 

beskrivelse av de kommunale enheter og de oppnådde resultater i 2015. 

Under tjenesteområdene har vi valgt å ta utgangspunkt i netto driftsutgifter i % av totale netto 

driftsutgifter. Denne indikatoren viser prioriteringen av kommunale ressurser og er et viktig 

verktøy for å følge og påvirke utviklingen i egen kommune. Snillfjord kommune budsjetterer 

på nettorammer. 

Nærmere informasjon om KOSTRA-tall finnes på www.ssb.no/kostra/. 

 

1.2 Generelt 
Innledningsvis vil rådmann beklage at vi også i 2015 ikke har overholdt de frister som gjelder 

ved avlegge av regnskap og årsberetning. Det er flere årsaker til dette, men vil nevne at det i 

administrasjonen og stab har vært vesentlig mindre ressurser tilgjengelig og vi har hatt noe 

sykefravær. Økonomisjefen har vær konstituert rådmann i lengre periode. Dette er 

medvirkende årsaker til at vi også i 2015 har levert etter fristen. 

Snillfjord kommune hadde et positivt driftsresultat for 2012, 2013, 2014 og det samme fikk vi 

i 2015. Dette er et resultat av nøktern ressursbruk og god økonomistyring. Det er ikke å stikke 

under en stol at det blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år å gjenskape slike tall. Det 

har med rammevilkårene på den ene siden og innbyggerne, politikere og statens krav og 

forventninger på den andre siden. En har i tillegg noen uforutsigbare momenter som også er 

med på å påvirke sluttresultatet, her kan blant annet nevnes skatteinngang og 

pensjonskostnader. 

Det stadig økende etterslepet av vedlikehold på bygningsmasse, veier og anlegg, gjør at vi 

reduserer verdien av kommunens eiendeler vesentlig.  

1.3 Organisasjon 
Rådmannen mener at det på stabs- og kommunalsjefsnivå nå er redusert ned så langt som det 

er mulig. Dette handler om at flere har delte arbeidsoppgaver og -områder som de skal lede. 

Vi skal lede og gi de samme tjenester som f.eks. Hitra kommune som har 8 personer i stab-

/kommunalsjefsnivået, mens vi har 4 personer.  Dette har vært utfordrende med bakgrunn i et 

behov for å foreta kostnadskutt og redusere driften i organisasjon. 

1.4 Drift  
Driftene har vært stabil i 2015. Vi leverer godt på alle områder. Vi fikk en utfordring når 

vannet på Sunde/Hemnskjela kom bort pga. tekniske problemer. Det løste seg etter en tids 

arbeid og det har gjort oss mer på «tå hev» for å unngå denne type driftsstans.  

http://www.ssb.no/kostra/
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1.5 Planverk 
Det er påbegynt og behandlet flere større oppgaver; samfunnsdelen i kommuneplanen er 

vedtatt og ny helse- og mestringsplan og arealdelen i kommuneplan er klar for slutt-

behandling. Det nye kommunestyret har behov for å sette seg inn i det arbeidet som er gjort 

og derfor vil ikke sluttbehandling skje før i 2016. 

1.6 Utviklingstrekk  
Kommunens inntekter fra staten avhenger av hvor mange innbygger kommunen har og 

hvordan alderssammensetningen er blant innbyggerne. 

Snillfjord kommune har ikke et stabilt folketall. Dette medfører noen endringer i rammene fra 

år til år. Dette skaper utfordring i å opprettholde gode tjenester og det er viktig at vi jobber for 

å få til god bosetting i alle deler av kommunen med «like» tjenester innen for alle områder. 

Skal Snillfjord kommune kunne oppretthold dagens tilbud er man avhengig av å samarbeide 

med andre. Dette på større områder som f.eks. SiO (samhandlingsreformen i 

Orkdalsregionen), men også innenfor fagområder som er sårbar i forhold til størrelse og 

rekruttering av kompetanse og fagfolk. Rådmannen er bekymret over den noe manglende 

evnen til å samarbeide og få til gode løsninger i regionen. 

7 Likestilling og diskriminering 

    Alderssammensetning 

Tabell 1 

Diagrammet viser antall kvinner og menn ansatt i Snillfjord kommune i de ulike 

aldersgrupper. Gjennomsnittsalderen for alle ansatte er 46,2 år fordelt på 48 år for menn og 

45,5 år for kvinner. 

Snillfjord kommune er en utpreget kvinnearbeidsplass. Kvinneandelen er størst innenfor 

helsesektoren, men motsatt på funksjonsområdet teknisk, næring og miljø. Av kommunens 

140 fast ansatte er 99 kvinner og 41 menn. 

Ved nyansettelse er det prosedyrer for rekruttering som tilsier kjønnsnøytral vurdering av 

aktuelle kandidater. Kommunen tilstreber å utjevne kjønnsfordelingen ved nytilsettinger. 
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Rådmannens ledergruppe består av 4 personer, hvorav 1 kvinner og 3 menn. 

På mellomledernivå er det flest kvinner. 

Kommunens lønnspolitikk tar utgangspunkt i gjeldende hovedtariffavtaler. Begrepet lik lønn 

for likt arbeid er bærende for kommunens interne lønnspolitikk. Dette er nedfelt i egen 

lønnspolitiskplan, som revideres årlig i forbindelse med lønnspolitiske drøftingsmøter. 

Fordeling mellom de ulike utdanningsnivåer viser at: 

 Ansatte i stillingsgruppe «uten særlig krav om utdanning» utgjør 15 % av kommunens 

ansatte. Av disse er det 85,7 % kvinner og 14,3 % menn. 

 Ansatte i fagarbeiderstillinger utgjør 39,3 % av kommunens ansatte. Av disse er det 

72,7 % kvinner og 27,3 % menn. 

 Ansatte i høgskolegruppen utgjør 45,7 % av kommunens ansatte. Av disse er det  

64,1 % kvinner og 35,9 % menn. 

Ser en på arbeidstid og forskjeller mellom kjønn, viser denne til dels store forskjeller. 30 % 

menn arbeider deltid, mens tilsvarende tall for kvinner er 70 %. Det er generelt et ønske blant 

deltidsansatte å få større stillingsandel. Dette er et arbeid kommunen fortsatt vil prioritere for 

å finne bedre løsninger som sikrer både ansatte og arbeidsgivers behov. 

Sykefraværsstatistikk, alt fravær i 2015 

Hele kommunen samlet: 
  Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Sykedager                         
totalt/ mnd 7,4 % 6,3 % 7,2 % 6,6 % 6,1 % 5,2 % 8,5 % 8,2 % 5,4 % 8,1 % 10,0%  10,2 % 

Tabell 2 

 

Det arbeides kontinuerlig for å forebygge risiko for sykefravær i hele organisasjonen. 

Det er utarbeidet en overordnet handlingsplan for et mer inkluderende arbeidsliv, samt en plan 

for hvert virksomhetsområde. 

 

Diskrimineringsloven fastslår i § 4: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, 

nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. 

Trakassering på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes 

handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, 

skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. 

 

Snillfjord kommune har ansatte med annen etnisk bakgrunn og anser det som viktig å få en 

god integrering av denne gruppen. 

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilretteleggelse på arbeidsplassen. 

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre 

at nye skapes. 

 
Snillfjord kommune har som formål at alle nye bygg skal være universelt utformet. 

Kommunen arbeider med ombygging av Aa skole med universell utforming som formål. 

Videre har kommunen IA-avtale der det tilrettelegges for ansatte alt etter grad av 

funksjonshemming. 
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2. Økonomi 
 
Snillfjord kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i 

kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal 

sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens 

virksomhet skal fremgå av drifts- og investeringsregnskap. Driftsregnskapet viser 

driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet for året.  Investeringsregnskapet viser 

kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, mv. og finansiering av disse. 

 

I sammenligningen mot andre kommuner er det i tabellene nedenfor tatt utgangspunkt i de 

kommuner Snillfjord har intensjonsavtaler med og som per i dag er aktuelle å slå seg sammen 

med.  

 

2.1 Driftsregnskapet 
 

Tabell 1 er et sammendrag fra den økonomiske oversikten for drift: 

 
Tabell 3 

 

Driftsinntekter 
Snillfjord kommunes driftsinntekter består av:      

 Skatt på inntekt og formue 

 Eiendomsskatt verker og bruk 

 Rammetilskudd fra staten som også inkluderer skatteutjevning. 

 Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte innenfor rammeområdene. Eksempler 

på dette er refusjoner, brukerbetalinger, øremerkede tilskudd mv. 

 

Utviklingen i driftsinntekter i 2015 forhold til 2014 fremkommer i tabell 2: 

Tabell 4 

Hele tusen Regnskap Rev. Budsj Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Snitt MÅL

2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2015

Sum driftsinntekter 97 273 90 017 94 413 92 327 89 230 86 055 91 860

Sum driftsutgifter -97 569 -92 913 -94 710 -92 317 -87 846 -89 359 -92 360

Brutto driftsresultat -296 -2 896 -297 10 1 384 -3 304 -501

Resultat finansinnt./utg -1 877 -1 862 -2 609 -1 371 -1 869 -1 728 -1 602

Motpost avskrivninger 4 153 3 783 3 900 3 629 3 324 3 520 3 542

Netto driftsresultat 1 979 -975 994 2 268 2 839 -1 512 1 439

Netto avsetninger -1 277 975 524 -2 269 -1 495 881 -851

Regnskapsmessig mer-/

mindreforbruk 702 0 1 518 -1 1 344 -631 588

Nto driftsresultat i % av

brutto driftsinntekter 2,03 % -1,08 % 1,05 % 2,46 % 3,18 % -1,76 % 1,57 % > 3%

Nto finansutgifter i % av

brutto driftsinntekter -1,93 % -2,07 % -2,76 % -1,48 % -2,09 % -2,01 % -1,74 % > -2%

Regnskap 2015 Regnskap 2014 Endring kr Endring %

Skatteinngang 20 716 362 18 789 743 1 926 619 10,25 %

Eiendomsavgift 1 374 919 1 353 282 21 637 1,60 %

Rammetilskudd 50 869 784 52 636 952 -1 767 168 -3,36 %

Øvrige inntekter 24 311 651 21 633 007 2 678 644 12,38 %

Sum driftsinntekter 97 272 716 94 412 984 2 859 732 3,03 %

Utvikling driftsinntekter
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Skatteinngangen for Snillfjord var i 2015 svært god og viser en økning på over 10 % 

sammenlignet med året før. Siden det i Norge er skatteutjevning mellom rike og fattige 

kommuner medfører den økte skatteinngangen at noe av det ekstra som kommer inn blir 

fordelt ut til andre kommuner basert på en nøkkel. Dette medfører at rammetilskuddet, som 

også har i seg skatteutjevningen, fremkommer med en liten minus i forhold til fjoråret. Selv 

om Snillfjord i 2015 må «gi fra seg» noe av de ekstra skatteinntektene for 2015 mottar 

kommunen fortsatt hvert år betydelige beløp fra kommuner med høyere skatteinngang per 

innbygger. I forhold til snittet ligger Snillfjord på ca. 80 % av landsgjennomsnittet i 

skatteinngang, men kommer som følge av skatteutjevningen opp på ca. 97 % av 

landsgjennomsnittet. 

 

Eiendomsskatten på verker og bruk som ble innført fra 2009 har maksimal skattesats på 7 % 

og lå i 2015 på samme nivå som i 2014 

 

Snillfjord har en høyere andel frie inntekter per innbygger enn aktuelle nabokommuner. Dette 

skyldes at kommunen mottar høyere rammetilskudd på grunn av innbyggertall og demografi. 

I forhold til aktuelle nabokommuner viser tabellen under at Snillfjord er blant de kommuner 

som har hatt lavest prosentvis vekst i frie inntekter i perioden 2011-2015. I kroner har 

imidlertid veksten vært omtrent den samme med en økning på 7.320 kroner per innbygger for 

Snillfjord motsvarende en økning på 7.289 kroner per innbygger i snitt for alle kommunene.  

 

Tabell 5 

 

Driftsutgifter 
Snillfjord kommunes driftsutgifter består av: 

 Lønn og sosiale utgifter. 

 Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen eller erstatter egenproduksjon. 

 Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger. 

 

Utviklingen i driftsutgifter i 2015 i forhold til 2014 fremkommer i tabellen under: 

 
Tabell 6 

 

Den totale økningen i både driftsutgifter og –inntekter var som det fremgår over begge på 3 % 

i 2015. Dette tilsier at inntektsøkningen i 2015 har holdt tritt med utgiftsøkningen. Basert på 

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr. 2011>2015

Snillfjord 65 876 68 936 70 795 72 736 73 196 70 308 10,00 %

Aure 55 581 57 635 61 062 63 559 64 434 60 454 13,74 %

Halsa 55 471 60 573 64 287 65 848 67 465 62 729 17,78 %

Hemne 44 988 48 262 49 806 50 752 51 508 49 063 12,66 %

Hitra 45 754 48 440 51 358 53 085 53 237 50 375 14,06 %

Rindal 51 747 57 166 58 641 59 632 60 588 57 555 14,59 %

Orkdal 40 993 44 159 45 546 47 374 48 829 45 380 16,05 %

Meldal 48 464 51 396 54 801 54 393 53 238 52 458 8,97 %

Agdenes 59 731 62 936 64 900 64 868 67 020 63 891 10,88 %

Snitt alle utvalgte kommuner 52 067 55 500 57 911 59 139 59 946 56 913 13,14 %

FRIE INNTEKTER I KRONER PER INNBYGGER

Regnskap 2015 Regnskap 2014 Endring kr Endring %

Lønn- og sosiale utgifter 64 057 714 62 548 195 1 509 519 2,41 %

Kjøp varer/tjenester som inngår i tj.produksjon 16 171 236 14 246 433 1 924 803 13,51 %

Kjøp varer/tjenester som erstatter tj.produksjon 8 194 649 8 445 614 -250 965 -2,97 %

Overføringer/avskrivninger/annet 9 145 524 9 469 808 -324 284 -3,42 %

Sum driftsutgifter 97 569 123 94 710 050 2 859 073 3,02 %

Utvikling driftsutgifter
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at økningen i utgiftene de foregående år har vært høyere enn inntektsøkningen er dette en 

positiv dreining. De totale driftsutgiftene er imidlertid fortsatt høyere enn driftsinntektene 

hvilket tilsier at utgiftsøkningen burde vært noe lavere.  

 

Lønn og sosiale utgifter viser en økning på 2,4 % i forhold til 2014 som ligger under 

gjennomsnittlig lønnsøkning i 2015 på 3 %. Lønn og sosiale utgifter utgjør den største 

andelen av totale kostnader med 65,9 % i 2015 mot 66 % i 2014. For øvrige kostnader 

fremkommer det en økning i kjøp av varer og tjenester som blant annet skyldes økt bruk av 

innleie i helsesektoren. 

 

Utviklingen i lønnsutgifter perioden 2013-2015 fremkommer i tabellen under: 

Tabell 7 

 

Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat (se tabell 3 over) er i 2015 negativt med kr 296.000 kroner som er 

identisk med fjorårets resultat. Som beskrevet under driftskostnader over skyldes dette at 

økningen i inntektsnivået i 2015 har vært like stor som økningen i utgiftsnivået. Motivasjonen 

for 2016 og videre framover vil være å øke utgiftene mindre enn inntektene slik at kommunen 

kommer opp på et positivt brutto driftsresultat.  

 

I forhold til nabokommuner viser tabellen under at Snillfjord har hatt en svakere utvikling i 

brutto driftsresultat de siste 5 årene enn de fleste øvrige kommunene. Også i forhold til snittet 

ligger Snillfjord bak. 

Tabell 8 

 

 

Regnskap Regnskap Regnskap Endring i kr. Endring i % 

2 015 2 014 2 013 2014-2015 2014-2015

Fastlønn 42 417 860 41 430 814 40 649 180 987 046 2,38 %

Vikarlønn 7 616 847 7 403 318 5 005 798 213 529 2,88 %

Ekstrahjelp 32 476 22 004 29 036 10 472 47,59 %

Overtid 852 282 685 378 466 211 166 904 24,35 %

Annen lønn og trekkpl. godtgj. 597 602 581 944 469 183 15 658 2,69 %

Lønn vedlikehold 1 213 789 1 004 051 828 582 209 738 20,89 %

Politikergodtgjørelser 819 675 826 999 801 943 -7 324 -0,89 %

Pensjon KLP/SPK 4 779 519 7 790 175 5 715 809 -3 010 656 -38,65 %

Arbeidsgiveravgift 3 592 825 3 636 002 3 398 859 -43 177 -1,19 %

61 922 876 63 380 685 57 364 601 -1 457 809 -2,30 %

Premieavvik 1 012 995 -1 950 455 -355 499 2 963 450 -151,94 %

62 935 871 61 430 230 57 009 102 1 505 641 2,45 %

AFP-premie 524 344 526 846 492 160 -2 502 -0,47 %

Gruppe- og ulykkesforsikring 212 432 279 206 200 731 -66 774 -23,92 %

63 672 647 62 236 282 57 701 993 1 436 365 2,31 %

Utgifter og godtgjørelser reiser 380 067 308 517 328 448 71 550 23,19 %

Andre oppgavepl. godtgjørelser 5 000 3 395 3 700 1 605 47,28 %

Sum lønn og sosiale kostnader 64 057 714 62 548 194 58 034 141 1 509 520 2,41 %

Utvikling lønn- og sosiale utgifter 2013 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt

Snillfjord -3,8 1,5 0,0 -0,3 -0,3 -0,6

Aure 8,9 8,7 3,5 2,1 5,9 5,8

Halsa 5,1 8,0 6,8 5,3 6,3 6,3

Hemne -1,9 -2,2 -5,8 -2,8 -0,5 -2,6

Hitra 6,4 4,5 5,4 2,7 1,9 4,2

Rindal 2,1 1,9 1,6 -3,8 -1,0 0,2

Orkdal 1,2 3,2 0,7 -1,4 1,7 1,1

Meldal 2,2 3,3 1,9 2,6 -0,6 1,9

Agdenes 4,0 1,4 3,2 0,0 -1,6 1,4

Snitt alle utvalgte kommuner 2,7 3,4 1,9 0,5 1,3 2,0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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Finanstransaksjoner  
Finansinntektene består av renteinntekter og utbytte samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 

1,74 mill. kroner i 2015 som er en liten økning på 54.000 kroner fra 2014.  

