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Årsberetning 2017 
 

1.  Rådmannens kommentar 
 

1.1 Innledning 
Årsberetningen gir en beskrivelse av Snillfjord kommunes tjenesteproduksjon i 2017. 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 2017. 

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 
Resultatet for 2017 viser et mindreforbruk på 73.885 kroner. Mindreforbruket 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 mindreforbruk. 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 
I forbindelse med omsorgsdreiningen er hjemmesykepleien skilt ut fra sykehjemmet med 

egne ansatte og ledelse. Dette vil gi en bedre pleie i hjemmet og sørge for at flere kan bo 

hjemme lengre.  

Det har i perioder vært problematisk å rekruttere personell på kritiske områder. Kommunen er 

sårbar når noen slutter i stillinger og dette har medført at vi i perioder har vært i manko på 

fagfolk.  

1.4 Drift  
Driften har vært stabil i 2017. Vi leverer stort sett på alle områder, men har utfordringer innen 

vann og avløp. Gammelt ledningsnettverk og mangel på vedlikehold begynner å gjøre seg 

gjeldende. Det er satt inn ressurser for å avhjelpe problematikken. 

 

http://www.ssb.no/kostra/
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1.5 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, men utviklingen de siste år har vist et stabilt 

nivå. Dette medfører noen endringer i rammene fra år til år, og dette skaper utfordring i å 

opprettholde gode tjenester. Det er viktig at vi jobber for å få til god bosetting i alle deler av 

kommunen med «like» tjenester innen for alle områder. 

Snillfjord er som kjent inne i en prosess hvor kommunen skal deles i tre og hvor de tre delene 

fra 1. januar 2020 vil bli en del av nye Orkland kommune, nye Heim kommune og nye Hitra 

kommune. I denne prosessen vil administrasjonens fokus være å sikre at innbyggerne får et 

like godt tilbud som tidligere fram til sammenslåing. Samtidig tilstreber vi i samarbeid med 

kommuner vi skal slå oss sammen med, å få til et minst like godt tilbud i de nye kommunene.  

1.6 Likestilling og diskriminering 

 

   Alderssammensetning

 
 

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

aldersgrupper. Gjennomsnittsalderen for alle ansatte er 45,9 år fordelt på 50 år for menn og 

44,4 år for kvinner. 

Snillfjord kommune er en utpreget kvinnearbeidsplass. Kvinneandelen er størst innenfor 

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

152 fast ansatte er 110 kvinner og 42 menn. 

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

aktuelle kandidater. Kommunen tilstreber å utjevne kjønnsfordelingen ved nytilsettinger. 

Rådmannens ledergruppe består av 5 personer, hvorav 1 kvinne og 4 menn. 
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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 19,1 % av 

kommunens ansatte. Av disse er det 89,7 % kvinner og 10,3 % menn. 

 Ansatte i fagarbeiderstillinger utgjør 39,5 % av kommunens ansatte. Av disse er det 70 

% kvinner og 30 % menn. 

 Ansatte i høgskolegruppen utgjør 41,5 % av kommunens ansatte. Av disse er det  

65,1 % kvinner og 34,9 % menn. 
 

Ser en på arbeidstid og forskjeller mellom kjønn, viser denne til dels store forskjeller. 31 % 

menn arbeider deltid, mens tilsvarende tall for kvinner er 63,3 %. 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 2017 

Hele kommunen samlet: 
  Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 2017 

Sykedager                          
totalt/ mnd 9,2 % 8,7 % 7,3 % 7,1 % 7,9 % 9,0 % 9,2 % 8,5 % 6,5 % 6,5 %  8,6 %  9,4 % 8,2 % 

        1. kvartal;  8,4 %                2. kvartal;  8,0 %               3. kvartal; 8,1 %                 4. kvartal; 8,2 % 

 

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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1.7 Etiske retningslinjer 
Kommunens etiske retningslinjer finnes i internkontrollhåndboken og økonomireglementet, 

samt at det også er etablert en egen innkjøpsinstruks. 

Det oppfordres til åpenhet i organisasjonen og at medarbeidere er oppmerksomme på 

habilitetsregler og andre forhold som kan svekke tilliten til kommunens forvaltning og 

saksbehandling. 

Krokstadøra, 25. mai 2018 

 

Birger Hellan 

Rådmann 
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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 besluttet å slå seg sammen med. 
 

2.1 Driftsregnskapet 

 

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

 
Tabell 1 

 

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 2017 forhold til 2016 fremkommer i tabell 2: 

Tabell 2 

 

Skatteinngangen for Snillfjord har i 2017, i likhet med 2016, vært svært god og viser en 

økning på 6,78 % i forhold til året før. I forhold til snittet ligger Snillfjord på 82,6 % av 

Regnskap Rev. Budsj Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Snitt MÅL

hele tusen 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2013-2017

Sum driftsinntekter 105 052 96 592 99 798 97 273 94 413 92 327 97 772

Sum driftsutgifter -107 265 -99 398 -100 729 -97 569 -94 710 -92 317 -98 518

Brutto driftsresultat -2 213 -2 806 -931 -296 -297 10 -746

Resultat finansinnt./utg -2 874 -2 843 -2 944 -1 877 -2 609 -1 371 -1 602

Motpost avskrivninger 4 793 4 092 4 300 4 153 3 900 3 629 3 542

Netto driftsresultat -294 -1 557 426 1 979 994 2 268 1 194

Netto avsetninger 368 1 557 -362 -1 277 524 -2 269 -851

Regnskapsmessig mer-/

mindreforbruk 74 0 64 702 1 518 -1 343

Nto driftsresultat i % av

brutto driftsinntekter -0,28 % -1,61 % 0,43 % 2,03 % 1,05 % 2,46 % 1,22 % > 3%

Nto finansutgifter i % av

brutto driftsinntekter -2,74 % -2,94 % -2,95 % -1,93 % -2,76 % -1,48 % -1,64 % > -2%

Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring kr Endring %

Skatteinngang 24 232 674 22 694 393 1 538 281 6,78 %

Eiendomsavgift 1 362 102 1 491 826 -129 724 -8,70 %

Rammetilskudd 51 388 599 52 498 357 -1 109 758 -2,11 %

Øvrige inntekter 28 068 296 23 113 057 4 955 239 21,44 %

Sum driftsinntekter 105 051 671 99 797 633 5 254 038 5,26 %

Utvikling driftsinntekter
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landsgjennomsnittet i skatteinngang, men kommer som følge av skatteutjevningen opp på 

93,3 % av landsgjennomsnittet. 
 

Rammetilskuddet viser i tabellen over en reduksjon på 2,1 % i forhold til 2016. I dette tallet 

ligger ordinært rammetilskudd, skjønnsmidler samt skatteutjevning. Det vesentligste av 

reduksjonen skyldes at Snillfjord i 2016 mottok ekstra skjønnsmidler i forbindelse med 

kommunereformen som ikke er kommet inn i 2017.  
 

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

promille og viser en reduksjon i 2017 i forhold til 2016. Eiendomsskatten for de fleste verker 

og bruk er stabil over tid, men for eiendomsskatt på havbruk vil det være betydelige 

variasjoner år for år på grunn av at anlegget skal være stasjonert i kommunen i minst 6 

måneder for å være med i grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. 
 

For øvrige inntekter er det en betydelig økning på 21,4 %, tilsvarende nesten 5 mill kroner. 3 

mill kroner knytter seg til integreringstilskudd knyttet til mottak av flyktninger. Videre 

mottok kommunen 438.000 kroner for salg av oppdrettskonsesjoner i 2017. Det er også en 

betydelig økning på brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter på 1,1 mill kroner i 

2017. Det meste av dette er knyttet opp til økte inntekter på teknisk.  
 

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

skyldes at kommunen mottar høyere rammetilskudd på grunn av lavt innbyggertall og 

demografi. I forhold til aktuelle nabokommuner og snitt for landet viser tabellen at Snillfjord 

ligger under snittet i vekst i frie inntekter i perioden. 