Finansutgiftene består av renteutgifter samt avdrag på kommunens lån og utgjorde 3,62 mill. 

kroner i 2015. Dette er en reduksjon på 0,68 mill. kroner i forhold til 2014. Dette skyldes i all 

vesentlighet at Snillfjord i 2015 besluttet å redusere avdragene til minimumsavdrag i forhold 

til kommunelovens bestemmelser.  

 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien.  

Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når 

driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen 

tærer på kapital for å dekke utgiftene. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi er at resultatet i prosent av brutto driftsinntekter bør 

ligge på 1,5 - 2 % for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas. (Endret fra tidligere 3 % 

etter overføringen av momskompensasjonen fra drifts- til investeringsregnskapet). 

 

Netto driftsresultat i 2015 ble positivt med 1,979 mill. kroner tilsvarende 2,03 % av brutto 

driftsinntekter. I snitt har Snillfjord de siste 5 årene hatt et driftsresultat på 1,4 %, og 

kommunen må tilbake til 2011 for å ha finne et negativt netto driftsresultat. 

 

I forhold til nabokommuner er det kun Hemne som i snitt har hatt svakere resultat i perioden 

2011-2015, men både i 2014 og 2015 ligger Snillfjord bedre an enn snittet for nabo-

kommunene. Lave finanskostnader bidrar til at kommunen kommer langt bedre ut for netto 

driftsresultat enn for brutto driftsresultat.  

 
Tabell 9 

 

2.2 Investeringsregnskapet 
 
Snillfjord kommunes investeringer fremkommer i årsregnskapet side 4 (regnskapsskjema 2A 

og 2B - investeringer), side 7 (økonomisk oversikt – investeringer), note 12 (anleggsregnskap) 

og note 13 (prosjektregnskap). I tillegg fremkommer detaljert oversikt i tabell 35. 

 

Årets investeringer som det fremkommer i regnskapsskjema 2A viser at investeringer i nye 

anleggsmidler i 2015 på 6 697 146 kroner mot tilsvarende 3 244 096 kroner i 2014. I forhold 

til opprinnelig budsjett for 2015 ble det investert 3 573 354 kroner mindre. Årsaken til 

reduksjonen i forhold til opprinnelig budsjett fremkommer i regnskapsskjema 2B og viser at 

avviket i hovedsak skyldes oppgraderingen av Aa ungdomsskole hvor kun prosjektering er 

gjennomført (forbruk 2,8 mill. kroner lavere enn budsjett), samt lavere forbruk på vei med 0,5 

mill. kroner.  

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt

Snillfjord -1,8 3,2 2,5 1,0 2,0 1,4

Aure 4,7 4,4 3,4 2,2 1,2 3,2

Halsa 4,7 6,6 6,2 4,5 5,8 5,6

Hemne 1,7 0,9 -2,9 -1,0 1,8 0,1

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

Rindal 3,2 2,8 3,2 -2,3 0,6 1,5

Orkdal 4,0 5,9 4,0 0,6 3,5 3,6

Meldal 4,9 5,8 3,3 3,9 0,8 3,7

Agdenes 4,6 5,5 9,0 5,1 2,3 5,3

Snitt alle utvalgte kommuner 3,4 4,2 3,6 1,5 1,8 2,9

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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I forhold til revidert investeringsbudsjett er det en overskridelse på 1 298 396 kroner som i 

hovedsak skyldes at det på slutten av året ble gjennomført arbeid på vei som ikke ble tatt med 

i revideringen.  

 

Videre fremkommer det i regnskapsskjema 2A at det er investert 227 901 kroner i 

egenkapitalinnskudd i KLP, det er gjennomført nedbetaling av lån i Husbanken med 47 298 

kroner og det er avsatt 2 657 676 kroner til bundet investeringsfonds (gjelder salg av boliger). 

Totalt gir dette et finansieringsbehov for gjennomførte investeringer og avsetninger i 2015 på 

9 630 022 kroner. 

 

Finansieringen har skjedd i form av bruk av lånemidler med totalt 5 664 633 kroner, inntekter 

ved salg av boliger samt 1 tomt på 2 703 087 kroner, kompensasjon for merverdiavgift på 

1 114 655 kroner samt mottatte avdrag på startlån på 137 446 kroner. I tillegg er det brukt 

fonds til finansiering av 10 200 kroner.  

 

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse.  

 

2.3 Balansen 
 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen er den delen av omløpsmidlene i balansen som er finansiert med langsiktig 

kapital. Sunn finansiering tilsier at arbeidskapitalen bør være dobbelt så høy som den 

kortsiktige gjelden (likviditetsgrad 1), og at andel likvider bør være minst like høy som den 

kortsiktige gjelden (likviditetsgrad 2). 

 

Snillfjord har de siste år hatt negativ utvikling i arbeidskapitalen, men denne utviklingen ble 

snudd i 2014 og også i 2015 viser tallene en klar bedring.  

 

Arbeidskapitalen i 2015 viser en økning på 9 961 706 kroner i forhold til 2014 og ligger ved 

utgangen av året på 29 683 000 kroner. Det skyldes å gjøres oppmerksom på at innbakt i 

økningen ligger 5 335 367 kroner i økte, ubrukte lånemidler, om disse holdes utenfor er 

likevel økningen på 4 626 340 kroner som kan relateres direkte til oppbygging via drift i 

2015. 

Tabell 10 

 

Som det fremkommer i tabellen over ligger nå arbeidskapitalen på et nivå som er akseptabelt. 

Innsatsen vil derfor måtte settes inn på å holde dette nivået, ikke nødvendigvis forbedre det 

ytterligere. 

 

 

 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 Bør være:

Omløpsmider 44 002 34 769 32 399 30 625 33 390

- herav bank 32 940 23 920 22 979 24 534 29 302

Kortsiktig gjeld 14 319 15 047 15 924 12 466 12 276

Arbeidskapital 29 683 19 721 16 475 18 159 21 114

Likviditetsgrad 1 3,07 % 2,31 % 2,03 % 2,46 % 2,72 % > 2%

Likviditetsgrad 2 2,30 % 1,59 % 1,44 % 1,97 % 2,39 % > 1%

Arbeidskapital
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I forhold til nabokommuner ligger Snillfjord noe over snittet for alle kommunene i 2015. 

Tabell 11 

 

Kontantbeholdning 
En del av kontantbeholdningen vil til enhver tid være bundet opp i midler til andre formål og 

kan derfor ikke benyttes til ordinær drift. Dette vil være ubrukte lånemidler til investeringer, 

startlån eller lignende, bundne fond til investeringer og drift samt ubundne fond til 

investeringer. Disse midlene kan ikke benyttes til andre formål, og ved å korrigere for disse 

fremkommer hvor stor andel av kontantbeholdningen som kan benyttes til drift. 

 

Tabellen under viser at likviditeten kommunen kan benytte til drift har holdt seg stabil i 

perioden på rundt 17 mill. kroner. Når avsetningene til bundne driftsfond trekkes fra viser 

bildet at de livide midlene som kan benyttes til ordinær drift er redusert de senere år. Årsaken 

er at bundne fond har økt i perioden, lave driftsresultater og økning i utbetaling til premiefond 

som medfører redusert kontantbeholdning.  

Tabell 12 
 

Anleggsmidler og lånefinansiering 
Kommunen kan i hovedsak kun ta opp lån til å finansiere egne investeringer. Disse blir 

aktivert og avskrevet etter en lineær avskrivningsplan (f.eks. over 10 år med 10 % avskrivning 

per år), og lånegjelden skal som minimum avdras i samme takt. Øker den langsiktige gjelden 

raskere enn anleggsmidlene betyr det at en stadig større andel av investeringene finansieres 

med lån, samt at avdragstiden er lengre enn avskrivningstiden. 

 

Snillfjord finansierte i 2015 nye anleggsmidler med opptak av nye lån, og har derfor ved 

utgangen av 2015 en høyere lånefinansiering i prosent av anleggsmidler enn ved utgangen av 

2014. Økningen i løpet av året er imidlertid i enda større grad forårsaket av at kommunen i 

2015 har økt sine ubrukte lånemidler med 5,3 mill. kroner, og tas dette hensyn til blir 

økningen vesentlig lavere. En annen årsak til økningen er at kommunen i 2015 vedtok å 

redusere avdragsbetalingen på sine lån til et minimum av hva kommuneloven tillater (se 

beregning i note 9 i årsregnskapet). Dette tilsvarte at avdragene i 2015 ble redusert med 1 

mill. kroner i forhold til i 2014.  

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt

Snillfjord 24,7 17,8 15,0 16,0 26,8 20,1

Aure 25,0 18,9 21,1 10,7 29,4 21,0

Halsa 20,4 4,3 8,4 12,7 16,2 12,4

Hemne 32,8 26,3 27,4 20,7 21,7 25,8

Hitra 34,7 29,6 33,4 42,6 48,0 37,7

Rindal 14,2 15,4 10,5 -1,1 -1,2 7,6

Orkdal 10,7 10,6 9,8 11,8 19,0 12,4

Meldal 12,6 9,0 7,4 12,7 16,8 11,7

Agdenes 58,9 59,1 60,9 52,5 50,4 56,4

Snitt alle utvalgte kommuner 26,0 21,2 21,5 19,8 25,2 22,8

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2014 2013 2012 2011
Kontantbeholdning 32 940 23 920 22 979 24 354 29 302
Ubrukte lånemidler 7 800 2 465 897 2 489 6 039
Bundne fond investering 2 085 2 085 2 085 2 174 3 000
Ubundne fond investering 5 950 3 303 2 619 2 603 2 361

Driftslikvider 17 104 16 067 17 378 17 088 17 902
Bundne driftsfond 8 687 6 771 7 617 6 528 6 308
Likvide midler til ordinær drift 8 417 9 296 9 761 10 560 11 594

Likvide midler i % av driftslikvider 49,21 % 57,86 % 56,17 % 61,80 % 64,76 %

Kontantbeholdning
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Tabell 13 

 

Netto lånegjeld beregnes utfra kommunens lånegjeld redusert for utlån og ubrukte lånemidler. 

Beregningen og utviklingen fremkommer i tabellen nedenfor. Nedgangen i netto lånegjeld fra 

2012 til 2013 skyldes at aksjer i TrønderEnergi i 2013 ble omgjort til obligasjonslån på 9 mill. 

kroner. 

 

 
Tabell 14 

 

I forhold til nabokommuner viser tabellen under at Snillfjord ligger vesentlig under snittet. 

Som det fremgår er det store forskjeller på lånegjelden med Agdenes og Hitra i hver sin ende 

av skalaen. 

Det fremkommer også at lånegjelden har økt betydelig for alle kommunene sett under ett i 5-

årsperioden med 23,1 %. Konsumprisindeksen har til sammenligning vært 8,8 % i samme 

periode. For Sør-Trøndelag ligger snittet på 70 249 kroner per innbygger i 2015, mens snittet 

for landet ligger på 44 846 kroner per innbygger.  

 
Tabell 15 

 

Ubrukte lånemidler per utgangen av 2015 utgjør totalt 7 800 330 kroner mot 2 464 963 kroner 

ved utgangen av 2014. Av dette er 260 000 kroner avsatt til utbedringslån, 2 000 232 kroner 

til startlån og 5 540 098 kroner til investeringer. 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011

Anleggsmidler 108 628 106 387 107 083 95 701 93 260

Lånefinansiering 59 444 50 799 48 882 50 949 53 645

Egenfinansierte anl.midler 49 184 55 588 58 201 44 752 39 615

Lånefinansiering i prosent

av anleggsmidler 54,72 % 47,75 % 45,65 % 53,24 % 57,52 %

Lånefinansiering i prosent

av brutto driftsinntekter 62,96 % 55,02 % 54,78 % 59,21 % 58,40 %

Anleggsmidler og lånefinansiering

2015 2014 2013 2012 2011

Andre lån 59 444 50 799 48 882 50 949 50 949

Utlån -10 853 -10 993 -10 384 -627 -627

Ubrukte lånemidler -7 800 -2 465 -897 -2 489 -2 489

Netto lånegjeld 40 790 37 340 37 601 47 834 47 834

Antall innbyggere 978 982 989 985 996

Netto lånegjeld per innbygger 41 708 38 025 38 018 48 560 48 023

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 48 023 48 560 38 367 38 018 41 708 42 935 -13,2 %

Aure 57 340 52 863 54 289 56 619 52 909 54 804 -7,7 %

Halsa 49 386 74 141 87 688 87 088 85 559 76 772 73,2 %

Hemne 38 310 37 666 29 745 29 279 29 092 32 818 -24,1 %

Hitra 89 976 99 186 105 992 122 858 125 161 108 635 39,1 %

Rindal 48 571 48 689 56 345 63 012 66 567 56 637 37,1 %

Orkdal 31 110 36 123 40 268 42 715 46 713 39 386 50,2 %

Meldal 35 912 56 353 48 077 48 295 52 102 48 148 45,1 %

Agdenes 26 185 24 610 18 197 24 171 23 078 23 248 -11,9 %

Snitt alle utvalgte kommuner 47 201 53 132 53 219 56 895 58 099 53 709 23,1 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger
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Fondsmidler 
Tabellen under viser at fondsmidler i perioden 2011-2015 har økt. 41 % av fondsmidlene er 

avsatt på bundne driftsfond og 38 % til investeringsfond. Avsetningen til disposisjonsfond har 

økt, men utgjør fortsatt bare 21 % av de totale fondsavsetningene.  

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter ligger fortsatt lavere enn anbefalt nivå til tross 

for en økning de senere år, og det må fortsatt være et mål at dette nivået nås. 

 

Tabell 16 

 

2.4 Utvikling i rammetilskudd og skatt 
 

De frie inntektene i form av rammetilskudd og skatteinngang viste en svak positiv utvikling i 

2015 med en økning på 159 000 kroner i forhold til 2014. Dette tallet må justeres for at 

medfinansiering av somatisk tjenester ble overført fra kommune til stat i 2015 og kommunen 

dermed fikk redusert sine rammetilskudd for dette med 1 344 000 kroner. Den reelle økningen 

blir derfor på 1 503 000 kroner i 2015. 

 

Det er antall innbyggere og alderssammensetning som i størst grad betyr noe når ramme-

tilskuddet beregnes. Aldersgrupperinger er kriterier i inntektssystemet. Kriteriene vektes, og 

kommunene mottar overføringer avhengig av sin andel i forhold til landsgjennomsnittet. 

 

Utfordringen til kommunen er todelt. Det ene er å tilpasse driftsnivået etter endringer i 

økonomiske forutsetninger og lovpålagte oppgaver. Det andre er å tilpasse tjeneste-

produksjonen til endringer i folketall og alderssammensetning.  

 
Tabell 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 Bør være:

Disposisjonsfond 4 305 3 425 3 103 2 867 3 884

Bundne driftsfond 8 687 6 771 7 617 6 528 6 308

Ubundne investeringsfond 5 950 3 303 2 619 2 603 2 361

Bundne investeringsfond 2 085 2 085 2 085 2 174 3 000

Sum fondsmidler 21 027 15 584 15 424 14 172 15 553

Soliditet

Disposisjonsfond i prosent 3103,403

av driftsinntekter 4,43 % 3,63 % 3,36 % 3,21 % 4,51 % > 5%

Fondsmidler

2015 2014 2013 2012 2011 Økt 14>15

Rammetilskudd 50 870 52 637 50 362 48 375 48 767 -1 767

Skatteinngang 20 716 18 790 19 017 17 708 15 389 1 927

Sum rammetilskudd og skatt 71 586 71 427 69 379 66 083 64 156 159

Utvikling i rammetilskudd og skatt
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3. Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Netto rammeforbruk: 
Fordelingen av rammeforbruket mellom de enkelte funksjonsområder viser at det i snitt er 

små variasjoner år for år mellom hvor mye hvert enkelt rammeområde benytter av det totale 

forbruket. Gjennomgang og forklaring av forbruk og avvik mot budsjett fremkommer ved 

gjennomgang av de enkelte rammeområdene. 

 
Tabell 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele tusen RegnskapRev. Budsj Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Snitt Andel Andel

2015 2015 2014 2013 2012 2011 2011-2015 totalramme totalramme

regnsk.-15 snitt 11-15

Politikk og sentraladm 13 286 11 535 10 377 11 734 10 336 9 433 11 033 19,05 % 16,08 %

Oppvekst 20 138 21 750 19 986 19 926 21 444 19 114 20 122 28,87 % 29,33 %

Helse og omsorg 27 724 28 246 28 168 25 296 27 662 25 370 26 844 39,75 % 39,12 %

Teknisk, Landbruk, miljø 8 600 9 665 11 325 11 848 10 710 10 585 10 614 12,33 % 15,47 %

Hele landet 69 748 71 196 69 856 68 804 70 152 64 502 68 612 100,00 % 100,00 %

Fordeling rammeforbruk mellom funksjonsområder
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3.1  Politikk og sentraladministrasjon 
 

Virksomhetsbeskrivelse 
Rammeområde Politikk og sentraladministrasjon 

Ordfører 

Rådmann 

Personalsjef 

Økonomisjef 

John Lernes 

Arild Risvik 

Mildrid Værnes Mæhle 

Roar Reinhaug 

 

Antall ansatte 13 fast ansatte 

Antall årsverk Totalt 8,78 stillingshjemler 

 

Målsetninger 

 
Følgende delmål for perioden 2015-2018 ble vedtatt i årsbudsjettet for 2015: 

 

o Politikk og sentraladministrasjon 

 Ha en politisk struktur som bidrar til demokrati og deltagelse. Politisk arbeid og 

ønsker skal bunne ut i vedtak som er konkrete og entydige. 

 Administrasjonen skal ha en nøktern og hensiktsmessig organisering som ivaretar 

innbyggernes og politikernes behov for en tilstrekkelig saksbehandling og tjenester. 

Delegerte oppdrag og vedtak skal ivaretas på en god måte og iverksettes innen de 

tidsfrister som gjelder. 

 Støtte opp om og arbeide aktivt sammen med frivillige lag og organisasjoner. Disse 

har en viktig rolle i lokalsamfunnet for tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt at de er 

sentrale i kommunens forebyggende helsearbeid. Kommunen skal også ha en god 

kontakt med og konstruktivt samarbeid med næringsorganisasjonene. 