 
Tabell 3 

 

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 2017 i forhold til 2016 fremkommer i tabellen under: 

 
Tabell 4 

 

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt Endr. 2013>2017

Snillfjord 70 795 72 736 73 196 76 570 76 618 73 983 7,60 %

Halsa 64 287 65 848 67 465 67 441 71 365 67 281 9,92 %

Hemne 49 806 50 752 51 508 54 449 57 065 52 716 12,72 %

Hitra 51 358 53 085 53 237 54 756 61 278 54 743 16,19 %

Orkdal 45 546 47 374 48 829 51 553 53 607 49 382 15,04 %

Meldal 54 801 54 393 53 238 55 458 58 059 55 190 5,61 %

Agdenes 64 900 64 868 67 020 71 775 74 213 68 555 12,55 %

Snitt alle utvalgte kommuner 57 356 58 437 59 213 61 715 64 601 60 264 11,21 %

Hele landet 48 203 49 373 50 630 53 174 54 785 51 233 12,01 %

FRIE INNTEKTER I KRONER PER INNBYGGER

Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring kr Endring %

Lønn- og sosiale utgifter 72 819 992 67 306 051 5 513 941 8,19 %

Kjøp varer/tjenester som inngår i tj.produksjon17 710 988 17 101 395 609 593 3,56 %

Kjøp varer/tjenester som erstatter tj.produksjon8 193 231 8 618 448 -425 217 -4,93 %

Overføringer/avskrivninger/annet 8 540 711 7 702 609 838 102 10,88 %

Sum driftsutgifter 107 264 922 100 728 503 6 536 419 6,49 %

Utvikling driftsutgifter (kroner)
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Den totale økningen i både driftsutgifter var som det fremgår over på 6,49 % i 2017. Det må 

her presiseres at integreringskostnader utgjør nær halvparten av denne økningen. Tilsvarende 

var økningen i driftsinntekter 5,26 %. Målt i kroner betyr dette at vi har økt kostnadene med 

1.282.000 kroner mer enn det som er kommet inn. Med unntak av 2015 har dette vært en 

vedvarende trend de siste år. Dette sees best i forhold til brutto driftsresultat som er redusert 

med 2,4 mill kroner fra 2013 til 2017.  
 

Lønn og sosiale utgifter viser en økning på 8,19 % i forhold til 2016, tilsvarende 5,5 mill 

kroner. Av denne økningen er 700.000 kroner direkte knyttet til integreringskostnader 

tilknyttet mottak av flyktninger, 800.000 mill kroner til ansettelsen av ny helse og 

omsorgssjef i 2017 og 800.000 kroner til økt bemanning i barnehagene som følge av flere 

barn. I tillegg har ikke omsorgssenteret benyttet innleie i 2017 hvilket innebærer at kostnaden 

på 700.000 kroner i 2016 er utbetalt som lønn i 2017. Justert for dette blir økningen 2,5 mill 

kroner som tilsvarer en økning på 3,7 % i forhold til 2016. Gjennomsnittlig lønnsøkning for 

landet var i 2017 2,3 %. Lønn og sosiale utgifter utgjør den største andelen av totale kostnader 

med 67,9 % i 2017 mot 66,8 % i 2016. 

For kjøp varer/tjenester fremkommer det på netto 180.000 kroner i 2017 i forhold til 2016. 

Reduksjonen i kostnader for overføringer/avskrivninger/annet skyldes i stor at mer av 

lønnskostnadene er overført investeringsprosjekter enn tilfellet var i 2016. 
 

Utviklingen i lønnsutgifter perioden 2015-2017 fremkommer i tabellen under: 

Tabell 5 

 

Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat (se tabell 3 over) er i 2017 negativt med kr 2.213.000 kroner som er en 

svekkelse fra 2016 med 1.282.000 kroner. Som beskrevet under driftskostnader over er 

kostnadsøkningen betydelig høyere i 2017 enn tilsvarende økning i inntektene. Motivasjonen 

for 2018 og videre framover vil være å øke utgiftene mindre enn inntektene slik at kommunen 

kommer opp på et positivt brutto driftsresultat og snur en negativ utvikling. 
 

Regnskap Regnskap Regnskap Endring i kr. Endring i % 

2017 2016 2015 2016-2017 2016-2017

Fastlønn 47 320 305 45 490 319 42 417 860 1 829 986 4,02 %

Vikarlønn 7 798 446 5 795 094 7 616 847 2 003 352 34,57 %

Ekstrahjelp 57 198 77 914 32 476 -20 716 -26,59 %

Overtid 1 978 740 1 098 598 852 282 880 142 80,11 %

Annen lønn og trekkpl. godtgj. 1 204 624 775 105 597 602 429 519 55,41 %

Lønn vedlikehold 2 217 703 1 770 363 1 213 789 447 340 25,27 %

Politikergodtgjørelser 1 042 015 1 036 908 819 675 5 107 0,49 %

Pensjon KLP/SPK 6 427 783 6 432 575 4 779 519 -4 792 -0,07 %

Arbeidsgiveravgift 4 073 480 3 866 538 3 592 825 206 942 5,35 %

72 120 294 66 343 414 61 922 876 5 776 880 8,71 %

Premieavvik -152 996 -71 317 1 012 995 -81 679 114,53 %

71 967 298 66 272 097 62 935 871 5 695 201 8,59 %

AFP-premie 534 488 506 002 524 344 28 486 5,63 %

Gruppe- og ulykkesforsikring 0 180 610 212 432 -180 610 -100,00 %

72 501 786 66 958 709 63 672 647 5 543 077 8,28 %

Utgifter og godtgjørelser reiser 305 113 342 341 380 067 -37 228 -10,87 %

Andre oppgavepl. godtgjørelser 13 092 5 000 5 000 8 092 161,84 %

Sum lønn og sosiale kostnader 72 819 991 67 306 051 64 057 714 5 513 940 8,19 %

Utvikling lønn- og sosiale utgifter 2015 - 2017
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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 6 

 

Finanstransaksjoner  
Finansinntektene består av renteinntekter og utbytte samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 

1,4 mill kroner i 2017 som gir en liten økning på 8.000 kroner i forhold til 2016. . 

Finansutgiftene består av renteutgifter samt avdrag på kommunens lån og utgjorde 4,27 mill. 

kroner i 2017 som er en reduksjon på 50.000 kroner i forhold til 2016. Reduksjonen skyldes at 

det i 2016 ble innbetalt kr 232.000 kroner mer enn minimumsavdrag på lån, mens det i 2017 

er innbetalt tilsvarende minimumsavdrag. I tillegg var rentenivået i 2017 noe lavere enn i 

2016. Totalt sett er lånegraden høyere i 2017 enn den var i 2016.    
 

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 2017 ble negativt med -293.814 kroner tilsvarende -0,27 % av brutto 

driftsinntekter. I snitt har Snillfjord de siste 5 årene hatt et driftsresultat på 1,3 %, det er første 

året siden 2011 at kommunen får et negativt netto driftsresultat. Budsjettet for 2017 var -

1.557.111, men ble på grunn av overføringer av integreringstilskudd vesentlig bedre enn 

budsjettert. 
 

I forhold til nabokommuner ligger Snillfjord noe dårligere an enn gjennomsnittet.  

 
Tabell 7 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

Snillfjord 0,3 -0,1 -0,3 -1,7 -2,1 -0,8

Halsa 6,4 5,5 7,3 7,0 2,2 5,7

Hemne -5,4 -2,5 -0,5 1,0 6,5 -0,2

Hitra 5,5 2,9 2,1 2,9 4,4 3,6

Orkdal 1,1 -1,0 1,7 3,1 5,5 2,1

Meldal 2,1 2,8 -0,6 0,7 1,2 1,2

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

Snitt alle utvalgte kommuner 1,9 1,1 1,2 1,9 1,6 1,5

Hele landet 1,9 0,5 2,3 3,6 3,2 2,3

BRUTTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

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

Halsa 5,9 4,7 6,9 6,8 2,8 5,4

Hemne -2,3 -0,5 2,1 3,3 8,9 2,3

Hitra 3,9 -0,1 -1,5 0,0 2,1 0,9

Orkdal 4,7 1,4 3,9 4,8 8,3 4,6

Meldal 3,7 4,3 1,1 3,1 3,3 3,1

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

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

Hele landet 2,8 1,3 3,0 4,0 3,8 3,0

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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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 årsberetningens 

avsnitt om investeringer. 
 

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

anleggsmidler i 2017 på 17.488.168 kroner mot tilsvarende 12.298.252 kroner i 2016. I 

forhold til opprinnelig budsjett for 2017 ble det investert 17.200.200 kroner mindre. Avvikene 

ligger på flere områder, men de største er: 

- Oppgradering Aa skole, gjenstående arbeid      2,30 mill kroner 

- Forprosjekt helsetjenester/omsorgsboliger, startet i 2018    0,95 mill kroner 

- 4-mannsboliger på Ven, Kr.øra og Sunde – avsluttes i 2018    6,43 mill kroner 

- Grunnerverv Sunde – ikke med i opprinnelig budsjett   - 1,60 mill kroner 

- Tilrettelegging tomter Sunde – ikke gjennomført i 2017    1,00 mill kroner 

- Prosjektering serviceområde FV714 – ikke gjennomført    0,50 mill kroner 

- Kjøretøy brann, fremskutt enhet Sunde – ikke gjennomført    1,50 mill kroner 

- Gangvei Krokstadøra – ikke realisert       5,90 mill kroner 
 

I forhold til revidert investeringsbudsjett er det en overskridelse på 1.978.000 kroner. Avviket 

her skyldes i hovedsak raskere gjennomføring av oppgradering Aa skole i forhold til revidert 

budsjett med 914.000 og framdriften på 4-mannsboligenen med 719.000 kroner.  