 Økt og målrettet markedsføring av Snillfjord. Det må skapes en identitet og positiv 

profilering av kommunen.  

 Ha en kontinuerlig vurdering av organisering og interkommunale samarbeidsformer 

for best mulig samlet tjenestetilbud. 

 

Økonomi 

 
Merforbruk i forhold til budsjett med 1 751 000 kroner. I forhold til 2014 er det en økning i 

forbruket på 2 909 000 kroner. Utviklingstrekkene for perioden 2011-2015 for hele 

rammeområdet fremkommer i tabell 18 over. Nedenfor fremkommer avvikene for de enkelte 

delansvarsområdene. 

 
Tabell 19 

 

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak: 

Regnsk 2015 Rev.bud 2015 Regnsk 2014 Avvik bud 2015 Avvik regnsk 2014

Ordfører (politisk virksomhet) 3 105 3 126 2 351 20 -755

Rådmann 5 840 4 010 3 995 -1 830 -1 845

Leder Fellestjenesten 4 341 4 400 4 031 59 -310

Sum 13 286 11 535 10 377 -1 751 -2 909

Forbruk innenfor ansvarsområder - Politikk og sentraladministrasjon
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Tabell 20 

 

I forhold til nabokommuner viser tabellen under at Snillfjord har høyere driftsutgifter til 

administrasjon og styring per innbygger enn de øvrige kommunene. Dette har sammenheng 

med at kommunen har få innbyggere å fordele utgiftene på, og selv om det er en liten 

kommune er oppgavene i stor grad den samme på flere områder. Dette kommer godt frem ved 

at Agdenes som nest minste kommune har de nest høyeste driftsutgiften, mens Orkdal med 

flest innbyggere har de laveste utgiftene. 

 
Tabell 21 

 

Utvikling økonomi 

 
Netto driftsutgifter til administrasjon i % av netto driftsutgifter var på 19 % i 2015 mot 14,9 

% i 2014. Dette tilsvarer en økning på 2 909 000 kroner i 2015 i forhold til 2014. Økte 

kostnader til premieavvik tilsvarer i forhold til 2014 2 804 000 kroner. Økningen er dermed 

mer av teknisk art i og med at den økte kostnaden på administrasjon fremkommer som lavere 

kostnader for de øvrige rammeområdene. Totale pensjonskostnader i 2015 ligger nært opptil 

budsjett når både pensjonskostnader og premieavvik på pensjon sees på under ett for hele 

kommunen.  

 

Administrasjonen har aktivt arbeidet for å redusere kostnadene innenfor rammeområdet for å 

komme ned mot en mer moderat økning innenfor området på linje med landsgjennomsnittet. 

Dette vil også innebære sondering av mulighetene for interkommunalt samarbeid innenfor 

områder hvor dette ansees formålstjenlig for å redusere kostnader og sårbarhet. 

 

Kommentar: Avvik

Ordfører (politisk virksomhet) Generelt små avvik på de fleste funksjoner. Brukt noe mindre til

lønn og kompensasjon til folkevalgte, mens det er brukt noe mer 

på valget i 2015 enn budsjettert.

Rådmann Pensjonskostn. Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik - sum hele området 314

Økonomi Lavere lønnskostnader som følge av lavere bemanning 

i starten av året 171

Premieavvik Høyere kostnad premieavvik i forhold til budsjett. 

Fordeler seg som lavere kostnad på alle øvrige

områder. Totale pensjonskostnader i 2015 lå nært opp

til budsjett -2122

Leder Fellestjenesten Pensjonskostn. Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik - sum hele området 213

Lønnskostnader Totalt på området er besparingen 252

Stillingsannonser Vesentlig høyere kostnad enn budsjettert -91

IT-kostnader Høyere kostnader til IT-avtaler enn budsjettert. Skyldes 

delvis at noen kostnader er tatt her som er budsjettert

på andre ansvarsområder -190

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - POLITIKK OG ADMINISTRASJON

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 11 205 11 750 11 600 12 799 12 443 11 959 11,0 %

Aure 7 052 6 875 8 435 9 167 7 836 7 873 11,1 %

Halsa 7 448 9 406 7 594 8 054 7 774 8 055 4,4 %

Hemne 6 179 6 435 5 973 5 323 5 810 5 944 -6,0 %

Hitra 6 566 5 922 6 855 6 730 6 474 6 509 -1,4 %

Rindal 7 635 8 169 8 405 9 011 8 957 8 435 17,3 %

Orkdal 3 564 3 861 3 810 3 980 4 094 3 862 14,9 %

Meldal 5 969 6 503 6 418 5 936 6 524 6 270 9,3 %

Agdenes 8 188 8 968 8 586 9 414 9 932 9 018 21,3 %

Snitt alle utvalgte kommuner 7 090 7 543 7 520 7 824 7 760 7 547 9,5 %

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
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Drift 
 

Post/arkiv 

Det elektroniske arkivet er periodisert i desember 2015 i og med at det følger valgperioder. 

Emne- og elevarkivet er flyttet over til det nye arkivet. Det er ryddet en hel del i landbruk og 

teknisk arkiv. Arkivplanen er ferdig periodisert og ny er aktiv. Fortsatt er det en del gamle 

papirer som det må ryddes i. 

Personalarkivet ved SOS vil bli flyttet til Rådhuset i løpet av 2016. 

Digitalisering av byggesaksarkivet er godt i gang, og skal være ferdig i løpet av første halvdel 

av 2016. Deretter står oppmålings- og gårdsarkivet for tur. 

Nettverksgruppa fungerer fortsatt som en viktig arena for å utveksle erfaringer og meninger. 

Fortsatt en god del å gå på i forhold til føring av eposter. 

Føring av avvik er også en utfordring. 

 

IKT:  
Drift av nettverk og utstrakt rådgivning / brukerstøtte er arbeid som har tatt hovedfokus. Det 

har vært arbeid med servere, noen har blitt oppgradert. Teknisk har fått ny kartserver der 

Gisline ble lagt inn rundt jul. Fylkesavtalen ble fornyet, NDS ble erstattet av Atea som 

leverandør ved kjøp av datamaskiner. Det har blitt byttet ut en del gamle pc-er i 2015. 

Servicekontoret: 

Servicekontoret tar i mot besøkende til kommuneadministrasjonen. Det er mange ulike 

spørsmål og oppgaver som løses av servicekontoret. Det er noen telefoner, men lite besøk av 

turister som ønsker informasjon om kommunen. Det er mange som ønsker å få pins med 

kommunelogoen. De sendes både innenlands og til andre land. 

Chattemuligheten som ligger på kommunens hjemmeside er lite brukt.  

Servicekontoret har oversikt over besøksboken ved Jamtøya, det er en bra økning av 

besøkende fra 2012 – 2014, men en nedgang i 2015. (199 besøkende i 2012, 429 i 2014 og 

245 i 2015). 

Personal: 

Lederutviklingsprogrammet har blitt videreført i 2015. Hovedtillitsvalgte og ledere har deltatt. 

Det har vært gode prosesser og læringsnyttige samlinger. 

I 2015 ble overordnet HMS plan innført. Den beskriver hva som skal være kommunens 

satsingsområder når det gjelder HMS arbeid for inneværende år. 

NAV arbeidslivsenter har gjennomført to kurs som går på arbeidsmiljø i løpet av 2015. 

Det har vært anbudsrunde på Bedriftshelsetjeneste som ble avsluttet ved årsskiftet. HMS 

tjenesten i Orkdal ble valgt. 

2015 var et mellomoppgjør når det gjelder lønnsforhandlinger. 

Det har vært noen utskiftinger i personalstaben. Det blir brukt mye tid, og store beløp i 

arbeidet med rekrutering. 

Økonomi 

Avdelingen er ved slutten av 2015 oppe i full bemanning i henhold til plan. Det nye 

økonomisystemet som ble tatt i bruk fra 1. januar 2013 har bidratt til en enklere hverdag på 

avdelingen, men fortsatt kan vi hente ut ytterligere synergier fra systemet. 

 

Næringsfond 

Disponibel saldo pr. 31.12.2015 på kommunens næringsfond var på 931 432 kroner 

Det er utarbeidet egen årsrapport for fond og næringsutvikling 2015 for Snillfjord kommune. 
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Nedenfor fremkommer tilførsel og bruk av midler på fondet i 2015: 

 Avsetning Bruk  

NÆRINGSFONDET    

Saldo pr. 01.01. 2015   1 294 981,- 

    

Avsatt 20 991,-   
Bankrenter    
Renter fra låntagere    
Avdrag fra låntakere    
Tilskudd fra STFK, regionale utviklingsmidler 550 000,-   
   570 991,- 

Utbet. i 2015:    

Assistanse.no - saksbehandling næringsplan  13 600,-  

Jankos Eiendom AS - Tilsagn 53/14  300 000,-  

Moa Besøksgård - Tilsagn 65/14  60 000,-  

Norsk Landbruksrådgivning - Driftsstøtte 2015  55 000,-  

Næring i Midt-Norge AS - Profilering   42 250,-  

Næringshagen i Orkdalsregionen - Bagatellmessig bidrag  19 640,-  

Næringshagen i Orkdalsregionen - Grunnpakke 
førstelinjetjeneste 

 50 000,-  

Orkdal kommune - Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen  8 000,-  

Orkladal Næringsforening - Medlemsavgift  5 000,-  

Sten Stolpnes - Tilsagn 54/15  211 050,-  

Snillfjord kommune - prosjektstilling rettet mot vindkraft  170 000,-  
   934 540,- 

Saldo pr. 31.12.2015   931 432,- 
Tabell 22 
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3.2 Oppvekst, kultur og fritid 

Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater                                                         

Funksjonsområde Oppvekst og fritid 

Leder Åge Røe                                                 

 

Antall ansatte 42 

Antall årsverk 29,8 

Antall barn Barnehage: 45 

Skole: 102 elever    

SFO: 7 barn 

Klubben: 15 

 

 
Målsetninger 
 

Følgende delmål for perioden 2015-2019 ble vedtatt i årsbudsjettet for 2015: 

 

o Oppvekst 

 Opprettholde en desentralisert skolestruktur, basert på tre oppvekstsenter med 

samlokalisering av barnehage og skole, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende 

bygg og anlegg. 

 Full barnehagedekning med vekt på kvalitet og målrettet virksomhet. 

 Legge til rette for en aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. 

 Ha en kvalitetsmessig god skole og ansatte med god og relevant kompetanse som 

sikrer optimale læringsvilkår for den enkelte elev. 

 Opprettholde en god skolehelsetjeneste med mulighet til oppfølging av enkeltelever. 

 Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse. 

 Utvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med vekt på individuell og profesjonell 

veiledning ved yrkes- og utdanningsvalg. 

 Bruk av praktisk læring hvor dette er hensiktsmessig. Innføre praktiske valgfag i 

ungdomskolen. 

 

Økonomi 

 
Mindreforbruk i forhold til budsjett på 1 612 000 kroner. I forhold til 2014 er det totale 

forbruket innenfor sektoren økt med 152 000 kroner. 

Utviklingstrekkene for perioden 2010-2014 fremkommer i tabell 18 over. 

 

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2015: 

 
Tabell 23 

 

Regnsk 2015 Rev.bud 2015 Regnsk 2014 Avvik bud 2015 Avvik regnsk 2014

Administrasjon 3 026 3 184 3 189 158 163

Krokstadøra oppvekstsenter 10 192 11 187 10 088 995 -104

Hemnskjela oppvekstsenter 2 968 3 115 2 924 147 -44

Ven oppvekstsenter 3 443 3 698 3 243 255 -200

Kultur, idrett og ungdomsarbeid 509 566 542 57 33

Sum 20 138 21 750 19 986 1 612 -152

Forbruk innenfor ansvarsområder - Opplæring
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Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak: 

 
Tabell 24 

 

Nedenfor fremkommer sammenligning med nabokommuner som viser netto utgifter per barn 

i barnehage- og skolealder for de enkelte kommunene. Som det fremgår av oversiktene ligger 

Snillfjord over snittet for både barnehager og skoler.  

For barnehagene fremkommer det imidlertid at Snillfjord har hatt en lavere vekst i kostnadene 

enn de øvrige kommunene. Dette skyldes i stor grad at barnetallet i aldersgruppen har vist en 

gledelig økning, fra 38 i 2011, via 30 i 2013 til 44 i 2015.  

For skolene er situasjonen motsatt, i og med at barnetallet viser nedgang år for år. I perioden 

2012 – 2015 er barnetallet redusert med 20 %, fra 125 barn i 2012 til 100 barn i 2015. Selv 

om det gjøres store innsatser i skolene for å tilpasse seg synkende elevtall medfører denne 

reduksjonen likevel at kostnaden per barn øker. 

 
Tabell 25 

 

 
Tabell 26 

Kommentar: Avvik

Hele rammeområdet Lønnskostnader Totale lønnskostnader for hele rammeområdet viser en overskridelse

Ligger i sin helhet på barnehager og kan knyttes opp økt barnetall -240

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik - sum hele området 717

Administrasjon Lønnskostnader Avvik knytter seg mot reduksjon i budsjett som i sin helhet ble lagt mot

administrasjon og ikke fordelt ut på enhetene. -535

Skoleskyss Mottok på slutten av året ekstraregning fra AtB for tidligere år. 

Tatt inn i 2015, men tvistesak -77

Voksenopplæring Tilskudd til voksenopplæring ikke budsjettert inn i budsjett for 2015.

I tillegg lavere kostnader. Overskudd avsatt til eget fond for V.oppl. 410

Fosterhjemsplasser Reduserte kostnader vs budsjett 420

Krokstadøra oppvekstsenter Lønnskostnader Lavere kostnader enn budsjett - må ses opp mot innsparingen som lå

i budsjett hos administrasjonen 395

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik 405

Betaling barnehage Høyere inntekter enn budsjettert 140

Hemnskjela oppvekstsenter Lønnskostnader Overskridelse i forhold til budsjett - gjelder barnehage -110

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik 151

Betaling barnehage Høyere inntekter enn budsjettert 71

Ven oppvekstsenter Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som 133

følge av økt kostnad premieavvik 91

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - OPPLÆRING

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 131 079 143 946 181 067 140 077 133 726 145 979 2,0 %

Aure 97 909 112 669 122 497 137 775 147 550 123 680 50,7 %

Halsa 101 145 127 097 137 269 144 922 141 175 130 322 39,6 %

Hemne 117 769 122 392 134 720 153 596 148 381 135 372 26,0 %

Hitra 98 335 103 077 108 614 128 446 106 875 109 069 8,7 %

Rindal 87 612 94 295 97 844 115 282 104 059 99 818 18,8 %

Orkdal 99 851 114 201 112 323 124 444 125 888 115 341 26,1 %

Meldal 96 742 105 157 102 516 113 696 112 384 106 099 16,2 %

Agdenes 86 653 97 333 98 628 120 162 113 500 103 255 31,0 %

Snitt alle utvalgte kommuner 101 899 113 352 121 720 130 933 125 949 118 771 23,6 %

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 131 746 138 656 155 233 158 840 172 329 151 361 30,8 %

Aure 121 035 124 659 136 970 149 310 152 126 136 820 25,7 %

Halsa 114 349 109 868 121 199 118 091 124 201 117 542 8,6 %

Hemne 100 241 111 871 121 183 124 869 122 536 116 140 22,2 %

Hitra 108 818 113 942 124 884 132 540 131 463 122 329 20,8 %

Rindal 92 679 103 775 108 864 111 737 116 894 106 790 26,1 %

Orkdal 92 472 96 976 96 740 98 267 96 107 96 112 3,9 %

Meldal 117 626 127 927 119 345 113 165 111 684 117 949 -5,1 %

Agdenes 113 024 136 854 120 052 126 432 135 967 126 466 20,3 %

Snitt alle utvalgte kommuner 110 221 118 281 122 719 125 917 129 256 121 279 17,3 %

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
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Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i meldingsåret 

 

Barnehagen 

Ved alle barnehagene har det skjedd en økning i barnetall fra forrige barnehageår. 

Gjennom vedtektsendring ble åpningstiden i barnehagen endret til kl. 7.00-16.15 fra 1. august 

2015 (tidligere fra kl. 7.15).  

Nettverk for pedagogiske ledere i kommunen har hatt 3 møter. Nettverket gir en større likhet 

og en felles forståelse innenfor aktuelle områder for barnehage i Snillfjord. Innhold på møtene 

har blant annet vært felles personalmøter (for alle ansatte i barnehagene i kommunen) og 

overgang barnehage – skole. «Spirer» er et felles begrep for alle barn i barnehagene i 

Snillfjord det siste året før skolestart. I disse møtene har vi også drøftet «friluftslivets år», 

foreldre- /brukerundersøkelse, prosedyrer i kontakt med barnevernet, kosthold i barnehagen, 

åpningstider, utviklingsdager med mer.   

Kompetanse 

Oppstart av «Barnehageledelse i framtiden» i regi Orkdal-Øy-regionen, et lederutviklings-

program for barnehageledere.   

Hele personalet har deltatt på to kurs hvor samspill og relasjoner har vært sentralt. «Barns 

selvfølelse» og «Å gjøre gull til bly – om kjærlighet til krenkelser av barn». Det siste gjennom 

Orkdal-Øy-Region. 

 

Skolen 

Interaktive tavler og tilpasset opplæring: Kurs for alle lærere og en pedagogisk leder avholdt i 

september. 

Som markering av åpninga på Friluftslivets år, ble det en storsamling for hele oppvekst i 

Snillfjord med overnatting for de som ville på fotballbanen på Aa. Felles aktivitetsdag for 

barneskolene i Snillfjord på Ven skole i oktober. Disse 2 samlingene har vært i samarbeid 

med fysioterapeut, helsesøster og psykisk helse. 

Alle lærerne og skoleledelsen deltar i det kommunale nettverket «Vurdering for læring». 

Dette ble startet ved skolestart 2015 og har jevnlige samlinger. Det arbeides med oppgaver på 

enhetene mellom hver samling. Målsettinga er å få en lik standard på undervegsvurdering 

(forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 – 3-13) i skolene i Snillfjord. Arbeidet her ses i tett 

sammenheng med og videreføring av Ungdomsskolesatsinga (Skolebasert 

kompetanseutvikling).  

 

Krokstadøra oppvekstsenter 

Aa skole 

Kun en svak nedgang i elevtallet, fra 72 ved utgangen av 2014 til 70 ved utgangen av 2015. 