 

Videre fremkommer det i regnskapsskjema 2A at det er investert 332.220 kroner i kjøp av 

aksjer og eiendeler. Her inngår egenkapitalinnskudd i KLP med 312.220 og kjøp av eierandel 

i nye KONSEK med 20.000 kroner i forbindelse med sammenslåingen til et Trøndelag. Det er 

videre lånt ut 473.891 kroner i stårtlån. 

 

Totalt gir dette et finansieringsbehov for gjennomførte investeringer og avsetninger i 2017 på 

18 294 279 kroner. 
 

Finansieringen har skjedd i form av bruk av lånemidler med totalt 15.047.725 kroner, 

inntekter ved tilbakebetalt aksjekapital i forbindelse med avvikling av Bomveiselskapet E39 

med 15.000 kroner, kompensasjon for merverdiavgift på 1.297.804 kroner og mottatte avdrag 

på startlån med 136.284 kroner. I tillegg har kommunen mottatt bidrag til investeringer fra 

Statkraft (dekning av påløpte kostnader gang- og sykkelvei Krokstadøra) med 619.139 kroner, 

fra Statens Vegvesen (trafikksikkerhetstiltak) med  310.800 kroner og fra Husbanken 

(brannteknisk oppgradering SOS) med 774.000 kroner. Det er også brukt 93.528 kroner av 

fondsmidler til turstiprosjektet. 
 

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). 
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Snillfjord hadde i en periode negativ utvikling i arbeidskapitalen, men denne utviklingen ble 

snudd i 2014 og spesielt i 2015 viste tallene en klar bedring. I 2016 og 2017 er 

arbeidskapitalen redusert i forhold til 2015, men ligger fortsatt godt foran anbefalt nivå. 
 

Arbeidskapitalen i 2015 viste en økning på 9.962.000 kroner i forhold til 2014, mens den i 

2016 er redusert med 4.107.000 kroner og ytterligere med 2.434.000 kroner i 2017 og ligger 

ved utgangen av året på 23.142.000 kroner. Både økningen i 2015 og reduksjonen i 2016 og 

2017 har sammenheng med at ubrukte lånemidler ble økt kraftig i 2015 og er tilsvarende 

redusert i de to kommende årene. I tillegg reduseres også arbeidskapitalen direkte som følge 

av bruk av fondsmidler til investeringer. 

Tabell 8 

 

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. 
 

I forhold til nabokommuner ligger Snillfjord lavest, men ligger likevel bra an i forhold til 

landsgjennomsnittet.  

 
Tabell 9 

 

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 er redusert noe i forhold til 

snittet for de foregående år. 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 samt en økning i utbetaling til premiefond 

som medfører redusert kontantbeholdning.  

2017 2016 2015 2014 2013 Bør være:

Omløpsmider 39 644 40 291 44 002 34 769 32 399

- herav bank 25 270 26 631 32 940 23 920 22 979

Kortsiktig gjeld 16 503 14 715 14 319 15 047 15 924

Arbeidskapital 23 142 25 576 29 683 16 475 18 159

Likviditetsgrad 1 2,40 % 2,74 % 3,07 % 2,31 % 2,03 % > 2%

Likviditetsgrad 2 1,53 % 1,81 % 2,30 % 1,59 % 1,44 % > 1%

Arbeidskapital

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

Snillfjord 15,5 16,2 26,9 22,3 18,2 19,8

Halsa 8,1 12,3 17,1 23,3 25,5 17,3

Hemne 27,7 20,7 21,9 23,5 27,5 24,3

Hitra 33,3 41,9 47,5 44,1 47,2 42,8

Orkdal 11,4 12,8 19,9 18,1 26,5 17,7

Meldal 8,2 13,0 17,2 17,1 21,5 15,4

Agdenes 60,4 51,8 49,9 46,6 29,7 47,7

Snitt alle utvalgte kommuner 23,5 24,1 28,6 27,9 28,0 26,4

Hele landet 14,4 13,2 16,7 18,2 18,7 16,2

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter
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Tabell 10 

 

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 2017 nye anleggsmidler med opptak av nye lån, men i tillegg ble 

ubrukte lånemidler og investeringsfond benyttet i finansieringen. Dette medførte en økning av  

lånefinansieringen i prosent av anleggsmidler i forhold til 2016.  

 
Tabell 11 

 

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

Beregningen og utviklingen fremkommer i tabellen nedenfor. Som det fremgår er lånegjelden 

økende, men dette er forventet siden investeringene har vært høye de siste to årene.  

Inkludert i anleggsmidler er også obligasjonslån til TrønderEnergi og startlån totalt 

tilsvarende 11.493.615 kroner. 

 

 
Tabell 12 

 

2017 2016 2015 2014 2013

Kontantbeholdning 25 270 26 631 32 940 23 920 22 979

Ubrukte lånemidler 3 897 5 960 7 800 2 465 897

Bundne fond investering 2 085 2 085 2 085 2 085 2 085

Ubundne fond investering 3 303 3 303 5 950 3 303 2 619

Driftslikvider 15 985 15 283 17 104 16 067 17 378

Bundne driftsfond 8 899 8 836 8 687 6 771 7 617

Likvide midler til ordinær drift 7 086 6 447 8 417 9 296 9 761

Likvide midler i % av driftslikvider 44,33 % 42,18 % 49,21 % 57,86 % 56,17 %

Kontantbeholdning

2017 2016 2015 2014 2013

Anleggsmidler 130 005 116 666 108 628 106 387 107 083

Lånefinansiering 72 371 62 407 59 444 50 799 48 882

Egenfinansierte anl.midler 57 634 54 259 49 184 55 588 58 201

Lånefinansiering i prosent

av anleggsmidler 55,67 % 53,49 % 54,72 % 47,75 % 45,65 %

Lånefinansiering i prosent

av brutto driftsinntekter 68,89 % 62,53 % 61,11 % 53,80 % 52,94 %

Anleggsmidler og lånefinansiering

2017 2016 2015 2014 2013

Andre lån 72 371 62 407 59 444 50 799 48 882

Utlån -11 494 -11 156 -10 853 -10 993 -10 384

Ubrukte lånemidler -3 912 -5 960 -7 800 -2 465 -897

Netto lånegjeld 56 965 45 291 40 790 37 340 37 601

Antall innbyggere 987 982 978 982 989

Netto lånegjeld per innbygger 57 715 46 121 41 708 38 025 38 018

Netto lånegjeld i kroner per innbygger
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I forhold til nabokommuner viser tabellen under at Snillfjord fortsatt ligger under snittet til 

tross for betydelig økning de siste år. 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 26,5 %.  

 
Tabell 13 

 

Ubrukte lånemidler per utgangen av 2017 utgjør totalt 3.912.339 kroner mot 5.960.064 kroner 

ved utgangen av 2016. Av dette er 260.000 kroner avsatt til utbedringslån, 716.341 kroner til 

startlån og 2.935.998 kroner til investeringer. 
 

Fondsmidler 
Tabellen under viser at fondsmidler i perioden 2013-2017 har økt, med en liten reduksjon i 

2017 i forhold til 2016. 47 % av fondsmidlene er avsatt på bundne driftsfond og 28 % til 

investeringsfond. Avsetningen til disposisjonsfond er redusert og utgjør ved utgangen av 2017 

25 % av de totale fondsavsetningene mot 27 % i 2016.   

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter var ved utgangen av 2016 på anbefalt nivå, men 

er nå noe under det som anbefales. Det bør være en prioritet å søke å holde dette nivået siden 

det gir en bedre sikkerhet mot uforutsette utgifter. 

Tabell 14 

 

2.4 Utvikling i rammetilskudd og skatt 

 

De frie inntektene i form av rammetilskudd og skatteinngang viser en økning på 428.000 

kroner sammenlignet med 2016. Dette er først og fremst knyttet til en svært positiv 

skatteinngang som viser en økning 1.539.000 kroner i forhold til 2016. Det er en reduksjon i 

rammetilskuddet i forhold til 2016 med 1.109.000 kroner. Noe av dette skyldes redusert 

skatteutjevning (som ligger inne i rammetilskuddet), i tillegg til at Snillfjord i 2016 mottok 

1.050.000 kroner i økte skjønnsmidler fra Fylkeskommunen knyttet til kommunereformen.  
 

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. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt Endr 2013>2017

Snillfjord 38 367 38 018 41 707 46 121 57 715 44 386 50,4 %

Halsa 87 688 87 088 85 559 83 919 84 457 85 742 -3,7 %

Hemne 29 745 29 279 29 092 31 405 37 680 31 440 26,7 %

Hitra 105 992 122 858 125 161 137 143 141 318 126 494 33,3 %

Orkdal 40 268 42 715 46 713 59 429 66 657 51 156 65,5 %

Meldal 48 077 48 295 52 102 54 523 53 900 51 379 12,1 %

Agdenes 18 197 24 171 23 078 22 604 24 395 22 489 34,1 %

Snitt alle utvalgte kommuner 52 619 56 061 57 630 62 163 66 589 59 012 26,5 %

Hele landet 38 738 41 344 44 840 48 110 50 366 44 680 23,09 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

2017 2016 2015 2014 2013 Bør være:

Disposisjonsfond 4 715 5 175 4 305 3 425 3 103

Bundne driftsfond 8 899 8 836 8 687 6 771 7 617

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

Bundne investeringsfond 2 085 2 085 2 085 2 085 2 085

Sum fondsmidler 19 001 19 399 21 027 15 584 15 424

Soliditet

Disposisjonsfond i prosent 3103,403

av driftsinntekter 4,49 % 5,19 % 4,43 % 3,63 % 3,36 % > 5%

Fondsmidler
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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 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016 2015 2014 2013 Økt 16>17

Rammetilskudd 51 389 52 498 50 870 52 637 50 362 -1 110

Skatteinngang 24 233 22 694 20 716 18 790 19 017 1 538

Sum rammetilskudd og skatt 75 621 75 193 71 586 71 427 69 379 429

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 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele tusen Regnskap Rev. Budsj Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Snitt Andel Andel

2017 2017 2016 2015 2014 2013 2013-2017 totalramme totalramme

regnsk.-17 snitt 13-17

Politikk og sentraladm 11 666 10 644 10 398 13 286 10 377 11 734 11 492 15,49 % 16,07 %

Oppvekst 21 517 22 970 20 940 20 138 19 986 19 926 20 501 28,58 % 28,67 %

Helse og omsorg 31 857 32 063 31 207 27 724 28 168 25 296 28 851 42,31 % 40,34 %

Teknisk, Landbruk, miljø 10 256 10 651 11 340 8 600 11 325 11 848 10 674 13,62 % 14,92 %

Totalt fordelt på rammeområder 75 296 76 328 73 885 69 748 69 856 68 804 71 518 100,00 % 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 

Birger Hellan 

Mildrid Værnes Mæhle 

Roar Reinhaug 

 

Antall ansatte 12 fast ansatte (inkl politikere) 

Antall årsverk Totalt 8,36 stillingshjemler 

 

Økonomi 

 

Mindreforbruk i forhold til budsjett med 1.022.000 kroner. I forhold til 2016 er det en økning 

i forbruket på 1.268.000 kroner. Utviklingstrekkene for perioden 2013-2017 for hele 

rammeområdet fremkommer i tabell 16 over. Nedenfor fremkommer avvikene for de enkelte 

delansvarsområdene. 

 
Tabell 17 

 

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

 
Tabell 18 

 

 

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. 

Regnsk 2017 Rev.bud 2017 Regnsk 2016 Avvik bud 2017 Endr regnsk 2016

Ordfører (politisk virksomhet) 3 581 3 412 3 121 -169 -460

Rådmann 3 378 2 736 3 299 -642 -79

Leder Fellestjenesten 4 707 4 496 3 978 -211 -729

Sum 11 666 10 644 10 398 -1 022 -1 268

Forbruk innenfor ansvarsområder - Politikk og sentraladministrasjon

Kommentar: Avvik

Ordfører (politisk virksomhet) Lønnskostnader Lavere forbruk enn budsjett 34

Reiser, bevertn mv Lavere forbruk enn budsjett 89

Boligtilskudd Dekket av fond -50

Tilskudd nær.fond Dekket av fond -286

Bruk komm.reform Mindreforbruk i forhold til budsjett 50

Rådmann Lønnskostnader Lavere forbruk enn budsjett 85

Kvalifiseringstønad Dekkes av integreringstilskudd -543

Pensjonskostnader Totale pensjonskostnader for kommunen på budsjett for -1466

året. Høyere "kost" på premieavvik tilsier lavere kost på områdene.

Dette er spredt på de enkelte funksjoner og rammeområder.

Integreringstilskudd Mottatt integreringstilskudd - overskudd avsatt til fonds 1136

Leder Fellestjenesten Lønnskostnader Lavere forbruk enn budsjett 132

IT-avdeling Høyere kostnader enn budsjett (dataprogramlisenser og ny kjøling -256

datarom)

Felleskostnader Reparasjoner / serviceavtaler -51

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - POLITIKK OG ADMINISTRASJON
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Tabell 19 

 

Utvikling økonomi 

 

Netto driftsutgifter til administrasjon i % av netto driftsutgifter var på 15,5 % i 2017 mot 14,1 

% i 2016. Dette tilsvarer et merforbruk på 1.268.000 kroner i 2017 i forhold til 2016. Det 

meste av merforbruket i forhold til 2016 skyldes i hovedsak følgende forhold: 

 Gitt tilskudd til næringsfond med 300.000 kroner mer enn i 2016 (dekket av 

fondsmidler) 

 Økte portokostnader med 110.000 kroner. I hovedsak knyttet til adresserings-

prosjektet, men også til når portomaskin er fylt opp (innestående er ikke periodisert) 

 Økte kostnader stillingsannonsering med 230.000 kroner. 

 Økte kostnader knyttet til dataprogramlisenser og IT spesielt med 200.000 kroner.  

 

Administrasjonen arbeider kontinuerlig for å redusere kostnadene både innenfor eget og de 

øvrige rammeområdene. Som det fremgår av tabellen ligger Snillfjord svært høyt i forhold til 

nabokommuner på netto driftsutgifter til administrasjon, og selv om dette kan knyttes opp mot 

lav befolkning må målet være og ikke øke våre kostnader mer enn våre nabokommuner. For å 

oppnå denne effekten kan det også være nødvendig å sondere mulighetene for 

interkommunalt samarbeid innenfor områder hvor dette ansees formålstjenlig for å redusere 

kostnader og sårbarhet. 
 

Drift 

 

Post/arkiv: 

Det elektroniske arkivet ble periodisert i desember 2015, 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. Det har blitt ryddet og ordnet i 

arkivmaterialet, og disse er flyttet inn til rådhuset og i arkivrommet. 

Digitalisering av byggesaksarkivet er snart ferdig og oppmålings-, delings- og gårdsarkivet 

står for tur. 

Det skal videre gjennomføres en digitaliseringsjobb med gamle kart, tegninger og planer over 

kommunens bygg, veier og anlegg. 

Det er etablert arbeidsgrupper rettet mot kommunereformen innen fagområdet. Arbeidet mot 

Orkland er kommet godt i gang, mot Hemne begynner det å ta form mens arbeidet mot Hitra 

ennå ikke har startet. 
 

IKT: 

I 2017 fikk vi satt opp ny server til helse. Dette var driftskritisk siden den eksisterende var 8 

år gammel og hadde store driftsproblemer. IKT tok over ansvaret for mobiltelefoni etter 

tidligere rådmann. Det har vært en del møter etter sommeren i forbindelse med 

kommunereformen. Ellers har det vært bytte av pc-er og skjermer hos brukere. 

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt Endr 2013>2017

Snillfjord 11 600 12 799 12 441 12 378 13 729 12 589 18,4 %

Halsa 7 594 8 054 7 762 8 235 8 619 8 053 13,5 %

Hemne 5 973 5 323 5 810 6 335 6 397 5 968 7,1 %

Hitra 6 855 6 730 6 474 6 760 6 864 6 737 0,1 %

Orkdal 3 810 3 980 4 094 4 277 1 494 3 531 -60,8 %

Meldal 6 418 5 936 6 524 6 296 6 807 6 396 6,1 %

Agdenes 8 586 9 414 9 932 10 473 12 912 10 263 50,4 %

Snitt alle utvalgte kommuner 7 262 7 462 7 577 7 822 8 117 7 648 11,8 %

Hele landet 3 791 3 942 3 932 4 037 4 164 3 973 8,96 %

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
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Servicekontoret: 

Servicekontoret kombineres med kultur, bibliotek og post/arkiv. Oppgaver innen kultur og 

registrering av biblioteksbøker kan uføres fra servicekontoret. Høsten 2017 flyttet post/arkiv 

samt politisk sekretær ned i servicekontoret. Det er tre ansatte i servicekontoret som bistår 

hverandre ved behov. 