Dette til tross for at vi heller ikke i 2015 hadde noen skolestartere. En lærerstilling i vakanse 

fram til skolestart høsten 2016. 7 skolestartere i 2016. 

Aa Barnehage 

To avdelinger fra august 2015: 7 barn (0-3 år) og 10 barn (4-6 år). Ingen skolestartere høsten 

2015.  

 

Ven oppvekstsenter 

Ven skole 

En liten nedgang fra 21 ved utgangen av 2014 til 20 i 2015. Skolen er todelt, men i noen fag 

har vi hatt en tredeling.  2 skolestartere høsten 2015.  Elevtallsutviklingen er fortsatt negativ i 

noen år, men vi er glade for den gode tilveksten i barnehagen. Vi tilbyr leksehjelp 2 timer pr. 

uke fordelt på 2 dager.  
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Ven barnehage 

13 barn i barnehagen ved årsskiftet. Økningen er i gruppen 1-3 år. Dette er positivt for 

barnehagen. 

 

Hemnskjela oppvekstsenter 

Hemnskjela skole 

Økning fra 11 til 12 elever i inneværende skoleår, 3 skolestartere høsten 2015.  

Assistent i alle undervisningstimene gir bedre oppfølging av elevene og sikrer skolemiljøet 

siden det kan være krevende med 4 årstrinn i samme klasse. 

Todeling 2 timer/uke (t/u) i engelsk hvor 1.- 2. og 3.- 4. trinn var hver for seg med egen lærer.  

Leksehjelp 2 t/u fordelt på mandag og tirsdag, 7 elever vår og 9 elever høst. 

Oppvekstsenteret tilbyr sfo før og etter skoletid hver dag samt ved skolens fridag (onsdag). På 

våren benyttet 5 barn og fra høsten 4 barn seg av dette tilbudet. 

Hemnskjela barnehage 

12 barn på våren økte til 15 barn på høsten hvorav 7 var under 3 år og 8 over 3 år noe som 

utgjør 22 plasser totalt (barn under 3 år regnes dobbelt). Dette krever to stillinger som 

pedagogisk leder. Barnehagen har vært delt inn i lekegrupper da det er stort aldersspenn i 

barnehagen. Deler av stillingen var i vårhalvåret på dispensasjon fra utdanningskravet mens 

hele ped.leder-ressursen var på dispensasjon fra utdanningskravet i høsthalvåret. 

 

A. Driftsenhetens hovedmål/satsningsområder i 2015 

 

Krokstadøra oppvekstsenter 

Aa skole 

Den overordna visjonen for Snillfjord kommune er «Sammen i Snillfjord for et levende 

samfunn» og i styringskortet for oppvekst har vi «Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og 

unge» som overordnet målsetting, med følgende satsingsområder: Individuell omsorg, 

trygghet, trivsel og mestring. Dette er noen av målene vi arbeider etter, og i tillegg skal fysisk 

aktivitet være en sentral del i barn og unges utvikling.  

Aa Barnehage 

Fra barnehagens årsplan: Overordna mål for barnehagen. 

 hvert enkelt barn skal få individuell omsorg, føle seg trygg og trives i barnehagen. 

 foreldre forlater barnehagen med en god følelse, og er fornøyde med sitt eget barns 

opphold her. 

 gjensidig respekt og tillit, humor og trivsel preger hverdagen. 

 god positiv tone i hverdagen, både personalet imellom og i forhold til barna 

 Bevissthet i personalet på at hvert enkelt barn får sin ”dose” med direkte og positiv 

oppmerksomhet i løpet av barnehagedagen.  

Satsningsområder 2015: Sosial kompetanse / «Det er mitt valg», eventyr / forfatter, «uteliv og 

turer», «musikk, sang og dans».  

 

Ven oppvekstsenter  

Det har utarbeidet en felles visjonen for hele oppvekstsenteret.  

”Barna på Ven er unike og likeverdige. Alle barn og voksne har ansvar for egne valg og 

handlinger. Vi er tydelige voksne som bryr oss. Dette er viktig for all læring!”  

Denne visjonen henger oppe, både på skolen og barnehagen, slik at alle kan se den.  
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Ven skole 

Det jobbes med «Mitt valg» (opplæringsprogram for skolemiljø, sosiale ferdigheter og 

forebyggende arbeid). På dette området jobbes det i begge gruppene fra 1.-7.-klasse. 

Vi har gjennom prosjektet «Vurdering for læring» arbeidet med egen vurderingspraksis. 

Fokus på tydelige mål, kriterier og tilbakemeldinger på alle trinn. 

Vi har satset på leseglede i 1.-7. klasse: leselyst og leseforståelse. I denne sammenheng har 

begge trinnene hatt lesestunder i barnehagen. Bokbussen er også en god bidragsyter på dette 

området. Dette har vært positivt.   

Ven barnehage 

Mål for barnehagen: Skape vennskap 

For å nå målet må det være: 

 trygge og omsorgsfulle voksne 

 gode relasjoner 

 være sensitive og anerkjennende i møte med barn 

En god relasjon bygger på likeverdighet og det er alltid de voksne som har ansvaret for 

relasjonen. Barna skal bli tatt på alvor og de har rett til å medvirke i sin hverdag i barnehagen. 

Barna skal oppleve støtte, inspirasjon og oppmuntring i leken. Det er barnehagens ansvar at 

alle barn får en god opplevelse av å mestre samspill med andre barn. De voksne skal være 

lyttende, åpen og bekreftende og i nær relasjon med barnet. Det skal være tett samarbeid med 

barnas hjem med ønske om å ha felles fokus til barnas beste. Det er null toleranse for 

mobbing og utestenging. 

Satsingsområder: 

Sosial kompetanse - vi bruker ” det er mitt valg” 

Vi har hatt fokus på lekens betydning i barnas hverdag. 

Mye uteliv og turer i nærmiljøet. 

 

Hemnskjela oppvekstsenter 

Vi arbeider ut fra felles mål: Alle skal føle at de mestrer noe hver dag. Alle er 

betydningsfulle og skal møte hverandre med toleranse og respekt. 
 

Det har blitt arbeidet mye med vurdering i skolen. Vurdering for læring er sentralt da 

kommunen er med i utviklingsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Rektor på 

Hemnskjela oppvekstsenter ble kommunens ressursperson/koordinator og fortsatte i den 

rollen da hun fikk permisjon fra rektorstillingen fra august 2015.  

 

I opplæringa i skolen har det blitt brukt mye egenvurdering i forhold til mål på ukeplan, 

friminutter, mobbing og forebyggende arbeid. Elevene har også vurdert eget arbeid i 

elevsamtalene.  

Det har også blitt brukt Det er mitt valg i arbeidet med vennskap, mobbing og rusmidler. 

 

Vårhalvåret: aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. Et tverrfaglig prosjekt 

gjennomført hvor elevene laget bok om Hemnskjela under 2. verdenskrig i samarbeid med 

Kystmuseet og lokalbefolkning. Fikk blant annet omvisning i bunkersen på Hemnskjela. 

 

Oppvekstsenteret har felles årshjul for skole og barnehage hvor det var satt opp turer, 

arrangement o.l. Dette blir utarbeidet av de ansatte hver høst. Det har også vært mange felles 

treff i løpet av de ulike månedene, f.eks. felles lesestund, lunsj, jule- og påskeverksted, 

vårkaffe osv.  
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Vi har laget HMS-plan som sikrer HMS-arbeidet godt. I denne planen finnes et årshjul som vi 

arbeider etter.  

  

Rektor har brukt mye tid på samtaler med enkeltelever og i grupper. Dette for å holde på et 

godt klassemiljø og for å ta vare på elevene. Et viktig mål har vært å få snakket med alle 

elevene hver dag i uformelle omgivelser.  

Klassemiljøet ble på høsten meldt opp som systemsak til PP-tjenesten som da gikk inn med 

veiledning.  

B. Måloppnåelse 

Aa skole 

 «Voksne skaper vennskap» ble i september markert ved storforeldremøte med tema Nettvett, 

som en del av anti-mobbearbeidet ved skolen.  

Elevundersøkelsen ble gjennomført for 6.-10. trinn høsten 2015. Rapporten viser at 0 % andel 

elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. For hele skolen 

gjennomførte vi vår egen trivselsundersøkelse i april og oktober, dette for å avdekke saker og 

følge opp så tidlig som mulig.  

Resultat av trivselsundersøkelsen høst-15 er vist nedenfor (loddrett akse viser antall elever): 

 

 
Tabell 27 

 

Det arbeides med resultatene i alle råd og utvalg, der både elev-, personale- og foreldre-

gruppene er representert.  

 

Helsesøster har etter hvert fått et egnet kontor på skolen og en fast kontordag pr uke. Det er 

positivt at hun er i miljøet, så blir ikke terskelen så høy ved behov for en samtale. Dette ble 

videreutviklet til også å gjelde leder for psykisk helse og PP-tjenesten høsten 2015. 

 

Personalet ved Aa skole gjennomførte personalseminar i Gdansk, i tråd med tiltaksplan i IA-

avtalen for Aa skole. Et positivt tiltak for samarbeidsklimaet mellom ansatte, der både faglig 

og sosialt innhold legger vekt på inkludering. Temaet i år var «Vurdering for læring», der vi 

arbeidet i grupper med å lage undervisningsopplegg med elementer fra nettverket og ikke 

minst innspill fra Fylkesmannens tilsyn våren 2015. Temaet for tilsynet var «Elevenes utbytte 

av opplæringen med vekt på skolens lokale arbeid med lærerplanene og underveisvurdering». 
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Ettersom vi fikk interaktive tavler i høst, var også det en del av kriteriene for oppgaven at det 

skulle inkludere bruk av disse. Her skal nevnes at vi måtte bruke et par økter med fellestid 

etter at vi kom hjem, da tiden ikke strakk til. Vi hadde også en opplæring i bruk av Visma Flyt 

skole og en HMS-oppgave, der vi utarbeidet HMS-teser for Aa skole i etterkant. Intensiv 

jobbing på få dager, men også veldig positivt å arbeide så fokusert. 

 

Kontinuerlig jobbing og erfaringsdeling når det gjelder pedagogisk bruk av de interaktive 

tavlene. Det er viktig å holde trykket oppe over tid. 

 

Som tidligere år har vi også fokus på bruk av naturen og nærmiljøet. Vi gjennomførte våre 2 

årlige overnattingsturer for ungdomstrinnet, inkl. 7.-klassene på våren. Vi har også hatt flere 

dagsturer for barnetrinnet her, og sammen med de andre oppvekstsentrene.  

 

Krokstadøra barnehage 

Samspill og relasjonsbygging har fått stor plass i 2015.  

I starten på hvert barnehageår gjennomføres «Voksne skaper vennskap».  

Gjennom den nasjonale Vennskapsdagen, felles opplevelser og turer i nærmiljøet har vi hatt 

fokus på å ha det fint sammen – alle sammen. Dette er en følge av våre tiltak i «Manifest mot 

mobbing  

«Det er mitt valg» brukes blant de eldste barna i barnehagen. Hensikten er å skape vennskap, 

trivsel og utvikling av empati, og at det vil forebygge utestenging og mobbing i barnehagen. 

Dette arbeides det systematisk med i perioder gjennom året og i hverdagen ut fra det arbeidet 

har hatt fokus på.    

Månedsplanene gjenspeiler satsningsområder fra barnehagens årsplan og rammeplan for 

barnehager. Det legges opp til at hele personalet skal bidra i alle deler. (Planlegging, 

gjennomføring og evaluering.) 

Temaene er felles for begge avdelingene, men aktivitetene er tilpasset barnas alder, 

utviklingstrinn og interesser.  

 

Ven barnehage 

Lek som tema på foreldremøte for å understreke hvor viktig lek er i barnas hverdag. Det er 

stor spredning i alder, så gruppa deles mye for at alle skal bli godt ivaretatt i forhold til alder 

og utvikling. Ved aktivt å ta del i leken flettes alle fagområdene i rammeplanen inn. Det 

skrives emneplan for hvert halvår med beskrivelse av tema det jobbes med hver måned. Det 

blir delt ut ukeplaner hver uke som planlegges på avdelingsmøtene slik at alle får et 

eierforhold til planene. 

 

Hemnskjela oppvekstsenter 

Elevene er blitt gode på å vurdere seg selv, sin egen arbeidsinnsats og sin egen måloppnåelse. 

De er gode til å sette ord på hvor de er og hva de må gjøre for å nå sine mål.  

Det legges vekt på arbeidet med gode tilbakemeldinger og gode underveisvurderinger.   

Kartleggingsprøvene i lesing, regning og engelsk viser at vi må forsterke innsatsen på disse 

ferdighetene.  

Sosialt bærer klassen preg av få elever. De voksne må være tett på og arbeide med relasjonene 

mellom elevene. Rektor har i løpet av våren brukt mye tid på jentene. Det er få jenter på 

skolen. Opprettet en egen jenteklubb hvor en halv time hver uke ble forbeholdt bare jentene. 

Rektor har i tillegg brukt mye tid på samtaler med en og en elev, tett foreldrekontakt og 

kontakt med eksterne ressurser.   
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Barnehagen  

Barnehagen har hatt ulike satsingsområder: verdensrommet, språk og følelser, vennskap, 

språkutvikling, kreativitet og skaperglede samt å ta i bruk nærmiljøet. Høsten ble preget av 

underbemanning i barnehagen på grunn av mye fravær i personalgruppa, noe som virket inn 

på aktiviteten i barnegruppa.   

C. Spesielle forhold i 2015 – evt. organisatoriske endringer etc. 
 

Vedtektsendringer for kommunale barnehager som ble revidert av kommunestyret i desember 

2014 har virket inn på følgende i 2015: Opptak i barnehagen, Hovedopptak - frist for søknad 

om barnehageplass, foreldrebetaling, åpningstid og kjernetid og ferieordning. 

 

Det søkes på barnehageplass gjennom hele året. Søknader som kommer utenom hovedopptak, 

kan gi bemanningsmessige utfordringer. 

  

Noen barn har et barnehagetilbud under vedtektenes anbefaling, for å kunne følge 

gjennomføringen av årsplanens pedagogiske innhold. (Vedtekter for kommunale barnehager i 

Snillfjord kommune pk.4.) Dette kan oppleves som et omsorgstilbud / sosialt tilbud og ikke et 

pedagogisk tilbud. Vi får et snevrere innblikk i disse barnas utvikling, og grunnlaget for 

målsettinger og foreldresamarbeid rundt disse barn blir tynnere og mer overfladiske. 

Informasjon om dette gis i foreldresamtaler, hvor vi anbefaler å øke tilstedeværelsen i 

barnehagen.    

 

Fra august 2015 fikk Krokstadøra oppvekstsenter - barnehagen to avdelinger. Dette har gitt en 

større mulighet til å tilpasse innhold og aktiviteter etter barnas alder og utvikling. Erfarer at 

dette gir større ro i barnegruppa, noe som gir et godt utgangspunkt for tidlig innsats.  

 

Ved Ven oppvekstsenter var rektor sykmeldt store deler av vårhalvåret. Dette medførte at 

lederansvaret hvilte på kommunalsjef en tid før lederansvaret ble overtatt av ped.leder for 

barnehagen og en av lærerne for skolen. 

 

Ved Hemnskjela oppvekstsenter hadde rektor permisjon i 40 % av sin stilling i vårhalvåret og 

100 % i høsthalvåret. Vikar i stillingen fra august. Det ble tilført en veiledningsressurs til 

støtte for ny rektor. 

Pedagogisk leder for barnehagen har vært sykmeldt siden april. På grunn av økt barnetall ble 

det fra høsten behov for ytterligere en pedagogisk leder. Ingen kvalifisert søker ved utlysning. 

Det har vært to pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet fra starten på 

høsthalvåret. De får veiledning gjennom kommunens ped-ledernettverk.  

Ven og Hemnskjela oppvekstsentra er fremdeles sårbart når det oppstår sykdom og annet 

fravær. Det er ikke lett å finne vikarer, men det er innarbeidet gode rutiner og ansatte hjelper 

hverandre på tvers av skole og barnehage. Dette er en forutsetning for å kunne drive 

oppvekstsenter i så små skala. 

 

Det har blitt enda tydeligere i 2015, med nye ledere på både Ven og Hemnskjela, at en 

lederressurs på 50 % som skal dekke både barnehagens og skolens behov for administrativ og 

pedagogisk ledelse, er svært utfordrende. 

 

Kulturskolen 

To lærere gir tilbud i klassisk gitar og piano/keyboard. Det gis tilbud i begge disipliner ved 

Aa skole mens Ven oppvekstsenter har hatt piano/keyboard fra høsten. 2 elever har hatt gitar- 
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og 5 elever har hatt pianoundervisning. Det har vært vanskelig å få stabile lærere til 

kulturskolen. Dette kan ha medført at mange har unnlatt å søke, og dermed har vi liten 

kunnskap om behovet. På grunn av denne usikkerheten ble det i vårhalvåret gjennomført en 

undersøkelse blant alle grunnskoleelever. Denne viste at 40 % av elevene ønsket et 

kulturskoletilbud. 

  

Voksenopplæring 

Vi har hatt deltakere i voksenopplæring både etter Opplæringsloven § 4A og Introduksjons-

loven § 17. Denne opplæringa skjer i et samarbeid med voksenopplæringa i Hemne, Orkdal 

og Hitra. Vi har hatt deltakere i alle tre kommuner. 

 
PP-tjenesten i Sør-Fosen.  

 
PP-tjenesten i Sør-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Snillfjord, Frøya og 

Hitra. Hitra er vertskommune, med lokalkontor på Frøya og i Snillfjord. Tjenesten 

administrerer også kommunal logoped i de tre kommuner. Det interkommunale samarbeidet 

har i 2015 handlet om prosjektet «Tidlig innsats», som nå implementeres i skoler og 

barnehager.  

 

Måloppnåelse i forhold til tjenestens oppgaver/mandat i opplæringsloven, og 

forventinger til tjenesten 

Hjelpe skolen med organisasjons- og kompetanseutvikling med tanke på barn med særlige 

behov. Det er forventet både nasjonalt og kommunalt at tjenesten mer retter arbeidet mot 

denne delen av mandatet.  

I 2015 har tjenesten arbeidet sammen med barnehage, skole og eiere i våre kommuner i 

prosjektet «Tidlig innsats». Et betydelig resultat av det arbeidet er systemet med 

«Arbeidsløypa».  