Av oppgaver som utføres av servicekontoret kan nevnes: 

 Betjening av kontantkassen. De som vil betale regninger kontant til kommunen kan 

gjøre det her. Utbetalinger og innbetalinger av ulike typer, eksempelvis innbetaling fra 

matsalg på skolen blir gjort i servicekontoret.  

 Utleie av lokaler og nøkler.  

 Salg av sjøkart og opplysninger til turister. Ved etterspørsel om kommunepins, svarer 

servicekontoret med e- post/ brev og sender pins, med unntak av til noen land.  

 Snillfjordsmykket deles ut til de som er fødte i Snillfjord siste året. Servicekontor gjør 

klart smykkene og skriver kort. Det bestilles flere smykker ved behov. 

 Servicemedarbeider avlaster saksbehandlere med oppgaver som er enkle, men 

tidskrevende.  

 Redigering av kommunens hjemmeside.  

 Stoff til Rådhusposten blir sendt til servicekontoret og noe blir redigert før det sendes 

videre til grafisk designer. Grafisk designer gjennomføres i dag av trykkeriet. 

 Biblioteket er åpent en fast dag i uken. Oppgaver med registrering og bestilling av 

bøker gjort fra servicekontoret.  

 I år har kulturskolerektor tatt over mesteparten av ansvaret for UKM. 

Servicemedarbeider er fortsatt kommunekontakt og hjelper til med enkelte oppgaver.  

 Godkjenning av kulturmidlersøknader som er en oppgave innen kultur, men utføres i 

servicekontoret.  

 Spillemidler følges opp. 
 

Personal: 

Lederutviklingsprogrammet ble videreført i 2017. Hovedtillitsvalgte og ledere har deltatt. To 

av fokus områdene var avviksregistering og sykefraværsoppfølging. 

 

Etter årets lokale lønnsforhandlinger var det enighet med organisasjonene om at 

forhandlingene ble gjennomført på en god måte. 

 

Overordnet HMS plan beskriver hva som skal være kommunens satsingsområder når det 

gjelder HMS arbeid. I mai ble det holdt en personalsamling for alle ansatte i kommune. Det 

var innleid foredragsholder. En suksess som vi ønsker å gjenta i 2018. 

 

Det har vært noen utskiftinger av ansatte. Dette tar tid og det medfører store utgifter. 

Kommunereformarbeid har kommet godt i gang i to retninger, det arbeidets godt. Dette 

arbeidet krever mye tid og ressurser. 
 

Næringsfond 

Bokført saldo pr. 31.12.2017 på kommunens næringsfond var på 697.193 kroner. I tillegg er 

det gitt tilsagn om utbetaling av på 252 249 kroner, hvilket innebærer at reelt disponibelt 

beløp per utgangen av året var 444 944 kroner. 
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Det er utarbeidet egen årsrapport for fond og næringsutvikling 2017 for Snillfjord kommune. 

Nedenfor fremkommer tilførsel og bruk av midler på fondet i 2017: 

Tabell 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsetning Bruk Saldo

Næringsfondet

Saldo per 01/01/2017 743 450

Avsatt

Bankrenter 11 347

Renter låntakere

Avdrag låntakere

Tilskudd fra STFK, regionale utviklingsmidler 307 000

318 347

Utbetalt tilskudd i 2017

Orkladal Næringsforening - yrkesmesse 2017 10 000

Orkladal Næringsforening - fag- og svennebrevutdeling 2017 8 000

TBK bedriftsassistanse - saksbehandling næringsplan 8 000

Orkdal kommune - Tilskudd felles næringsfond Orkdalsregionen 153 500

Landssammenslutninga av Vasskraftkommuner - medlemskontingent 3 500

Næringshagen i Orkdalsregionen - Grunnpakke førstelinjetjeneste 50 000

Orkladal Næringsforening - Medlemsavgift 5 000

NFKK - medlemskontingent 2017 11 964

Norsk Landbruksrådgivning - profilering Snillfjord 20 000

Næringshagen i Orkdalsregionen - bagatellmessig bidrag 19 640

Hemnskjel Marina - støtte utbygging Marina 75 000

364 604

Saldo næringsfond per 31/12/2017 697 193

Tilsagn innvilget i 2016 og 2017, ikke utbetalt

Andor Fugløy - ny vannledning 125 535

Stall Aune/Ravnsborg ridefysioterapi - oppgradering ridebane 49 600

Vaslag Service - etablering ladestasjoner 27 114

Rune Stolpnes - oppføring utleiehytter 50 000

252 249

Disponibel saldo på næringsfond per 31/12/2017 444 944
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3.2 Oppvekst, kultur og fritid 

Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater                                                         

Funksjonsområde Oppvekst, kultur og fritid 

Leder Åge Røe                                                 

 

Antall ansatte 41 

Antall årsverk 29,5 

Antall barn Barnehage: 44 hvorav 19 

under 3 år 

Skole: 91 elever    

SFO: 13 barn 

Klubben: 29 
 

MÅLOPPNÅELSE 2017 

Oppvekst og kultur 
 Mål: Vurde-

ring 

Kommentar / Tiltak gjennomført 

Samfunn 
S1 

Barn og unge skal oppleve 
trygghet, trivsel og mestring i 
skole og barnehage. 

 Tilvenning barnehage 3 dager, samtale med foreldre i hente/bringesituasjon, observa-sjoner 
og refleksjoner sammen om det enkelte barn. 
Oppstartsamtaler før barna begynner i barnehagen og skolen. 
Skolen: Elevundersøkelsen gjennomføres årlig, elevsamtaler 2 ganger per år. Skrevet 
aktivitetsplan etter opplæringsloven § 9a. God score på elev- og trivselsundersøkelse. 

S2 Fysisk aktivitet som grunnlag 
for god helse skal være en 
sentral del i utviklingen av barn 
og unge. 

 En turdag i uka i barnehagen, bruk av gymsal planmessig, turer i nærmiljøet: fjæra, skogen, 
Moa besøksgård, sansehagen på SOS, gårdsbesøk 
Uteskole 1.-4. trinn hver uke. Fast plan med turer. Fysisk aktivitet ligger fast i timeplanen på 
mellomtrinnet. Aktivitetsledere blant elevene med ansvar for aktivitet i friminuttene. 
Deltakelse i aksjoner: Hopp for hjertet, Tinestafetten, Verdens aktivitetsdag. Felles kommunal 
idrettsdag 6.-10. trinn, fjelltur med overnatting for u.trinnet, felles vårtur for hele 
barnetrinnet + skolestarterne. Svømmeopplæring i kommunens basseng. 

S3 Foreldre skal få god 
informasjon om barnas 
utvikling og veiledning i 
hvordan støtte deres utvikling. 

 Barnehagen: Foreldresamtale en gang pr. år, ellers etter behov. Hente- og bringesituasjonen 
er viktig. 
Skolen: 2 foreldresamtaler pr. år. Foreldre gjøres kjent med underveisvurderinger.  
Rutiner for oppfølging av barn etter Arbeidsløypa (tidlig innsats).     

Tjeneste 
T1 

Gi barn og unge meningsfull 
tilbakemelding på utvikling i 
forhold til oppsatte mål 
gjennom bruk av verktøy som 
sikrer systematisk oppfølging 

 Ros og anerkjennelse i hverdagen. Planmessig bruk av kartleggingsverktøy (eks TRAS). 
Gjennom nettverksarbeidet VFL og Mooc VFL 2.1, som ble startet høsten 2017, utvikles 
bevisstheten på betydning av tilbakemeldinger som styrker elevenes læring. Gjennom 
dette nettverksarbeidet er også nye verktøy (eks. Læringspartnere) benyttet som sikrer 
systematisk oppfølging. 

 T2 Barnehage og skole skal bruke 
utemiljøet i kommunen for å 
stimulere fysisk og faglig læring 
og utvikling. 

 Se S2 

T3 Utvikling gjennom lærende 
nettverk innad i kommunen og 
med nabokommuner. 

 Se T1.  
Pedagogisk ledernettverk for barnehagene. Styrer- og rektornettverk i regionen. 
 

Medar-
beidere 
M1 

Medarbeidere som er tydelige 
og bevisste i arbeidet med barn 
og unge. 

 Avdelingsmøter, teammøter, personalmøter og møter om månedsplan, praksisfortellinger til 
felles refleksjon, felles arbeid med ny rammeplan. Også tema på utviklingsdager. 

M2 Ledere og medarbeidere skal ha 
sikkerhet for barna, seg selv og 
medarbeiderne i fokus gjennom 
planverket som er utviklet. 

 Rutiner for oppfølging av følgende retningslinjer: sikkerhet på tur, branninstruks, 
beredskapsperm, internkontroll og HMS. Planmessig gjennomføring av vernerunde. 
Noe mangelfull oppdatering av noen planer. 