PP-tjenesten kan gjennom det arbeidet kontaktes for samarbeid/ veiledning om tilpasset 

barnehage- og opplæringstilbud, utvikling og læring. Dette imøtekommer forventing om 

forebygging og tidlig hjelp.  

Tjenesten har gjennomført to spesialpedagogiske fora som er kompetanseheving på aktuelle 

områder for barnehage og skole. I år er det holdt mindre temakurs - forebygging av 

atferdsvansker, helhetsmetode i lesing og skriving, nevrologiske vansker, tegn til tale, lese og 

skrivestøtte og forebygging av mobbing. Tjenesten har deltatt i kommunale prosjekt i den 

enkelte kommune, flerspråklig plan, U-trinn i utvikling, vurdering for læring, LP og 

Kompetanse for mangfold. 

I Snillfjord ble det holdt kurs i observasjon på utviklingsdagen i august. 

 

Sakkyndighetsarbeid 

Dette er utført på følgende områder: Oppl. § 5.1 spesialundervisning, § 5.7, spesialpedagogisk 

hjelp, § 4.10 spesialundervisning for voksne, samt i forhold til utsatt skolestart, § 2.1. 

Hovedvekten er på § 5.1.    

Tjenesten bruker fortsatt mest tid på denne del av mandatet. Tre måneds frist i saksbehandling 

har ikke vært mulig å overholde i alle saker, på grunn av vakant stilling og saksomfang. 

Tjenesten har da forsøkt å prioritere de yngste.    

Flere barn og unge har behov for tett samarbeid over tid som medfører behov for møter med 

foreldre, barnehage, skole, andre støtte-tjenester og 2. linjetjenesten.  Tjenesten har i utstrakt 

grad deltatt i møter rundt enkeltbarn og tilbudt veiledning til barnehage og skole.  
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Kultur og fritid 
 

UKM 2015   
Lokalmønstring ble ikke arrangert pga. for få påmeldinger. Det ble inngått avtale med 

fylkeskoordinator om deltakelse i fylkesmønstringen fra to påmeldte banda. Disse 

representerte kommunen på fylkesmønstringen i Midtre Gauldal. 

 

Svømmehallen 2015 

Svømmehallen har vært åpen for folkebad i tiden 13. januar-24. mars og  

6. oktober-18. desember. Foruten dette brukes den av alle skolene i svømmeopplæring. 

 

Snillfjordsmykker og kommunepins 

Vi selger stor brosje, anheng m/kjede og slipsnål. Salget har gått vesentlig ned.  Delvis 

skyldes dette prisøkningen vi fikk i 2010 og delvis at det er et begrenset marked som nok i 

stor grad er mettet. 

Snillfjord kommunes gave til nyfødte er et lite anheng med kjede. 10 barn fikk dette i 2015.  

Det er noe etterspørsel etter kommunepins.  

 

Turstiprosjektet 

Tilskudd på kr 230 000 fra Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen til turstiprosjektet. I 

samarbeid med Friskliv og teknisk etat ble det gjennomført oppfølging av de frivillige lagene 

som er involvert og gjennomført grunneiermøter på Ven, Krokstadøra og Hemnskjela. Kurs i 

merking av turstier er gjennomført med deltakere både fra lagene og fra kommunen.  

 

Jamtøya 
Besøkstallet basert på de som skriver seg inn i gjesteboka var på 245 besøk i 2015, en 

nedgang fra 429 besøk året før. Nedgangen skyldes kanskje en kald og solfattig sommer.   

 

Fritidsklubben 

Klubben er underlagt Krokstadøra oppvekstsenter, og den er lokalisert i kjellerlokalene i 

barneskolen. Klubbkveldene på onsdager er inndelt i to grupper, 4.-6. trinn og 7.-10. trinn 

med deltakelse av henholdsvis 10 og 5 barn i snitt. Stabile besøkstall, men noe mindre på vår 

og sommer da det er flere utendørsaktiviteter som fotball og motocross som trekker. 

Mottatt kr 10 000 i støtte fra Orkdal sparebank. 

Nytt aktivitetsutstyr er kjøpt inn. 

Aktiviteter: Tur til Pirbadet (25 barn) og julebord (26 barn). 

Ekstra voksenressurs ble tilført klubben i deler av året. Dette gir en langt bedre tilrettelegging 

og oppfølging av barna. Dette bør følges opp videre som fast ordning. 

Klubben er en viktig arena for barn, spesielt for de som ikke driver med organisert idrett eller 

deltar på annet tilbud. 
 

Trafikksikkerhet 
Gjennomført befaring på fv 714 og 291 (Vaslag – Kongensvoll) i april med deltakere fra 

trafikksikkerhetsutvalg, ordfører, Statens vegvesen, lensmann, Boreal AS, kommunens 

administrasjon og oppsittere langs ruta. En rekke objekter ble vurdert med mulige tiltak og 

ansvar. 

Kunngjøring av arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan og invitasjon om å komme med 

innspill. Innspill mottatt og er til behandling eller er utført. FDV har gjennomført 

sikringsarbeid ved tunnelen på Moldtuvegen.  
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Biblioteket 

Biblioteket har et utlån på 720 enheter (bøker, lydbøker, film, DVD). Det er noe fjernlån fra 

samlingen vår. Låntakere lokalt går også gjennom biblioteket for fjernlån fra andre samlinger. 

Det er i liten grad utlån gjennom ebok. 

Utredning om mulig selvbetjent bibliotek er gjennomført i 2015, men er ikke forelagt 

kommunestyret til behandling dette året.  

Bibliotekbussen har stoppested ved Hemnskjela og Ven oppvekstsentra 4 ganger i vårhalvåret 

og 3 ganger i høsthalvåret. 

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 

Fylkeskommunen har i 2015 tildelt kr 10 000 i av spillemidler til DKSS-tiltak i Snillfjord. 

Kulturdepartementets målsetting er: «… å legge til rette for økt samarbeid mellom 

kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for 

eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Midlene skal hovedsakelig benyttes til 

profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og 

kulturinstitusjoner, kunstnere og ander kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.»  

I et samarbeid med Eldrerådet og Frivilligsentralen legges det til rette for kulturarrangement, 

gjerne lagt til omsorgssenteret. Det er i 2015 gitt støtte til 3 arrangement, 2 på 

omsorgssenteret og 1 i kirka. 

 

Frivillige lag og organisasjoner 

Kulturmidler på kr 45 000 er i 2015 tildelt 8 lag. 

Snillfjord kommunes kulturpris på kr 10 000 ble i 2015 tildelt Snillfjordkoret. Prisen tildeles 

en gang i hver kommunestyreperiode. 

Siden det ikke er et aktivt idrettsråd i kommunen bisto kommunen Sør-Trøndelag idrettskrets 

i arbeidet med å finne kandidater til Idrettens hederspris 2015. 

Det er en aktiv bruk av skolenes lokaler til trening og møtevirksomhet blant de frivillige 

lagene. Denne leien er gratis. 
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3.3 Helse- og omsorg 
 

Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater                                                         

Rammeområde 1.3 Helse- og omsorg 

Kommunalsjef Mildrid V. Mæhle 

 

Antall ansatte 50 fast ansatte og 1 lærling 

Antall årsverk Helsestasjon 1,25 

Fysioterapi 1  

Legetjeneste (kommuneoverlege 20 %) 

Habilitering 5,7 

Psykisk helse 1,85 

Pleie og omsorg 22,6 

Kjøkken 2,95  

Administrasjon 2 

Totalt 37,55 stillingshjemler 

     

Målsetninger 

 
Følgende delmål for 2015-2019 ble vedtatt i årsbudsjettet for 2015: 

 

o Helse og omsorg 

 Omsorgstjenesten skal videreutvikles og sette fokus på hverdagsrehabilitering. 

 Omsorgsfilosofi gjennomgås og vurderes dreid mot mer hjemmebasert omsorg. 

 Økt satsning på forebyggende helsearbeid.  

 Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og et sunnere kosthold blant 

kommunens innbyggere.  

 Gjennom samarbeid med frivillig sektor skape et inkluderende og godt 

nærmiljø som bryr seg om og tar hand om medmennesker.  

 Vi skal ha en god helhetlig omsorgstjeneste som inkluderer kultur, aktivitet og 

trivselstiltak, for en meningsfull hverdag og forebygging av ensomhet og psykiske 

lidelser. 
 

Økonomi 

 
Mindreforbruk i forhold til budsjett på 519.000 kroner. I forhold til 2014 er kostnadene 

redusert med 442.000 kroner. 

Utviklingstrekkene for området i perioden 2011-2015 fremkommer i tabell 18 over. 

 

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2015: 

 
Tabell 28 

 

 

Regnsk 2015 Rev.bud 2015 Regnsk 2014 Avvik bud 2015 Avvik regnsk 2014

Administrasjon 1 333 865 2 364 -468 1 032

Snillfjord omsorgssenter 17 976 17 829 17 151 -147 -825

Åpen omsorg 1 633 2 336 2 068 703 435

Barnevern / NAV 3 640 3 713 3 293 73 -347

Helsetjenester 3 145 3 504 3 293 359 147

Sum 27 727 28 246 28 168 519 442

Forbruk innenfor ansvarsområder - Helse og Omsorg
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Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak: 

 
Tabell 29 

 

Utvikling 
 

Rammeområdets hovedmål/satsningsområder i 2015 – måloppnåelse: 

Helse- og omsorgstjenesten ble i 2015 endret til helse- og mestringstjenesten. En ønsker å 

legge mer vekt på at den enkelte skal kunne få muligheten til å mestre sin hverdag i større 

grad enn tidligere. I 2015 startet arbeidet med å lage en helse- og mestringsplan som skal 

gjelde hele helseområdet.  

 

Folkehelse har vært og vil være en «rød» tråd gjennom tjenesten, den skal prege hele det 

kommunale tjenestetilbudet. 

 

Det gode samarbeidet mellom de ulike tjenester innen helse fungerer godt. Psykisk helse, 

fysioterapitjenesten, habiliteringstjenesten og pleien har flere samarbeidsprosjekter. 

Logoped, barnevern, helsesøster, og psykisk helse har samarbeidsteam. De har møter med 

barnehagene og skolene. De har både temamøter og andre møter hvor de tar opp ulike saker. 
 

Drift 
Driftsenhet Fysioterapitjenesten 

Driftsenhetsleder Hanne Olden (permisjon fra 1. 

august 2015) 

Rebekka Ravnsborg Aanes (vikar fra 

1. juli 2015) 

 

Antall ansatte 1 

Antall årsverk 0,8 fysioterapeut / 0,2 

folkehelsekoordinator 

Brukere 51 + ca. 20-25 deltakere på 

gruppetilbud Friskliv 

 

Kommentar: Avvik

Hele rammeområdet Lønnskostnader Totale lønnskostnader for hele rammeområdet viser en overskridelse

Ligger på sykehjemmet -1402

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik - sum hele området 1918

Administrasjon Gen kostnader Avvik knytter seg mot reduksjon i budsjett som i sin helhet ble lagt mot

administrasjon og ikke fordelt ut på enhetene. -200

Kjøp fra kommuner Høyere kostnader for kjøp av diverse tjenester fra andre kommuner enn 

budsjettert -319

Snillfjord omsorgssenter Lønnskostnader Overskridelse i forhold til budsjett -1478

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik 1416

Forbruksmateriell mv. Økte kostnader i forhold til budsjett -323

Vikarbyrå Innleie fra vikarbyrå for å dekke behov for sykepleiere i ferien -456

Brukerbetalinger SOS Økte inntekter vs budsjett 117

Brukerbet. Kjøkken Økte inntekter vs budsjett 116

Tilskudd Mottatt tilskudd for dagtilbud demenspasienter - avsatt til fonds 250

Åpen omsorg Lønnskostnader Mindreforbruk i forhold til budsjett 83

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik 309

Kjøp VTA-plasser Mindreforbruk i forhold til budsjett 203

Refusjoner Lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjett -98

Tilskudd Mottatt tilskudd til kompetanse og innovasjon

Avsatt til fonds 155

Barnevern / NAV Kjøp fra kommuner Lavere kostnad enn budsjettert på området 73

Helsetjenester Lønnskostnader Mindreforbruk i forhold til budsjett 36

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som 136

følge av økt kostnad premieavvik

Kjøp fra kommuner Lavere kostnader enn budsjettert 150

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - HELSE OG OMSORG
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Fysioterapi  

 

Antall henvisninger fysioterapi: 88 (22 av disse gjelder hjelpemidler)   

Den største andelen av henvisninger kommer fra fastlege, dernest fra spesialisthelsetjenesten. 

Fysioterapitjenesten mottok også henvisninger fra Snillfjord omsorgssenter, helsesøster, PPT 

og direkte fra enkeltpersoner som selv tok kontakt. Ventetid har variert fra 1 dag til 40 uker. 

Det benyttes en prioriteringsnøkkel som tydelig definerer hvor raskt brukere skal prioriteres ut 

fra problemstilling. Det er jevn pågang av 1., 2. og 3. prioritetspasienter som fører til at de 

som har akutt behov får rask oppstart av behandling (i praksis ingen ventetid), mens de som 

har mindre akutte problemstillinger (4.prioritet: f.eks. muskel/skjelettlidelser, kroniske 

lidelser) må vente i lengre tid, gjennomsnittlig 12-16 uker før de får tilbud om behandling. 5. 

og 6. prioritet får i praksis ikke tilbud om fysioterapi i Snillfjord kommune da det ikke er 

kapasitet til dette. Per 1.1.16 er det ti stykker i sistnevnte gruppe som fremdeles er på 

venteliste.  

Den lange ventetiden skyldes økt antall henvisninger (56 i 2014 mot 88 i 2015), og redusert 

fysioterapiressurs fra 1.1.15 til 1.7.15 pga. sykemelding. I denne perioden var det ansatt vikar 

i 50 % stilling som kun behandlet akutte pasienter.  

Sykehuspasienter blir sendt raskere hjem og rehabiliteringsforløpene foregår i større grad 

hjemme i kommunen enn tidligere, og dette krever økt fysioterapiressurs. I første halvdel av 

2015 var det betydelig økning i behov for hjemmebesøk, og dette bidrar til lengre venteliste 

da hjemmebesøk er tidkrevende. 

 

Kapasitet på kommunalt lager for korttidsutlån oppleves som begrenset, samt at det er behov 

for å bedre rutiner for ut- og innlevering her. Det er kjøpt inn fire nye toalettforhøyere fra 

fysioterapibudsjettet fordi det ikke er eget budsjett for hjelpemidler, samt at en prekestol og 

en gripostang er gitt kommunen av Hjelpemiddelsentralen etter forespørsel. Det er fortsatt 

behov for å kjøpe inn fler hjelpemidler.  

 

Forebyggende fysioterapi, Fysak, Snillfjord Friskliv:  

 Fra august gikk prosjektstillingen frisklivsassistent over til å bli 20 % fast stilling 

innenfor friskliv og psykisk helse. Assistenten avlaster fysioterapitjenesten og 

psykisk helse i forbindelse med turgruppetilbudet annenhver fredag og 

fysioterapipasienter på SOS. I tillegg fungerer assistenten som vikar på det 

ukentlige gruppetilbudet i basseng dersom fysioterapeut er fraværende, noe som 

gjør at kontinuiteten på tilbudet opprettholdes i større grad.  

 Turgruppe annenhver fredag har blitt gjennomført hele året foruten juli, i regi av 

frisklivsassistent. Turene har 5-6 deltakere i snitt. 

 Bassenggruppe ble opprettholdt hver tirsdag i vårhalvåret, og startet opp igjen i 

oktober etter gjenåpning. Bassengtrening er fortsatt et stabilt godt besøkt tilbud 

med fornøyde deltakere, i snitt 8-10 deltakere. 

 Fysioterapeut har vært inne i barselgruppe på helsestasjonen for å informere om 

motorisk utvikling, og har individuell firemånederskontroll av alle barn sammen 

med helsesøster på helsestasjonen.  

 Helsefremmende tiltak for kommunens ansatte har i liten grad blitt gjennomført, 

med unntak av gjennomføring av forflytningskurs for ansatte på SOS etter 

forespørsel. Det viste seg å være praktisk vanskelig å få høy deltakelse, så det ble 

besluttet i samarbeid med avdelingsleder på SOS at forflytningskurs skal 

gjennomføres på nytt i 2016 i forbindelse med obligatorisk brannvernrunde for å 

sikre høyest mulig grad av deltakelse.  
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 Fysioterapeut har hatt hovedansvar for gjennomføring av to markeringer av 

friluftslivets år, i samarbeid med psykisk helse og helsesøster. Begge gangene har 

man samlet alle skoleelevene og de eldste barnehagebarna i kommunen, og hatt en 

hel dag med uteaktiviteter og mat tilberedt på bål. 

 Bruken av treningsrommet er under god kontroll og slitasje/ødeleggelser av utstyr 

har vært minimal. Pga. sykemelding/underbemanning ble ikke fornying av avtaler 

fulgt opp i løpet av første halvdel av 2015. Det var i løpet av året 45 brukere av 

tilbudet. Brannvesenet kommer i tillegg. Totalt ble 52 avtaleperioder inngått i løpet 

av 2015. Rommet ble besøkt 561 ganger (registrerte besøk), som i snitt gir noe 

under to besøk per dag hele året. Det vurderes at treningsrommet er et viktig og 

godt tiltak for folkehelsa i Snillfjord kommune.  

 Deltakelse i nettverk innen fysak og friskliv for Orkdalsregionen forsøkes 

prioritert. Fysioterapeut har deltatt på fagdag om søvn i Rennebu og 

nettverkssamling om frisklivprosjekter i Trondheim høsten 2015.  

 

Folkehelse 

Våren 2014 ble folkehelseplan ferdigstilt, og denne ble vedtatt av kommunestyret på høsten. 

Imidlertid ønsket det nye kommunestyret å gjennomgå den i 2015, så det har vært 

gjennomført få folkehelsetiltak dette året.  

 

 

Driftsenhet Snillfjord omsorgssenter 

Driftsenhetsleder Anita Hafsmo Vitsø 

Kjøkken Thomas Engels 

 

Antall ansatte 38 i pleien 

4 på kjøkkenet 

Antall årsverk 22,6 årsverk + lærling 

kjøkken 2,95 

Antall brukere 66 i løpet av 2015 

Kjøkkenet leverer også mat til 

hjemmeboende brukere 

 
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2015 

 

 35 pasienter henvist til omsorgssenteret på korttidsopphold/servicebolig; 

utskrivningsklare fra sykehus, innlagt fra hjemmesykepleie og lege i løpet av 

2015. (økning på 6 brukere fra 2014). 

 2015 hadde mange pleiefaglige utfordringer i forbindelse med samhandlings-

reformen, både i hjemmesykepleien og ved omsorgssenteret. Merket dette ekstra 

godt i ferieavviklingen da det ble leid inn 2 sykepleiere fra firma for å opprettholde 

en faglig forsvarlig kompetanse innen helse. Pasientene blir utskrevet mye 

tidligere fra sykehus og det trenges pleiefaglig kompetanse hele døgnet. Snillfjord 

er en hyttekommune og tjenestene i hjemmesykepleien øker på sommers tid. 

Avstand til hytter representerer en geografisk utfordring for hjemmesykepleien da 

det krever mye tid for å komme seg til og fra. Dette medførte ekstra belastning for 

pleiepersonalet, med økt pleietyngde av brukere ved sykehjemmet og i 

hjemmesykepleien. Det er også en stor del psykisk kreftpasienter og psykiatriske 

pasienter. Denne pasientgruppen er ekstra ressurskrevende. I tillegg til økte 

brukerutfordringer er det utfordring å få i nok personal på jobb for å løse 
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oppgavene. Har hatt ekstra innleie på dag og seinvakter siden medio februar 2015. 

Mye ressurser har gått med i jakten på personell. 

 Tilsyn; Farmasitilsyn 

 Fikk en klage på pasientbehandling i 2014, noe som ble en stor belastning for 

ansattegruppen. Ringvirkningene av dette henger igjen første halvår av 2015. Dette 

har gått negativt utover arbeidsmiljøet ved omsorgssenteret. Vi jobber fortsatt med 

å få et bedre arbeidsmiljø og temaet er gjengående på alle personalmøtene. 

 Det har vært fullt belegg og til tider overbelegg ved omsorgssenteret. 

 Antall hjemmehjelpsoppgaver har vært noe økende gjennom året. 

 Fortsatt mye arbeid med administrative rutiner i fagsystemet Gerica. Mangler 

systemansvarlig, da det ikke har vært opplæring tilgjengelig. Våren 2016 skal 

opplæring gjennomføres. 

 Belastning i arbeidet med alvorlig syke og terminale pasienter. Det har vært en 

økning i denne gruppen. 

 Brannøvelser ble gjennomført.   

 Vi har 4 ressurspersoner innenfor kreftomsorgen og lindrende behandling og 

Demensomsorgens ABC`s 18 ansatte gjennomførte kurset i løpet av desember 

2015. 

 

Organisatoriske endringer  

 Lite sykepleiekompetanse (permisjoner og sykemeldinger). 

 Økt opp på grunnbemanning. 

 Helsefagarbeiderlærling fra høsten 2015. 

 

Tiltak for å bedre arbeidsmiljø, bedre likestilling og gi lavere sykefravær. 

 Medarbeidersamtaler gjennomført etter sommerferien etter ansattes ønske i 2014. 

 Vernerunde gjennomført. 

 Tilrettelegging av arbeidsoppgaver for ansatte med behov for lettere oppgaver i 

perioder er godt innarbeidet på omsorgssenteret. Men fare for at det går utover 

tredjepart. 

 

Nedenfor fremkommer en sammenligning med nabokommuner som viser oversikten over 

utvikling i kostnader til pleie og omsorgstjenesten de siste 5 år. Som det fremkommer ligger 

Snillfjord i den øvre skala over kostnader per innbygger til denne tjenesten. Her fremkommer 

det tydelig at kostnadene i de større kommunene ligger vesentlig lavere enn i de mindre.                                             

 
 Tabell 30 

  

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 22 174 23 484 21 401 24 132 25 082 23 255 13,1 %

Aure 19 649 21 608 20 973 22 269 20 812 21 062 5,9 %

Halsa 18 771 21 744 21 546 25 460 23 797 22 264 26,8 %

Hemne 14 284 16 114 15 635 17 342 17 426 16 160 22,0 %

Hitra 13 933 14 468 13 984 16 632 15 190 14 841 9,0 %

Rindal 21 436 24 840 25 580 27 445 25 408 24 942 18,5 %

Orkdal 12 851 13 658 13 989 15 682 15 306 14 297 19,1 %

Meldal 23 822 26 137 25 362 25 075 24 575 24 994 3,2 %

Agdenes 21 283 23 329 21 688 23 749 24 997 23 009 17,5 %

Snitt alle utvalgte kommuner 18 689 20 598 20 018 21 976 21 399 20 536 14,5 %

Netto driftsutgifter Pleie- og omsorgstjenesten, per innb i kroner
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Driftsenhet Habilitering 

Driftsenhetsleder Laila Sveli  

 

Antall ansatte 8 ansatte 

Antall årsverk 5,7 

Antall brukere 6 brukere som mottar tjenester, 5 av 

disse er i arbeids-sysselsettingstiltak. 

 
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2015 

Det har vært vakanse på dette området i 2015 som har medført redusert oppfølging og 

planlegging av tjenestene. Det har til tider vært vanskelig å skaffe godt nok tilrettelagt arbeid 

for de personene som trenger dette. Enkelte brukere har vært veldig tidkrevende og det er 

brukt mye ressurser på enkeltpersoner. Det har vært en del vakanse/ sykefravær og lite 

rekruttering på personalsiden som igjen har medført utfordringer i forhold til bemanning og 

økonomi. 

 

Driftsenhetens hovedmål/satsningsområder i 2015 – måloppnåelse 

Habiliteringens overordnede mål: Å gi enkeltindividet en høyere livskvalitet. 

Utvikle habiliteringsarbeidet for å skape et bedre tilbud til barn, unge og eldre med 

utviklingshemming. 

Legge vekt på forebygging.  

 

Innenfor området sysselsetting av unge arbeidstakere ser vi at det til tider har vært vanskelig å 

finne egnet arbeid. Når vi finner egnet arbeid og jobber med tilrettelegging, ser vi at de står i 

jobben over tid. En suksessfaktor er at vi har klart å finne arbeid som gir mening for 

enkeltindividet. Det er pr i dag personer som står uten egnet arbeid. De har fått tilbud om 

tilrettelagt arbeid i nabokommuner, men har avslått. 

 

Spesielle hendelser i 2015 – evt. organisatoriske endringer etc.  

 

Samarbeid  

Har regelmessige oppfølgingsmøter med brukerne som er i sysselsettingstiltak. Har 

ansvarsgruppemøter i forhold til de brukerne som mottar tjenester fra Snillfjord kommune. 

Samarbeider mye med ulike etater i egen kommune og eksternt med andre kommuner, da vi 

er en veldig liten enhet. 

 

Mål for 2015 - Habiliteringstjenesten 

 at alle har et godt tilrettelagt tjenestetilbud 

 at alle har et meningsfullt dagtilbud /arbeid å gå til  

 

Snillfjord kommune har høy andel av tilrettelagte arbeidsplasser innenfor habilitering. Det 

jobbes kontinuerlig med å skape flere arbeidstiltak i kommunal regi. Vi har avtale med 

Svanem angående kjøp av plasser der og håper på et videre samarbeid neste år også. 
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Driftsenhet Helsestasjonen 

Driftsenhetsleder Unni Selina 

Kløften 

                                          

 

Antall ansatte 2 

Antall årsverk Helsesøster 1 

Jordmor 0,25 

  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider for at Snillfjord kommune skal være en trygg 

oppvekstkommune. Tjenesten ønsker å ha et stort fokus på å drive helsefremmende og fore-

byggende arbeid for barn og unge, foreldre og gravide, og skal være et lavterskeltilbud som er 

lett tilgjengelig for alle brukere. Tjenesteapparatet på lokalt plan skal gjenspeile de nasjonale 

satsningsområdene for barn og unge, og følge de statlige anbefalinger gitt gjennom forskrift 

og veileder. 

 

Det har vært hyppig utskifting av helsesøstre i 2015, med tre ulike innom på samme året. 

Dette har vært en utfordring i forhold til oppfølging og stabilitet for brukerne av tjenesten. 

Stillingen ble økt fra 80 % til 100 %, og sist ansatte helsesøster startet i august 2015. 

 

Helsesøster har faste dager på oppvekstsentrene.  Disse blir brukt til helseopplysning for 

elevene i tråd med Veileder for kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg kommer møtevirksomhet, oppfølging ved 

spesielle behov, vaksinering, barnehagebesøk og liknende. Det er også lagt stor vekt på å 

være tilgjengelig for elever ved å ha ”åpen dør”- funksjon disse dagene. I tillegg har 

helsesøster tatt i bruk digitale media som snapchat. Et grep for å komme nærmere ungdoms 

plattform. Helsesøster har merket større pågang fra elever ved å være til stede på elevenes 

arena, i tillegg til godt samarbeid med ansatte på oppvekstsentra. 

 

Ettersom det ble født færre barn i Snillfjord i 2015 enn året før, har helsesøster hatt noe 

mindre barnekontroller. Alle barn er inne til kontroll minimum 10 ganger det første leveåret, 

men det reelle tallet er høyere fordi mange foreldre ønsker tettere kontakt, spesielt den første 

tiden. Helsesøster har også foretatt hjemmebesøk til alle nyfødte, og har hatt mulighet til å 

prioritere flere hjemmebesøk grunnet bedre kapasitet.   

 

Helsesøster samarbeider tett med kommunens fysioterapeut, som nå deltar på alle 

konsultasjoner når barnet er 4 måneder. Helsesøster og fysioterapeut har hatt faste møtedager 

i forbindelse med folkehelsearbeid, med særlig fokus på planlegging av Friluftslivets år 2015 

og felles helseopplysning til skolebarn om kosthold og fysisk aktivitet. 

 

Helsesøster er koordinator for Samarbeidsteam, bestående av PPT, barnevern, helsestasjon og 

psykisk helse.  
 

Jordmortjenesten 

Jordmor har gjennomført 72 konsultasjoner i 2015. I stedet for svangerskapskurs har jordmor 
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hatt individuell oppfølgning av hvert enkelt par pga. få gravide med spredte terminer. Jordmor 

har ansvar for oppfølging av mor og barn med hjemmebesøk de to første ukene etter fødsel. 

 

Jordmor har også ansvar for barselstreff på helsestasjonen sammen med helsesøster en gang i 

måneden. Jordmor har ansvar for undervisning i aktuelle tema. Hun har hatt undervisning på 

ungdomsskolen om svangerskap og fødsel. Beredskapstjeneste for jordmødre er på plass i 

Snillfjord i samarbeid med 5 nabokommuner der koordineringsjobben er lagt til 

kommunejordmor i Snillfjord.  

 

Driftsenhetens satsingsområde 2015 

Økt skolehelsetjeneste ut fra anbefalinger fra helsedirektoratet.  Ønsker å trappe opp tilbudet 

til skoleelevene i Snillfjord kommune. Skolene får tilbud om fast skolehelsetjeneste 1 dag pr. 

uke. Samarbeid med Orkanger tannklinikk om tannhelse for helsestasjon og barnehagebarn.  

 

 

Driftsenhet Psykisk helsearbeid 

Driftsenhetsleder Svein Oddvar Johansen 

 

Antall ansatte 3 

Antall årsverk Spesialsykepleier tilsatt i 100 %, fra 01. 

januar 2015. Tre miljøarbeidere, en i 15 % 

og en i 20 % stilling, der man har delt 

mellom friskliv og aktivitet i psykisk helse, 

og en i 50 % stilling med fokus på 

langtidsbrukere og aktivitet på 

omsorgssenteret.  

Antall brukere 17 brukere har vært innom psykisk helse 

og rusarbeid i løpet av året. 

Støttekontakt:8 stk. har støttekontakt ved 

desember 2015. Totalt har 10 hatt vedtak 

på støttekontakt i løpet av året. 

Avlastning: To familier er innvilget 

avlastning 

 
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2015 

Det er en økning i antall brukere. Generelt når man sannsynligvis for få brukere i psykisk 

helse- og rusarbeid basert på nasjonal statistikk over forekomst av psykiske lidelser og rus-

problematikk. Ifølge statlige retningslinjer vil kommunen måtte påregne og vri virksomheten 

mot mer forebyggende arbeid, i tillegg til å tilby behandling for en rekke psykiske lidelser.  

 

Driftsenhetens hovedmål/satsningsområder i 2015 – måloppnåelse 

Målet til tjenesten er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv for 

mennesker med psykiske lidelser og plager. Tjenesten skal også legge vekt på forebygging.  

 

Organisatoriske endringer etc.  

Det har vært gjort en endring i miljøarbeidernes funksjon. Gjennom en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra psykisk helsearbeid, omsorgssenteret, hjemmetjenesten, 

skjermet enhet, fysioterapeuttjenesten og habiliteringstjenesten har man jobbet rundt miljø-

arbeidernes funksjon og arbeidsområde. En annen viktig målsetting har vært å skape økt 

samarbeid og forståelse mellom avdelingene. Konkret har man søkt en sterkere forankring for 

miljøarbeiderne i helseavdelingene (psyk/fysio/hab) både faglig og kollegialt, samt at man har 

tydeliggjort aktivitetsperspektivet i miljøarbeidet.  
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I henhold til planarbeid jobbes det med å integrere tjenestene enda tettere for å styrke fagmiljø 

og gjøre tjenestene mer robust.  

 

Aktivitet i avdelingen: 

- Oppfølging av pasienter, med samtaler, hjemmebesøk og koordinering: 

Mennesker med alvorlig psykisk lidelse krever tett oppfølging, regelmessighet og kontinuitet i 

oppfølgingen. Dette har vært en rettesnor i arbeidet med denne gruppen, og dette krever 

stabilitet og mulighet for å prioritere sekundærforebyggende tiltak for å hindre forverring og 

videreutvikling av alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet består i hovedsak av hjemmebesøk, 

samtaler, praktisk bistand, koordinering av tjenester og fortløpende vurderinger av 

behandlingsbehov fra andrelinjetjenesten.  

 

Videre tilbys støttesamtaler til mennesker som opplever krisesituasjoner og av ulike årsaker 

har behov for det, samt at man har gitt kognitiv samtalebehandling for angst- og 

depresjonslidelser.  

 

- Arbeid med barn og unge i psykisk helse 

Rusforebyggende arbeid i kommunen omfatter programmet ”Kjærlighet og grenser” som er et 

kurs og veiledningsprogram for åttende klassetrinn. I 2014 ble det bestemt å kjøre kurs for 

dette års sjuende og åttende klasse på nyåret i 2015. Dette er et samarbeid med skole, psykisk 

helsearbeid, PPT og helsestasjon. 

 

Miljøarbeid ute i enhetene har i år vært utført av vikar i miljøarbeiderstillingen fra august til 

desember. Man har valgt å sette inn miljøarbeider på Ven oppvekstsenter, samt annenhver 

onsdag i klubben på ettermiddagen.  

 

Bakedagen med skolestartere ble holdt i slutten av november, der neste års skolestartere 

møttes på omsorgssenteret til julebaking. Beboere og andre deltok også, og dette er viktig i 

rekken av aktivitetstiltak rundt beboere på omsorgsboligene og SOS. 

 

Psykisk helsearbeid deltar i samarbeidsteam rundt barn og unge sammen med andre 

kommunale tjenester. I år har psykisk helsearbeid også hatt individuell oppfølging av barn, 

både med samtaler, samarbeid med foreldre og skole samt avlastning og deltagelse i 

ansvarsgruppe. 

 

Sommer i Snillfjord er et tiltak for barn og unge i Snillfjord kommune. I år har Sommer i 

Snillfjord hatt tre aktiviteter fordelt på; Stall Aune sammen med Orkdal kommune, 

klatrehallen i Orkdal og tur til Trondheim med besøk på Vitenskapsmuseet og Vitensenteret. 

 

Man har valgt et litt annerledes opplegg denne sommeren der man har involvert andre 

kommunalt ansatte, som fysioterapeut, helsesøster og foreldre som følge og skyss. 

Samarbeidet med Sommer i Orkdal har vært udelt positivt, både med tanke på at vi har blitt 

invitert inn i flere aktiviteter og at ungene blir kjent med nye barn.  

 

Frisklivstiltak 

Gågruppe har vært gjennomført fredag hver 14. dag. Oppmøte har variert fra en til ti, for det 

meste fire-fem stykker. Det har vist seg vanskelig å starte opp tilbud som har ligget brakk ei 

stund, slik at det anbefales at dette tilbudet videreføres uavhengig av vakansen i psykisk 

helsearbeid. I løpet av 2014 endret man også målsetting med tilbudet. Fra tidligere å være et 
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sosialt aktivitetstilbud, legges det nå opp til at turene skal ha fysisk utbytte og dermed kunne 

benyttes i større grad som ledd i f.eks. opptreningsopplegg i regi av fysioterapeut. 

 

Åpent basseng: 

Med unntak av noen måneder i høst der bassenget var stengt på grunn av reparasjoner har 

bassenget vært åpent hver tirsdag, med trening i 45 minutter annenhver gang og 25 min med 

sosialt treff etterpå annenhver gang. Oppmøte er i snitt 8-10 hver gang.  

 

Ressurser i Snillfjord friskliv 

Fra august 2014 ble det tilsatt en miljøarbeider på prosjektmidler friskliv, noe som har vist seg 

å fungere utmerket. Oppgavene er å delta i frisklivsaktivitetene og hjelpe til å gjøre tilbudene 

kjent. Dette har frigjort psykisk helsearbeid og fysioterapeut i større grad, slik at man kan løse 

andre oppgaver og i større grad ha en planleggings-/koordinatorrolle i arbeidet. 

Miljøarbeidertiltaket er videreført og fra august 2015 ble det en fast stilling. (Se 

fysioterapeuttjenesten tredje avsnitt.) 

 

Verdensdagen for psykisk helse: 

Ble markert sammen med fysioterapeut og helsesøster. Med opplegg for alle skolebarn i 

Snillfjord på Ven oppvekstsenter. 