M3 Inkluderende arbeidsmiljø 
krever bevissthet om dette, i 
samhandling med medarbeid. 

 Enhetene har egne IA- avtaler. Personalseminar. Gjennom avdelingsmøter og personalmøter 
blir alle involvert. 
For lite fokus på IA i personalmøter.  

Økonom
i 
Ø1 

Ha oversikt over status budsjett 
og kunne se og begrunne 
endringer. 

 Statusmeldinger på økonomi i forum oppvekst. 

Ø2 Utnytte handlingsrommet. 
 Personalseminar. 
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ØKONOMISKE HOVEDTALL 

Mindreforbruk i forhold til budsjett på 1.453.000 kroner. I forhold til 2016 er det totale 

forbruket innenfor sektoren økt med 577.000 kroner. 

Utviklingstrekkene for perioden 2013-2017 fremkommer i hovedtabellen som viser utvikling i 

forbruk per rammeområde over. 
 

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2017: 

 
Tabell 21 

 

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

 
Tabell 22 

 

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 i perioden. 

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

2013 – 2017 er barnetallet fra 125 barn i  

 til 91 barn i 2017. Selv om det gjøres store innsatser i skolene for å tilpasse seg synkende 

elevtall medfører denne reduksjonen likevel at kostnaden per barn øker. 

Regnsk 2017 Rev.bud 2017 Regnsk 2016 Avvik bud 2017 Endr regn 2016

Administrasjon 2 132 3 347 2 884 1 215 752

Krokstadøra oppvekstsenter 10 854 11 094 10 491 240 -363

Hemnskjela oppvekstsenter 3 715 3 762 3 324 47 -391

Ven oppvekstsenter 4 155 3 836 3 758 -319 -397

Kultur, idrett og ungdomsarbeid 660 931 484 270 -177

Sum 21 517 22 970 20 940 1 453 -577

Forbruk innenfor ansvarsområder - Opplæring

Kommentar: Avvik

Administrasjon Lønnskostnader Lavere kostnader enn budssjett 152
PP-tjenesten Lavere kostnader enn budssjett 338
Refusjon fra komm. Salg av tjenester 289
Tilskudd fra stat Økt innsats 1-4 klasse 285
Øvrige kostnader Lavere kostnader enn budssjett 151

Oppvekstsentre Kr.øra skole Lønnskostnader 138
Tilskudd viderutdanning lærere 117
Mindreforbruk annet 124

Kr.øra barnehage Lønnskostnader -124
Brukerbetalinger (for høyt budsjettert) -63
Reduserte øvrige kostnader 48

Hemnskjela skole Lønnskostnader -43
Merforbruk annet -49

Hemnskjela b.hage Lønnskostnader 196
Brukerbetalinger (for høyt budsjettert) -83
Mindreforbruk annet 26

Ven skole Lønnskostnader 25
Mindreforbruk annet 25

Ven barnehage Lønnskostnader -320

Kultur, idrett, ungd.arbeid Lønnskostnader Lavere kostnader enn budssjett 225
Øvrige kostnader Lavere kostnader enn budssjett 45

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - OPPLÆRING
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Tabell 23 

 
Tabell 24 

 

DRIFT 

Undervisningspersonalet: Nær 100 % har pedagogisk kompetanse på Krokstadøra 

oppvekstsenter.  40 % stilling er besatt av student på lærerutdanning. Innleide vikarer er også 

studenter ved lærerutdanningen. 

Ved Ven oppvekstsenter har alle lærerne pedagogisk kompetanse.  

Hemnskjela har fullført lærerkompetanse på kontaktlærer mens en delstilling er besatt av 

lærerstudent. 

Ledelse: Rektor på Aa har vært sykmeldt deler av året. Vikariat som rektor for skoleåret 

2017/18 ble besatt internt. Dette førte til noe ekstra lønnsutgifter. 

Ven og Hemnskjela oppvekstsentra har hatt felles rektor. I november ble denne 

kombinasjonen avsluttet. Rektor fortsatte som leder for Hemnskjela oppvekstsenter.  

Ved Ven ble lederfunksjonen for henholdsvis barnehage og skole løst internt med styrer og 

rektor midlertidig ut skole- og barnehageåret. 

Kretsregulering: Som følge av kommunereformen ble det vedtatt at elever som går ut fra 

Hemnskjela oppvekstsenter skal tilhør Strand krets på Hitra fra skoleåret 2017/18, og elever 

som går ut fra Ven oppvekstsenter skal tilhøre Sodin krets i Hemne fra skoleåret 2018/19. 

Dette medfører redusert elevtilgang til Krokstadøra oppvekstsenter. 
 

Kompetanse 

I arbeidet med å fylle kompetansekravene etter forskrift har vi hatt 3 lærere på 

videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet: 

Våren 2017:   -Rådgivning, 30 stp 

                  -Engelsk 1: 5-10.trinn, 30 stp 

Høsten 2017:   -Engelsk 2: 5.-10.trinn, 30 stp 

                          -Norsk 2: 8.-13.trinn, 30 stp 

En styrer har gjennomført Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, 30 stp. 

 

Fra høsten 2017 deltar lærerne ved alle skolene i Skole VFL, en nettbasert etterutdanning 

gjennom høyskolen på Lillehammer. 

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt Endr 2013>2017

Snillfjord 181 067 140 077 133 795 167 561 154 940 155 488 -14,4 %

Halsa 137 269 144 922 139 365 149 242 177 914 149 742 29,6 %

Hemne 134 720 153 596 148 381 152 437 167 009 151 229 24,0 %

Hitra 108 595 128 446 106 841 124 017 141 381 121 856 30,2 %

Orkdal 112 323 124 444 125 888 132 305 142 516 127 495 26,9 %

Meldal 102 516 113 696 112 384 139 338 150 244 123 636 46,6 %

Agdenes 98 628 120 162 113 500 140 824 152 933 125 209 55,1 %

Snitt alle utvalgte kommuner 125 017 132 192 125 736 143 675 155 277 136 379 24,2 %

Hele landet 119 752 129 449 131 862 138 807 144 845 132 943 17,32 %

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

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt Endr 2013>2017

Snillfjord 155 233 158 840 172 350 189 172 181 316 171 382 16,8 %

Halsa 121 199 118 091 123 429 118 758 134 029 123 101 10,6 %

Hemne 121 183 124 869 122 536 130 002 140 067 127 731 15,6 %

Hitra 124 884 132 540 131 463 132 784 147 985 133 931 18,5 %

Orkdal 96 740 98 267 96 107 96 892 99 751 97 551 3,1 %

Meldal 119 345 113 165 111 684 112 158 114 021 114 075 -4,5 %

Agdenes 120 052 126 432 135 967 145 764 145 418 134 727 21,1 %

Snitt alle utvalgte kommuner 122 662 124 601 127 648 132 219 137 512 128 928 12,1 %

Hele landet 100 483 103 072 104 742 107 329 110 444 105 214 9,02 %

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
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Barnehagene deltar i pedagogisk dokumentasjon sammen med flere kommuner i Orkdal/øy. 
 

Skole 

Elevtall og klasser 2016/17 2017/18 

Krokstadøra oppvekstsenter 1-7 34 – 3 klasser 28 – 3 klasser 

Krokstadøra oppvekstsenter 8-10 34 – 3 klasser 38 – 3 klasser 

Ven oppvekstsenter 1-7 14 – 2 klasser  13 – 2 klasser 

Hemnskjela oppvekstsenter 1-4 12 – 1  klasse 12 – 1 klasse  

 

Tidlig innsats: 

Ven: Til vanlig er undervisningen 2-delt (dvs. 2 klasser). Norskopplæringen styrkes med en 

ressurs som brukes til begynneropplæring/leseopplæring og generell styrking. I engelsk er 

undervisningen 3-delt. 

Hemnskjela: Til vanlig er undervisningen udelt (dvs. alle i samme klasse). I engelsk har 

undervisningen vært 2-delt. 

Aa: Videreført styrket begynneropplæring i norsk og matematikk med både lærertimer og 

assistenttimer. 1. trinn får timer alene i begynneropplæringen. 

Intensive lesekurs både på ungdoms- og barnetrinn.  

Ved å dele i mindre grupper på begge trinn i perioder av skoleåret eller hele skoleåret, blir det 

gitt ekstra støtte der det er behov. 

 

SFO 

 
Ven: 2 barn benytter seg av tilbudet. Utarbeidet egne planer om innhold hvor en fra 

personalet i barnehagen har hatt spesielt ansvar. 

Hemnskjela: 9 barn benytter seg av tilbudet. Assistentene i skolen har hatt ansvar for sfo-

gruppen morgen og kveld.  