 

Samarbeidsmøter: 

Hver 6. uke møtes Orkdal DPS og kommunen. Fra kommunen møter psykisk helsearbeid, 

fastlege og annet helsepersonell ved behov.   Hver 6. uke deltar også psykisk helsearbeid på 

samarbeidsmøter med BUP Orkdal. Snillfjord kommune er oppnevnt som en av 

representantene for kommunene i Orkdal DPS sitt opptaksområde, og deltar på utvalgsmøter. 

Dette utvalget består av deltakere fra Orkdal DPS, representanter fra kommunene, Østmarka 

og divisjonssjefens stab i psykisk helsevern. Møtefrekvens kvartalsvis. 
 

Samarbeid med andre kommuner 

Tilbud om kurs i depresjon og angst gjennom Orkdal kommune som er benyttet av brukere. 

 
Støttekontakttjenesten 

Støttekontaktnettverk: Fra 2011 har Snillfjord deltatt i nettverk for støttekontakttjenesten i 

kommunene i Sør Trøndelag. Dette ble startet av Skaun kommune. Her har det vært Skaun, 

Melhus, Orkdal og Snillfjord som har vært aktive. I 2014 har det vært jobbet med å arrangere 

samlinger for alle kommunene i Sør-Trøndelag, der man ønsker å utvide nettverket. Det har 

vert liten aktivitet i dette nettverket i 2015. 

 
Rustjenesten 

Oppfølgingen av brukere med rusproblematikk har i 2015 vært integrert i tjenesten. Ingen 

innleggelser eller samarbeid med spesialisthelsetjenesten i forhold til dette. Ruspolitisk 

handlingsplan mangler.  

 

 

Tiltak for å bedre arbeidsmiljø, bedre likestilling og gi lavere sykefravær. 

Leder i psykisk helsearbeid har faste møter med miljøarbeiderne i psykisk helsearbeid, for 

samarbeid, veiledning og bedre arbeidsmiljø. Det er inngått arbeidsgruppe for å endre 

miljøarbeidernes oppgave, som nevnt tidligere, med den målsettingen å styrke forankringen 

faglig og sosialt i tjenestene og bedre samarbeidet for å bedre arbeidsmiljøet.     
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Driftsenhet Legetjenesten  

Driftsenhetsleder Jimmy Wikell 

 

Antall ansatte 2 ansatt 

Antall årsverk 1 20 % stilling som 

kommuneoverlege  

1 20 % stilling som tilsynslege 

ved sykehjemmet ellers 80 % 

avtalehjemmel 

Antall brukere Anslag 1.000 

     
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2015 

Fra 1/1-2016 er stillingen som lege i Snillfjord delt opp. Kommuneoverlegestillingen er økt 

fra 10 til 20 %. Det er en ny fast lege som i tillegg til avtalehjemmel har 20 % kommunale 

oppgaver ved sykehjemmet og helsestasjon. Listen til den nye fastlegen er per i dag full og 

det vil ved ledig plass bli åpen liste slik at en kan velge legen i Snillfjord. Driften og behovet 

er stort sett det samme i Snillfjord som 2015. Det har vært en klar økning for legetjenester 

både i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet i 2015.  

 

Legevakt og interkommunalt samarbeid 

Snillfjord kommune deltar i det interkommunale legevaktsamarbeidet SiO. Ordningen 

fungerer godt. Legevaktsamarbeidet er innlemmet i samhandlingsenheten for 

Orkdalsregionen, og er sammen med ø-hjelp sengepost blitt et robust interkommunalt 

helsesamarbeid. Kommunelegen i Snillfjord har det medisinskfaglige ansvaret for 

sengeposten.  Dette gjøres uten at tilbudet i Snillfjord er redusert.  

 

Økonomi: 

Legetjenesten har totalt sett holdt seg innenfor budsjett.  

 

Nedenfor fremkommer en sammenligning med nabokommuner som viser oversikten over 

utvikling i kostnader til kommunehelsetjenesten de siste 5 år. Som det fremkommer ligger 

Snillfjord i store deler av perioden under snittet og blant de med lavest kostnad per innbygger. 

Det har også vært en reell nedgang i kostnad per innbygger i perioden.  

 
Tabell 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 2 935 2 410 2 540 2 464 2 263 2 522 -22,9 %

Aure 3 790 3 899 4 242 4 439 4 198 4 114 10,8 %

Halsa 2 989 4 126 3 384 3 893 3 827 3 644 28,0 %

Hemne 2 345 2 615 2 368 2 579 2 707 2 523 15,4 %

Hitra 3 073 3 407 3 257 3 728 3 707 3 434 20,6 %

Rindal 2 332 2 613 2 470 2 659 2 771 2 569 18,8 %

Orkdal 1 638 1 690 1 808 1 965 2 166 1 853 32,2 %

Meldal 2 924 2 902 2 995 3 397 3 509 3 145 20,0 %

Agdenes 2 542 2 666 2 673 2 618 2 433 2 586 -4,3 %

Snitt alle utvalgte kommuner 2 730 2 925 2 860 3 082 3 065 2 932 12,3 %

Netto driftsutgifter Kommunehelsetjenesten, kroner per innbygger
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Driftsenhet Barnevern 

Driftsenhetsleder Mona S. Forren 

 

Antall ansatte 7 

Antall årsverk 6,5 årsverk  

 

Barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord har totalt seks hele fagstillinger. I tillegg er det en 

halv stilling merkantil. Dette er en økning av stillinger fra 2014 med en. Stillingsøkningen er 

et resultat av statlige midler til styrking av det kommunale barnevernet tilsvarende halv 

stilling, samt halv stilling fra Hemne kommune.  I fagstillingene er det per desember 2015 en 

barnevernspedagog, tre sosionomer, en førskolelærer og en spesialpedagog.  Antall stillinger 

hjemlet i Snillfjord kommune er 1,35. Alle fagstillingene er per desember 2015 besatt. 

 

Høsten 2015 har to saksbehandlere ved barneverntjenesten blitt sertifisert som COS-veiledere. 

COS står for circel of security og er et foreldreveiledningsprogram med fokus på samspill og 

tilknytning.  Formålet er å fremme foreldrefunksjoner som skal bidra til å skape en trygg 

tilknytning mellom foreldre og barn. Lederutdanningen i regi av HINT ble sluttført vår 2015.  

 

Barneverntjenesten mottok i 2015 fem nye meldinger. Alle bekymringsmeldingene ble fulgt 

opp med undersøkelser. Tallet for 2014 var seks nye meldinger. 

Tjenesten har kontakt med barn og deres familier, med ulike tiltak, samt oppfølgingsbehov i 

Snillfjord kommune pr. 31.12.15. 

 

I forhold til barn under omsorg har antallet vært stabilt. Ut fra alder og behov vil dette være 

plasseringer som varer over tid. Barneverntjenesten har et utvidet ansvar, jmf. Lov om Barne-

verntjenester, knyttet til ettervern for ungdom over 18 år. Dette baseres på frivillighet og er 

spesielt aktuelt for fosterbarn. Snillfjord kommune tilbyr i dag ettervern for fosterbarn. Vi 

hadde i 2015 ingen fristbrudd knyttet til meldinger og undersøkelser. 

 

Barneverntjenesten har faste kontordager på Krokstadøra på torsdager, med mindre 

uforutsette hendelser tilsier en omdisponering av ressurser. Uavhengig av faste møtedager 

følges konkrete saker opp i kommunen ved møter og hjemmebesøk.  Enhetsleder deltar på 

månedlige møter i helseforum samt i samarbeidsteam. 

 

Nedenfor følger en sammenligning med nabokommuner over barnevernkostnader de siste 5 

år. Som det fremkommer av tabellen ligger Snillfjord vesentlig høyere enn nabokommunene 

på dette området.  

 
Tabell 32 

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 12 109 12 730 13 720 14 110 16 909 13 916 39,6 %

Aure 5 228 5 120 5 196 5 404 5 705 5 331 9,1 %

Halsa 7 627 7 581 7 703 7 378 7 654 7 589 0,4 %

Hemne 6 711 7 560 6 698 7 073 8 187 7 246 22,0 %

Hitra 7 444 7 908 9 158 10 318 10 602 9 086 42,4 %

Rindal 5 351 4 760 8 285 7 330 6 707 6 487 25,3 %

Orkdal 6 317 6 339 6 518 7 450 7 178 6 760 13,6 %

Meldal 8 449 9 411 10 618 12 658 14 175 11 062 67,8 %

Agdenes 4 114 5 146 5 144 6 068 3 545 4 803 -13,8 %

Snitt alle utvalgte kommuner 7 039 7 395 8 116 8 643 8 962 8 031 27,3 %

Netto driftsutgifter Barneverntjenesten, kroner per innbygger 1-17 år
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Driftsenhet Sosialkontortjenester/NAV 

Driftsenhetsleder Ola Sødahl 

 

Antall ansatte  

Antall årsverk 10,5 fordelt på 5,5 stat og 5 

kommune 

 
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester 2015: 

NAV Hemne og Snillfjord har totalt 10,5 faste stillingshjemler fordelt på 5,5 stat og 5,0 

kommune. Vi har bred sammensatt kompetanse med sosionom, økonom, samfunnsfaglig 

utdanning, statsviter samt bred erfaringskompetanse. I 2015 forsterket vi vårt arbeid mot 

virksomhetene ved å tilby tjenester innenfor bla. rekruttering. Dette er en tjeneste som 

virksomheter både i Hemne og Snillfjord har benyttet seg av. 

 

Vi arbeider etter målet om å få folk i arbeid og bli selvhjulpne. I dette perspektivet benytter vi 

både statlige og kommunale virkemidler. Vi har erfart at økonomisk rådgivning/ 

gjeldsrådgivning er en tjeneste som etterspørres. Vi har to medarbeidere som har gjennomført 

høgskolekurs innenfor økonomisk rådgivning ved Høgskolen på Lillehammer.  

 

NAV Hemne og Snillfjord har faste kontordager på Krokstadøra på torsdager. I tillegg har vi 

jevnlige møter med brukere og kommunen etter behov. Vi har en rulleringsplan i forhold til 

ansatte og dekker med den alle fagområder. 

 

Økonomi 

Det er utbetalt i underkant av kr. 200.000,- i økonomisk sosialhjelp for 2015.  

 
Nedenfor følger en sammenligning med nabokommuner over barnevernkostnader de siste 5 

år. Som det fremkommer av tabellen er det store variasjoner mellom de enkelte kommunene i 

kostnad. Dette kan skyldes forskjeller i antall sosialklienter i de enkelte kommunene, men det 

er også grunn til å tro at kvaliteten på tallene som statistikken bygger på i noen grad er dårlig. 

Snillfjord ligger under snittet og har også vist en positiv utvikling de siste 5 årene med en 

reell nedgang i kostnadene. 

 
Tabell 33 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Endr 2011>2015

Snillfjord 1 626 534 1 540 1 346 1 420 1 293 -12,7 %

Aure 1 125 1 395 1 705 1 368 1 674 1 453 48,8 %

Halsa 1 387 1 187 1 369 2 024 3 265 1 846 135,4 %

Hemne 1 604 2 241 2 339 2 493 2 650 2 265 65,2 %

Hitra -471 187 1 338 436 -428 212 -9,1 %

Rindal 578 484 378 827 618 577 6,9 %

Orkdal 2 221 2 282 2 513 2 930 2 966 2 582 33,5 %

Meldal 1 113 1 482 1 527 1 622 1 998 1 548 79,5 %

Agdenes 874 817 1 001 1 176 1 352 1 044 54,7 %

Snitt alle utvalgte kommuner 1 117 1 179 1 523 1 580 1 724 1 425 54,3 %

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
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3.4 Teknisk, landbruk og miljø 
 

Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater                                                         

Rammeområde 1.4 Teknisk, landbruk og miljø 

Kommunalsjef Arild Risvik 

 

Antall ansatte 38 fast ansatte (herav brann 15) 

Antall årsverk Totalt 15,0 (herav brann 0,17) 

 

 

Omfatter landbruk, miljøforvaltning, viltforvaltning, teknisk plankontor (byggesak, 

oppmåling, kart og planbehandling), drifts- og vedlikeholdsavdeling (tekniske anlegg som 

vann og avløp, kommunale veger, kommunal eiendom, grøntanlegg), brann- og 

redningsvesen. 

Målsetninger 

Følgende delmål for perioden 2015-2019 ble vedtatt i årsbudsjettet for 2015: 

o Teknisk, landbruk og miljø 

 Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape 

grunnlag for ny næring i samarbeid med næringslivets organisasjoner. 

 Opparbeide attraktive næringsarealer i flere områder i kommunen. 

 Kommunen skal være en aktiv veileder og støttespiller for nyetablerere. 

 Gjennom arealforvaltning sikre vern av produktiv jord. 

 Tilrettelegge for boligbygging i alle deler av kommunen. Ledige kommunale tomter 

opparbeides og markedsføres aktivt.  

 Stimulere til økt boligbygging og tilflytting til kommunen gjennom økonomiske 

støttetiltak.  

 Kommunen sammen med landbruksnæringa skal gjennomføre en strategiprosess for å 

se på mulighetene for å utvikle tilleggsnæringer, som for eksempel ulike 

utmarksprodukter. 

 Ha en god og hensiktsmessig VAR-tjeneste som drives etter selvkostprinsippet. 

 Kommunen skal tilstrebe et godt vedlikehold av kommunale bygg og eiendeler 

 Tilstrebe en god standard på kommunale veier.  

 Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.  

 Legge til rette for lokal energiproduksjon. 

 Kommunen bør tilstrebe flere lærlingplasser og da med god oppfølging og innhold. 

Økonomi 
Mindreforbruk i forhold til budsjett på 1 066 000 kroner. I forhold til 2014 er det brukt 2,7 

mill kroner mindre i 2015. Utviklingstrekkene for perioden 2011-2015 fremkommer i tabell 

18 over. 
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Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2015:  

 
Tabell 34 

 

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak: 

 
Tabell 35 

  

Utvikling 
Normalt antall saksmapper på avdelingen. Fortsatt en del saker med kompleks 

saksbehandling. Oppfølging av lovverk, forskrifter og rapporteringskrav krever økt tid til 

administrative oppgaver og setter større krav til ansattes kompetanse i forhold til 

saksbehandling. Ikke samsvar mellom forventninger og ressurstilgang og vanskelig å innfri 

forventningene i årene som kommer med denne utviklingstrenden. 

Administrasjon knyttet til utbygging av Fv714 belastet avdelingen også driftsåret 2015. 

Det ble ansatt 3 nye medarbeidere i avdelingen i løpet av året. Fast stilling som leder for 

FDV-avdelingen, samt 2 prosjektstillinger knyttet til tursti/adresseringsprosjektet og 

investeringstiltak/scanning av arkiv. Stillingene erstattet medarbeidere som fratrådte i 2014. 

Regnsk 2015 Rev.bud 2015 Regnsk 2014 Avvik bud 2015 Avvik regnsk 2014

Næring, naturforv., adm 1 063 1 371 784 308 -279

Oppmåling og kartverk, areal og byggesaker 1 085 987 1 959 -98 874

Brannsjef, brannvern og beredskap 1 428 1 466 1 564 37 136

Bygg og eiendomsforvaltning 5 012 6 211 6 448 1 199 1 436

Vannforsyning -1 625 -1 091 -430 534 1 195

Avløp og renovasjon -202 -172 32 30 234

Samferdsel 1 839 894 969 -945 -870

Sum 8 600 9 665 11 325 1 066 2 726

Forbruk innenfor ansvarsområder - Teknisk, Landbruk og Miljø

Kommentar: Avvik

Hele rammeområdet Lønnskostnader Totale lønnskostnader for hele rammeområdet viser en overskridelse

Gjelder oppmåling mv og FDV -1108

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik - sum hele området 587

Aktiverte lønnskostn. Fordelt mer av lønnskostnader til investeringsprosjekter enn budsjett 269

Næring, naturforvaltning og administrasjon Pensjon og lønn Lavere kostnader enn budsjett, lønn +36', pensjon +91' 127

Tilskudd Mottatt tilskudd til friluftsliv (25') og turskiltprosjekt (140')

Midlene er avsatt til fonds 140

Aktiverte lønnskostn. Fordelt mer av lønnskostnader til investeringsprosjekter enn budsjett 40

Oppmåling og kartverk, areal og byggesaker Lønnskostnader Merforbruk, herav -318

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik 114

Salgsinntekter Høyere utfakturering av tjenester 320

Aktiverte lønnskostn. Fordelt mer av lønnskostnader til investeringsprosjekter enn budsjett 80

Kjøp varer og tjenester

-355

Bygg og eiendomsforvaltning Generelt Alle disse 4 ansvarsområdene driftes av FDV-avdelingen. Lønns-

Vannforsyning kostnadene for avdelingen budsjetteres og kostnadsføres mot

Avløp og renovasjon kun et område og fordeles deretter basert på estimater mot de

Samferdsel områder lønnen er brukt. Det vil derfor være avvik mellom budsjett

og virkelig lønn for de enkelte områdene, men samlet vil bildet være

korrekt. I avviksvurderingene under er derfor felleskostnader sett

under ett, mens direkte relaterte kostnader/inntekter kommenteres

separat. Totalt fikk de 4 ansvarsområdene et mindreforbruk på

818.000 kroner i 2015

Lønnskostnader Merforbruk i forhold til budsjett -817

Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader fordelt ut på funksjoner som

følge av økt kostnad premieavvik 292

Aktiverte lønnskostn. Fordelt mer av lønnskostnader til investeringsprosjekter enn budsjett 149

Generelt bygg/eiendom Mindreforbruk i forhold til budsjett til vedlikehold bygg og

øvrig eiendomsforvaltning 290

Tilskudd vann Mottatt erstatning for omlegging vannanlegg i forbindelse med

omlegging av FV714. Beløpet er avsatt til fonds 900

Salgsinntekter vann Merinntekt på tilknyningsavgift og tilkoblingsgebyrer 198

Salgsinntekter avløp Merinntekt på tilknyningsavgift og tilkoblingsgebyrer 170

Generelt veianlegg Merforbruk i forhold til budsjett til veivedlikehold -430

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - TEKNISK, LANDBRUK OG MILJØ

Høyere forbruk enn budsjettert. De to største overskridelsene ligger på 

Mulighetsstudie Krokstadøra (-194') og opplæring (-40'). Det øvrige ligger på 

generelt høyere forbruk.
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Tidligere kommunalsjef og skogbruksrådgiver/naturforvalter i kommunen, Arild Monsen, 

fratrådte sin stilling 01.07.15. Stillingen ble ikke erstattet, og oppgavene ble fordelt dels på 

landbruksrådgiver og en av prosjektstillingene.  