Aa: 3 barn benytter seg av tilbudet. Assistent i skolen har ansvar for gruppen som har tilbud 

fra kl. 7.15 på morgenen og til 15.30 ettermiddag. Onsdagstilbud fra skolestart, men behovet 

endret seg og falt bort. Plan for aktiviteten sendes foreldrene. 

 

Barnehage 

 
Gjennom kommunalt nettverk for pedagogiske ledere har målet vært å tilby et tilnærmet likt 

barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage i kommunen barna går i. 

Det har vært fire møter i det kommunale nettverk for pedagogiske ledere. 

  

Trivsel 

«Det er mitt valg» og «Voksne skaper vennskap», verktøy for å skape vennskap, trivsel og 

utvikling av empati. Målet er at det vil kunne forebygge utestenging og mobbing i 

barnehagen. 

Tidlig innsats 

Ved behov brukes tidlig registrering av språkutviklingen (TRAS). Ved behov brukes 

Arbeidsløypa for enkeltbarn. 

En gjennomgang av enkeltbarn ved oppstart, eller i forkant / etterkant av foreldresamtaler, og 

arbeid gjennom arbeidsløypa sikrer en systematisk oppfølging av utviklingen til barna.  
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Fysisk aktivitet 

Krokstadøra: Turene vi har vært i forhold til årstider, tema og været – med og uten matpakke. 

Fokuset på turene har vært trivsel, det å være i et fellesskap og mestring – med bruk av 

kroppen. Vi har med vogn for de yngste barna, slik at de kan oppleve steder lengere bort fra 

barnehagen. Barna viser stor glede ved turer, og foreldrene har ønske om at vi bruker 

nærmiljøet vårt. Vi har minimum to turer i løpet av måneden. 

 

Foreldresamarbeid 

Foreldresamtaler, foreldremøter og i hente- og bringesituasjoner brukes til og informere om 

barnas ståsted i utviklingen sin, samt tips og råd fra barnehagen om videre støtte. Under 

foreldresamtaler, foreldremøter og i hente- og bringesituasjoner har også foreldrene mulighet 

til å informere om sine ønsker, tanker om barnets utvikling og behov hvert enkelt barn har. 

 

Organisering 

Krokstadøra og Ven har delt barnegruppen i to baser. Etter at barnegruppa ble delt inn i to 

grupper opplever vi at det blir mye mer ro for de yngste barna, samt at det blir enklere og 

tilrettelegge aktiviteter tilpasset alder og modningsnivå. Utfordringen knyttet til dette er at vi 

ikke har begge avdelingene under samme tak, så vi må ut når vi skal gå over på morgenen og 

ettermiddagen.. 

PPT i Sør-Fosen 
 

PP-tjenesten i Sør-Fosen er interkommunal og den betjener Snillfjord, Frøya og Hitra. Hitra er 

vertskommune. Tjenesten administrerer også kommunal logopedi. 

Personal  

 

 

 

 

 

Interkommunalt samarbeid.  

Forum oppvekst, nettverk for u-trinn og spesialpedagogisk forum, sammen med arbeidsløypa 

og nettstedet tidliginnsats.no, er videreført etter prosjektperioden 2011-16.  

PP- tjeneste fikk ansvaret for videreutviklingen av nettstedet tidliginnsats.no. Målet er å 

utvikle det til en faglig kunnskapsbase innen oppvekst. Tidliginnsats.no er et åpent nettsted.  

Spesialpedagogisk forum for samarbeidskommunene: PP- tjenesten har gjennomført 

kurs/arbeidsseminar innen språk- lese- og skriveområdet, som helhetsmetoden i 

leseopplæringen og digitale kompenserende hjelpemidler i barnehage og skole.  

 

Det er gjennomført samarbeidsmøter og opprettet ordning med fast kontaktperson som er til 

stede til faste tider på alle enhetene. Målet er å dele kunnskap i et samarbeid for at barn og 

elever skal få tidlig hjelp og ha utvikling og læring med sine forskjeller, sett i sammenheng 

med læringsmiljøet og systemet de er en del av. 

I Snillfjord var satsningen vurdering for læring. Tjenesten deltok der i styringsgruppe og 

kommunal gruppe, og har for øvrig også  i 2017  vært med og koordinert det tverrfaglige 

arbeidet i kommunen. 

 

Bemanning 2015 2016 2017 

Antall ansatte 8/7 6/7 8 

Antall årsverk, eks logopedi 5 5/5.5 6.1 

Logopedi 1.0 1,0 1 
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Styringssignaler til PP-tjenesten er at den skal  samarbeide mer med barnehage og skole om 

tidlig og rett hjelp og redusere det sakkyndige arbeidet. PP- tjenesten  i Sør- Fosen har mål  

om å samarbeide mer om fokusområdene språk, lesing og skriving og trygge og gode 

læringsmiljø framover,  samt samarbeide om vurdering for læring i Snillfjord. 

 

Kulturskole 

 

Det ble gitt kulturskoletilbud ved Ven og Krokstadøra oppvekstsenter i 2017. Hitra 

kulturskole ble kontaktet angående samarbeid om kulturskoletilbud ved Hemskjela 

oppvekstsenter. De hadde ikke mulighet til å få til tilbud ved Hemskjela oppvekstsenter, men 

elever fra Hemskjela skolekrets fikk tilbud om å søke plass ved Hitra kulturskole.  

På Krokstadøra og Ven var det mulig å søke på følgende disipliner: gitar, sang, piano, 

slagverk, bass, saksofon og visuelle kunstfag. Til sammen var det 20 elever på følgende 

disipliner: visuell kunstfag (9), gitar (8), sang (2), piano (2). En elev hadde både sang og 

piano. 

Det ble før sommerferien i 2017 arrangert kulturskoleavslutning i «smia» på Aa skole med 

utstilling og konsert. Deretter ble det grilling og sosialt samvær i paviljongen i Aunefjæra.  

DKS (den kulturelle skolesekken) 

 
Skolene er godt fornøyd med Den kulturelle skolesekken. Det har gitt oss et bredt og variert 

tilbud av kulturopplevelser som vi ellers ville hatt vanskelighet med å få opplevd 

 

Kultur og fritid 

 
Bibliotek 

Snillfjord folkebibliotek er åpent på torsdager fra kl. 10- 15.30. Barnehagen og skolen har 

avtale om bruk utenom denne tiden. Det legges også til rette for selvbetjening. 

 

Omfang av nye henvisninger F H S Sum 

2016 Barnehagealder 6 7 0 13 

2016 Grunnskolealder 13 14 1 28 

2017 Barnehagealder 7 5 2 14 

2017 Grunnskolealder  12 18 2 32 

2017 Voksne    14 

SUM 2017    60 

Antall henviste barn, unge og voksne som var aktive i tjenesten i 2017 er 200. 

Antall systemsaker som er gjennomført eller i gang er 166. Dette er møter i 

arbeidsløypa, kurs, tilstedetid, veiledninger, fora og nettverk. 

Logopedi. Det er jevn etterspørsel, både i forhold til barn og voksne. 

Kommunene har 15% stilling til logopedisk hjelp for barn på Hitra, 35% til 

barn og voksne på Frøya og 50% til barn og voksne i Snillfjord.  
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Utlån i 2017: 759 bøker og filmer. 

Låntakere er barnehagen og skolen på Krokstadøra, og voksne i nærområdet. 

Flyktningetjenesten bruker biblioteket når de har tolkesamtaler. Barna i flyktningfamiliene 

kan da leke og se på bøker mens de voksne har samtaler.  

Fjernlån brukes flittig. Biblioteket mottar også mange fjernlånshenvendelser fra andre 

bibliotek i landet.  Fjernlån er en ordning som gjør det mulig å låne bøker, filmer og annet fra 

alle bibliotek.  

 

Ven oppvekstsenter har brukt biblioteket når de har vært på besøk til Krokstadøra 

oppvekstsenter eller på svømming. De kan da låne bøker her og levere tilbake på bokbussen. 

En ordning som gjør det lettere å få levere inn lånte bøker.  

 

I april inviterte biblioteket 1.-4. klassingene og storbarnsavdelingene på barnehagene i 

kommunen, til å komme på eventyrlesning, et tilbud gjennom Sør- Trøndelag Fylkesbibliotek. 

Forfatter Bjørg Øygarden  fortalte fra sin bok om Askeladden.  

 

I november og desember fikk jeg hjelp med kassering av bøker. Arbeidet er ikke ferdig og 

fortsetter i januar 2018. 12 timer i uken fordelt på to dager sitter Geir Arne Humstad og sletter 

bøker som er gamle eller ødelagte, fra Mikromarc systemet. 