Funksjonsområdets hovedmål/satsingsområder i 2015 – måloppnåelse 

Tabell 36 

 

Satsingsområde Status

Budsjett
Revidert 

budsjett
Virkelilig

Nytt økonomisystem 0 0 5 753 Restfaktura mottatt svært seint

Datautstyr helse og omsorg 200 000 12 750 32 500
Restbetaling av investering utført i 2014. Planlagt 

nyinnkjøp utsatt til 2016

Datautstyr oppvekst 150 000 350 000 338 012
Innstallering av interaktive tavler gjennomført på alle 

skoler

Selvbetjent bibliotek 250 000 0 0 Utredet, men ikke gjennomført

Kjøp av datautstyr 100 000 200 000 220 095

Skifting av kartsystem og investert i 

programvare/skanner for digitalisering av byggesaks- 

og delingsarkiv ble utført. 

Brannteknisk oppgradering av bygg 450 000 0 240 545

Tiltak utført på Ven oppvekstsenter. Montert nytt 

brannvarslingsanlegg. Resterende prosjekter 

videreføres i 2016. 

Nye omsorgsboliger 350 000 0
Prosjekt utsatt i påvente av helse- og omsorgsplan og 

evnt. samlokalisering av tjenester.

Byggtjenester anlegg SOS 677 500 0 15 233
Gjelder brannteknisk oppgradering etter tilsyn i 2014.  

Videreføres i 2016

Reinvestering skolebygg 3 500 000 825 000 658 853
Prosjektering igangsatt – entreprenørkonkuranse og 

utbygging 2016.

Ven skole – sikring uteområder 150 000 200 000 226 987
Nytt gjerde rundt skolegård, samt redskapsbod er 

ferdigstilt 

Vann- og av løp Brubakken - K-sak 

27/15
0 530 000 529 088

Utbygging av vann- og avløp til bebyggelse i nedre 

del av «Brubakken». Ferdigstilt november 2015.

Spillvannsledning og gjerde - 

Hemnskjela oppvekstsenter K-sak 

26/15

0 99 780

Driftsproblem med minirenseanlegg som følge av 

tilbakestrømming av overflatevann løst ved å forlenge 

utløpsledningen lengre ned i vassdrag. Ferdigstil i 

september 2015. Inngjerdig bestilt, men utføres først i 

2016.

Vannkum med brannventil 

Krokstadøra
0 50 000 81 890 Ferdigstilles i 2016

VA-ledning Aune - K-sak 28/15 0 0 74 019

Forlengelse av kommunal VA-anlegg til ny bolig på 

gnr. 80 bnr. 63 ferdigstilt november. Ledning 

muliggjør tilkopling av framtidig bebyggelse i 

området. 

Kloakknett prosjektering 143 000 0 0 Ikke gjennomført

Opprusting kommunale veger 3 500 000 2 377 500 3 026 110

Forsterkning og asfaltering av vegnett utført på 

Hyllberget, Skårillveien, Vuttudal, Krokstadveien, 

Aunlivn og på Hemnskjela. Grusing av Moldtunv. 

1150m3.. Beløp som ikke ble brukt i 2015 overført til 

2016.

Gang- og sykkelveg Kr.øra 0 725 000 718 886

Reguleringsplan og prosjekteringsgrunnlag nært 

ferdigstilt. Kostnader forutsettes refundert fra 

vindkraftutbygger. 

Brann – oppgradering av anlegg og 

utstyr
500 000 0 88 000

Det ble kjøpt inn navigasjon/flåtestyringsutstyr, som 

kommuniserer med 110 sentral og øvrige nødetater.  

Trafikksikkerhetstiltak 300 000 0 Ikke utført.

Utvidelse Hyllberget Boligfelt 0 3 500 63 929
Mindre tilpasninger for å klargjøre området for 

boligbygging

Gamle Hyllberget - rydding 0 0 16 477
Mindre tilpasninger for å klargjøre området for 

boligbygging

Snilldalssetra Industriområde 0 125 000 125 452
Belastning av kommunale gebyrer som ikke ble 

belastet i forbindelse med anlegning av området

Sum 10 270 500 5 398 750 6 561 609

Kostnader
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Drift 

Generelt 

Avdelingen har hatt stor aktivitet på sine saksområder, noe som avspeiles i antall saker og 

dokumenthåndtering. Det ble i 2015 registrert ca. 40.000 dokumenter i avdelingen, som er en 

økning på ca. 300 fra foregående år. Deler av året ble preget av vakanse i stillinger, og det går 

også ut over de øvrige ansattes kapasitet å sette nyansatte inn i sine nye oppgaver.  

Det har i vinter blitt brukt en del tid på oppdatering av FKB data (Felles Kartdatabase) i 

henhold til Geovekstsamarbeidet samt etablering av et nytt planregister som er tilgjengelig for 

innsyn gjennom kommunekart på nett. 

Driftsprosjekter: 

I turstiprosjektet har det blitt gjennomført møter med idrettslag og grunneiere for å få på plass 

nødvendige avtaler for å kunne gjennomføre merking av turstier på eiendommene. Alle 

berørte grunneiere har blitt tilskrevet i to runder med sikte på å få inn avtaler på 

eiendommene. Til tross for dette mangler det fortsatt en del avtaler for grunneiendommene. 

Det er inngått avtaler om merking og vedlikehold av turstier med tre idrettslag og ett vel. 

Arbeidet fortsetter i 2016. 

I adresseringsprosjektet har avdelingen utarbeidet en lokal adresseforskrift og kartmateriale til 

cirka 90 vei- og områdenavn, deltatt på møter med navnekomiteen samt på folkemøter, og 

gjennomført en høringsrunde på veinavn. Både arbeidet med høringsuttalelsene og 

utarbeidelse av kartmateriale har vært tidkrevende. Arbeidet fortsetter i 2016. 

Det ble i løpet av året meldt inn 10 saker med forsøpling i kommunen. Meldingene om 

forsøpling medførte mye arbeid med befaringer og saksbehandling i hver enkelt sak. I de 

fleste sakene har grunneier vist forståelse for behovet for å rydde opp. I de sakene det var 

aktuelt ble forhåndsvarsel om pålegg sendt ut, og grunneier er gitt frist for å rydde frivillig. 

Dersom det ikke ryddes vil forhåndsvarslene måtte følges opp med pålegg overfor den enkelte 

grunneier om å rydde opp. Dette arbeidet fortsetter inn i 2016. 

Planbehandling 

Kommuneplanens arealdel ble utlagt til offentlig ettersyn og høring sommeren 2015. Det ble 

mottatt en del merknader og innsigelser til planen, som en ikke har hatt kapasitet til å følge 

opp utover høsten. For Krokstadøra ble mulighetsstudien ferdigstilt, men videre arbeid med 

kommunedelplan ble satt på vent da melding om at utbygging av vindkraft i regionen blir 

skrinlagt kom sommeren 2015. Likeledes ble arbeidet med gang- og sykkelvei langs Fv714 

stoppet etter høring av reguleringsplanforslaget.  

6 reguleringsplaner ble vedtatt i løpet av året, hvorav 2 omfattet Fv714.  

I forhold til etablering av kommunalt planregister og digitaliseringsprosjektet som ble startet i 

2012, var det ved utgangen av 2015 ca. 90 % ferdigstilt. Som følge av skifte av 

kartprogramvare har en hatt en full gjennomgang mht. hva som ligger i registeret. Nytt 

oppdatert planregister ble lagt ut i januar 2016. Dette ajourføres kontinuerlig. 

Bygge- og delingssaker m.m.: 

Mottatt søknader: 

 116 søknader om tillatelse til tiltak, herav 27 fradelingssøknader 

 15 søknader om utslippstillatelse 

 47 søknader om dispensasjon  
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 43 søknader om ferdigattest.  

 9 klagesaker (I hovedsak i forbindelse med avslag på søknader om dispensasjon og 

dårlige naboforhold) 

 

Flere av søknadene omfatter dispensasjon fra flere forhold. 

Byggesakskontoret har utstedt flere varsel om pålegg, i hovedsak i forbindelse med ulovlig 

igangsatte/utførte tiltak, hvor en del har vært relativt omfattende. De fleste ble avsluttet i 

2015, men noen saker som resulterte i avslag etter klagebehandling vil bli fulgt opp i 2016 

med pålegg om bla. rivning. Antall byggesaker ligger noe over antallet i 2014, mens antall 

klagesaker er noe lavere. Kommunen er gjennom PBL kap. 25 pålagt å føre tilsyn i 

byggesaker. På grunn av manglede kapasitet er denne tilsynsplikten ikke fulgt opp.  

Utviklingen viser at kommunen som bygningsmyndighet i stadig større grad blir trukket inn i 

privatrettslige konflikter i forbindelse med byggesaker. 

Arbeid etter matrikkelloven: 

Det er i 2015 tinglyst 41 nye matrikkelenheter etter avholdt oppmålingsforretning. I tillegg 

kommer 5 tinglyste sammenføyninger, 4 grensejusteringer, 5 søknader om rettinger i 

matrikkelen og 2 grensepåvisninger. Resterende saker er forskjellige krav om matrikkelføring 

fra jordskifteretten etc. 

Kommunale veger og plasser: 

I 2015 ble et år med lite vintervedlikehold på grunn av lite snø. Det ble utført en del grusing 

av kommunale veier, som Bergsveien 65 m
3
, Flesvikveien 108 m

3
, Moldtunveien 1.082 m

3
 og 

Vingvågen 40 m
3
. Grøftrensking ble utført på følgende veier; Moldtun, Flesvik, Bergsveien, 

Krokstadveien, Aunliveien, Skårill og Vuttudal. Kantklipping ble utført på alle kommunale 

veier. Feiing av parkeringsplasser og kommunale asfaltveier ble utført. 

Kommunale bygg, anlegg og grøntområder: 

Generelt vedlikehold har blitt gjennomført. Planlagte vedlikeholdsoppgaver er manglende 

gjennomført på grunn av små resurser. Utbedring etter reklamasjon på Hemnskjel skole er 

utført av Hitra Kystbygg. Montering av nytt heldekkende brannalarmanlegg på Ven 

Flerbrukshus er utført. Oppdatering av brannalarm på Omsorgssenteret, for oppringning 

direkte til 110-sentralen, er utført. Utbedringer av brannhindrende forhåndstiltak og 

varslingsanlegg etter tilsyn fra brannvesen gjennomføres fortløpende eller inntas i andre tiltak 

på bygg. 

På Ven oppvekstsenter ble varmtvannsanlegget oppgradert og dusjarmaturer skiftet. Etter 

branntilsyn på Ven ble avvik på rømningsvei lukket og ny plattform for rømningsvei fra 

gymsal ble etablert. 

En del malingsarbeid ble utført på kommunale hus på Sunde og Krokstadøra. 

Vann: 

Ny kilde til Krokstadøra vannverk i forbindelse med bygging av Fv714 ble godkjent av 

Mattilsynet og formelt overtatt fra Statens vegvesen.  

Ved inngang til fellesferien oppsto det akutt stopp i vannforsyning fra renseanlegg på Sunde. 

Tilbakeslagsventil havarerte med påfølgende havari av matepumper. Det tok 4 dager før en 

fikk utbedret en pumpe, og i mellomtiden ble forsyning løst ved tilkjøring av vann fra Hitra.  
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Avløp: 

Det har ikke vært noen større hendelser mht. drift av avløpsanleggene, ut over 

minirenseanlegget på Hemnskjela som ble utbedret i høst, jfr. investeringsprosjektene.  

Renholdsavdeling: 

Renholdsavdelingen har en del små stillingsprosenter som både gir fordeler og ulemper. 

Fordelen er at det er flere å spørre om å ta ekstra vakter ved sykdom og ferie, men det fører 

også til økt administrativt arbeid. Det har vært en positiv utvikling innenfor renhold når det 

gjelder sykefravær. Tiltak som er satt inn har medført at flere står i jobben med de 

belastninger som dette er. 

I 2015 har vi hatt en gjennomgang av renholdsplaner og rutiner ved Krokstadøra 

oppvekstsenter og Rådhuset med oversikt over områder som skal rengjøres på de forskjellige 

dagene og frekvenser. Planene er foliert og ligger på rengjøringsvogna slik at det er lett å 

sjekke underveis. 

I 2015 har vi hatt stabile vikarer som har stilt opp når det er behov for innleie ved sykdom og 

ferie, og som har tilegnet seg kompetanse innen renholdsfaget over flere år.  

 

I løpet av året har vi hatt 4 personalmøter der vikarer og fast ansatte har deltatt. 
 

 

Landbruk: 

Jordbruket er fortsatt en av de bærende næringer i Snillfjord. Hovedproduktet er melk, men 

det er også produksjon av grovfôr, sau, gris, fjærfe, frukt og bær. Sysselsettinga i landbruket 

er nedadgående, og i 2015 var det 53 bruk i kommunen som søkte produksjonstilskudd. Herav 

26 leveringspunkt for melk og 31 melkeprodusenter, 4 hadde kjøttfe og 12 hadde vinterfôra 

sauer. 11 grasprodusenter og 1 økologisk frukt- og bærprodusent. Det ble levert vel 3,5 

millioner kg melk fra Snillfjord. 

Trenden med nedgang i antall melkeprodusenter og flere som har sau ser ut til å fortsette.  

Det ble bygd 1 nytt fjøs i Snillfjord i 2015 og interessen for å utvikle melkeproduksjonsbruka 

er stor. Det er søknader inne for å bygge nye melkeproduksjonsfjøs. 

Vi har en økologisk frukt- og bærprodusent. Det er svært få økologiske bærprodusenter i 

Norge og produksjonen blir vurdert som svært krevende. Snillfjord har en ressurs på området. 

Samarbeidet med Hemne, Hitra og Frøya om økonomiske virkemidler innen jord- og 

skogbruk er videreført i 2015. Samarbeidet mellom Snillfjord, Hemne, Hitra og Aure om 

felles skogbruksleder fortsetter. 

Snillfjord deltar i prosjektet ”LENSA”, en samarbeidsstruktur for skognæringen og offentlig 

forvaltning, innen enheten Ytre Kyst. Samarbeid mellom Orkla Skogforum og Ytre Kyst 

fortsetter med felles ansatt pådriverressurs. 

Et samarbeidsprosjekt for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i skog (MiS) er 

igangsatt.  Deltakere er kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Aure og Halsa i 

samarbeid med de lokale skogeierlag. Det er etablert prosjektgrupper i alle kommunene. 

Lederne i de lokale prosjektgruppene utgjør styringsgruppa for prosjektet. 

Det er i tillegg etablert ei administrativ arbeidsgruppe. Denne er sammensatt av 

skogansvarlige i kommunene, representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og representant 

fra Fylkesmannen i Møre- og Romsdal, samt prosjektleder i Lensa.  
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Det ble i 2015 gjennomført anbudsrunde og Foran as ble valgt til å gjennomføre planarbeidet. 

Det inngår miljøundersøkelser i planarbeidet og dette er lovpålagt for å kunne levere virke fra 

skogen i framtida. De som ikke ble med på denne skogbruksplanlegginga vil ikke kunne 

levere virke i framtida uten å koste denne miljøundersøkelsen selv. 

Viltforvaltning: 

Det ble i 2015 felt 474 hjort av en tildelt kvote på 712, noe som er en nedgang på 86 dyr fra 

2014. Dette gir en fellingsprosent på 67, mot 78 året før. Tilsvarende tall for elg ble 16 felte 

dyr av en tildelt kvote på 51, dvs. en fellingsprosent på 31, mot 35 året før. 

Kommunen deltar i samarbeidsorganet ”Hjorteviltregion 2” sammen med Agdenes, Aure, 

Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Orkdal og Smøla.  

Brann- og redningsvesen 

Kommunen samarbeider med Orkdal kommune om driften av brann- og redningsvesenet. I 

praksis betyr dette felles brannsjef og felles ledelse av både forebyggende og beredskap. I 

tillegg utfører feierne i Orkdal feiingen i Snillfjord. 
Totalt 16 utrykninger i 2015 (begge brannstasjonene), noe som må sies å være et lavt antall. 

Ingen utrykninger til brann i bygning og 8 utrykninger til trafikkulykker. En dødsulykke i 

trafikken med to omkomne.  

Av mer spesielle oppdrag kan nevnes transport av vann til høydebassenget på Hemnskjela ved 

driftsforstyrrelser i vannverket, der det ble levert ca. 600 000 liter vann med branntankbil i 

løpet av et par døgn.  

 

Det er gjennomført 7 tilsyn av totalt 14 registrerte særskilte brannobjekter (ulik hyppighet 

avhengig av type bygning), og det er utført feiing av 323 skorsteiner og tilsyn med 175 av 

totalt 478 fyringsanlegg i boliger. Alle boliger i feieruta ble besøkt for å kartlegge behov for 

feiehyppighet, og en vil f.o.m. 2016 utføre feiing etter fastsatt hyppighet.  
 

Utfordringer:   

 Rekruttering. Vi sliter med å få rekruttert nye ansatte både på Krokstadøra og Sunde. 

Vi har vakanse i to stillinger på Sunde brannstasjon og en stilling på Krokstadøra 

brannstasjon. 

 Materiell. Utstyrsparken er generelt av eldre dato, funksjonell og for så vidt grei, men 

ressurskrevende å vedlikeholde. Avhengig av rekruttering kan vi bli nødt til å endre på 

biloppsettet på Sunde for evt. å tilpasse beredskapen til faktisk bemanning, men håpet 

er å få ansatt nye folk slik at vi slipper dette. 

 Kompetanse. Heller ikke i 2015 har vi fått gjennomført nødvendig utdanning av 

mannskaper for å tilfredsstille forskriftskrav, men Orkdal har i 2016 fått tildelt kurs fra 

Norges Brannskole der det også er plasser for ansatte i Snillfjord. 

 TETRA Nødnett. Nytt digitalt nødnett er tatt i bruk i 2015, og dette har gitt oss en 

fantastisk plattform for kommunikasjon både i egen etat og med andre 

beredskapsaktører. Vi har nå full nødnettdekning i det meste av kommunen. Ulempen 

er prisen, abonnementskostnadene er ca. 200 000 kr. i året. Nødnett dekker hele 

landet, og det er ikke mulig å reservere seg.   
 

 