 

Kassering av bøker ble gjennomført. Dette er en viktig og nødvendig jobb for å holde 

biblioteket oppdatert og for at det skal være lettere å finne bøker man er på utkik etter. Bøker 

som kasseres settes i en kasse med «gratis bøker» i biblioteket og en ved servicekontoret. Alle 

kan ta de bøker de vil ha fra kassene. Det er lagt ut info på hjemmesiden til kommunen og e- 

post er sendt til skoler og barnehager. 

 

Den kulturelle spaserstokken – DKSS  
Hyggekveld på Cafe Nasrat 27. januar med sang ved Dagfinn Gaarden. Hyggekveld på Ven 

oppvekstsenter med diktlesning og toradermusikk ved Per Magne Forren 24. mars. 

Hyggekveld i Bjørkly16. september med sang og musikk ved Veslemøy Solberg og Sven 

Ohrvik. Publikum 30-40. 

 

Turstiprosjektet 

Turstier ble ferdigmerket i Vuttudal og til Aunknubben (Krokstadøra). Flere stier er gjort klar 

for merking i 2018. 

 

UKM – Ungdommens kulturmønstring 

UKM 2017 ble arrangert i samarbeid med en gruppe frivillige ungdommer. Det var 33 unike 

deltakere ved lokalmønstringen i Snillfjord fordelt på 7 sceneinnslag, 16 kunstutstillinger og 8 

unge arrangører/ambassadører. Det ble arrangert workshop med 2 innleide instruktører (band 

og kunst) noen uker før lokalmønstringen i mars. 

12 deltakere gikk videre til fylkesmønstringa i Bjugn fordelt på 5 sceneinnslag og 4 

kunstverk.  

 

Annet 

Hemnskjela oppvekstsenter: 

Oppvekstsenteret er fremdeles svært sårbar når det gjelder sykdom og annet fravær. Vi har få 
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vikarer å ta av, men heldigvis hjelper alle ansatte hverandre uten å tenke på om man er i skole 

eller barnehage. Dette er en forutsetning for å kunne drive et oppvekstsenter i så liten skala.  

 

Krokstadøra oppvekstsenter-barnehagen:  

Det søkes på barnehageplass gjennom hele året. Opplever at det kan være vanskelig og avslå 

disse søknadene som kommer utenom hovedopptak. «Vedtekter for kommunale barnehager i 

Snillfjord kommune» gir tydelige føringer om dette. Etter oppstart av nytt barnehageår  

1. august-16 startet det nye barn på forskjellige tider utover høsten. I tillegg hadde vi 

besøksdager til barn som hadde oppstart i januar. Dette gjør at planer og aktiviteter til barna 

som er søkt inn ved hovedopptak blir endret eller utgår.  

Det er vanskelig å fylle stillinger med stabilt personale, dersom disse stillingene opprettes i 

løpet av året og ikke tilbyr hel arbeidsdag, men kun styrking deler av / midt på dagen. Våren 

2016 bar preg av dette. 

 

Vikarproblematikken er gjennomgående for alle oppvekstsentra. Men vi har i perioder hatt 

god hjelp ved bruk av lærerstudenter. 

 

Samfunn 

Ven: Det er stor interesse fra lag og organisasjoner om faste aktiviteter på ettermiddag og 

kveldstid. I tillegg er det samlingspunkt for bygda på ulike større arrangement. Private lag og 

selskaper leier også denne delen. Bygdesamfunn som stiller veldig opp for oppvekstsentret, 

og det hentes inn mye kompetanse fra bygda. Det er viktig for oppvekstsenteret å gi noe 

tilbake til bygda. Det arrangeres derfor en del ting der hele bygda er invitert. 

 

Trafikksikkerhet 

 
Trafikksikkerhetsbefaring ble gjennomført i mai på fv 714 på strekningen Våvatnet – Sunde 

og på fv 291 Kongensvollvegen med deltakere fra Statens vegvesen, politiet og Boreal AS. 

Rekkverksetting på flere strekninger. Ny trafikksikkerhetsplan ble vedtatt med målsetting om 

å bli trafikksikker kommune. 
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3.3 Helse- og omsorg 

Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater                                                                          

 Rammeområde Helse- og mestring 

Kommunalsjef Mildrid V. Mæhle 

       

Antall ansatte 50 fast ansatte og 1 lærling 

Antall årsverk Helsestasjon 1,25 

Fysio/Ergo 1,6 

Lege (kommuneoverlege 20 %) 

Habilitering 5,7 

Psykisk helse 1,85 

Pleie og omsorg 22,6 

Kjøkken 2,95  

Administrasjon 2 

Totalt 36,55 stillingshjemler 

    

MÅLOPPNÅELSE 2017 

Helse og mestring 
 Mål: Vurdering Kommentar / Tiltak gjennomført 
Samfunn Gi pleie og omsorgstjenester ihht. gjeldende lovverk med 

tilhørende forskrifter 
 *De som har søkt og fått innvilget tjenester har fått disse i samsvar med lovverk. 

*Det er gitt hjelpetiltak i hjemmet, og det er gitt veiledning av foreldre. 
*Støttekontakt og avlastning. 

 Sikre innbyggere god livskvalitet med basis i helsemessig 
trygghet 

 *Tjenester gis etter hver enkelt sitt behov. 
*Samtaler  
*Tverrfaglige møter, og samarbeidsteam som diskuterer og følger opp saker. 
*Samarbeid med andrelinjetjenesten. 

 Utvikle tjenester til innbyggerne som tar høyde for bruk av 
ny teknologi 

 *Vi har fornyet og oppjustert kvaliteten på hjelpemiddellageret.  
*Fortsatt behov for investering i hjelpemidler for å øke innbyggernes livskvalitet. 

Tjeneste Tilby tjenester i samsvar med samfunnsutvikling og 
brukernes behov 

 *Innvilgede tjenester gis etter behov, og utfra de muligheter som finnes i samfunnet. 

 Innbyggerne opplever at kommunen gir et godt helse- og 
omsorgstilbud 

 *Det er fokus på god helse for alle aldersgrupper 
*Det er aktiviteter for hjemmeboende eldre, for ansatte, og andre innbyggere 
*Gjenstår å foreta brukerundersøkelse av våre kommunale tjenester  

 God kvalitetssikring av tjenesten 
 *Avvik håndtering, er noe vi jobber bevist med på å bli bedre på å gjennomføre 

*Iplos registrering (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) 
*Bruk av fagprogram 

 Tjenesten skal ha fokus på folkehelse 
 *Det er satt i gang flere aktivitetsprosjekter som har god oppslutning. 

*Treningsrommet ved SOS, blir mye brukt. 

 Opprettholde/fremme egenmestring, selvstendighet og 
aktivitetstilbud 

 *Tabatt trening for alle innbyggere og ansatte. 
*Sterk og stødig, trening for hjemmeboende eldre 
*Bassengtrening  
*Aktivitet for de som bor på sykehjemmet 
*Dagsenter for de med begynnende dement og demente. 
*Turgruppe 

Medar-
beidere 

Medarbeidere skal utvise engasjement, initiativ og bidra til 
positivt omdømme 

 De ansatte utviser stort engasjement for at brukere av tjenestene skal motta gode, og 
best mulige tjenester. 

 HMS-systemet skal fungere 
 *Forflytningskurs gjennomført  

*Det er fokus på registrering og behandling av avvik 
* HMS er tema på personalmøter/avdelingsmøter 

 Medarbeidere skal ivareta og fremme egen helse 
 *Det er fokus på at vi hjelper hverandre ved behov. 

*Løfteteknikker. 
*Trening i arbeidstiden. 

 Medarbeidere skal bli ivaretatt i henhold til IA-avtalen 
 *Det blir satt i gang tilrettelegging ved behov. 

*Ansatte har fått prøvd annet arbeidssted. 
*Tilrettelegging av arbeidsstasjon/plass, det er søkt nav om støtte til innkjøp av utstyr. 
*Det arbeides for å ha et godt arbeidsmiljø. 
*Seniortiltak er satt i gang  
*Arbeidsutprøving for de som har vansker med å få seg ordinært arbeid 

Økonomi Drift og disponering etter budsjett 
 *Det har vært stor sykefravær på to av enhetene. Det har blitt brukt en del overtid.  

Ressurskrevende pasienter som krever ekstra bemanning 1:1 

 Skape handlingsrom i enheten 
 *Det arbeides med å utnytte ressursene best mulig, og på tvers av enheter ved behov.  

*Omsorgsdreining med å skille ut hjemmetjenesten som egen enhet- å få fokus på 
hverdagsrehabilitering med at folk klarere seg lengre hjemme med tilpasset 
hjelpemidler/trening. 
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ØKONOMISKE HOVEDTALL 

Mindreforbruk i forhold til budsjett på 206 000 kroner. I forhold til 2016 er kostnadene økt 

med 650 000 kroner som er en vesentlig lavere økning i forhold til økningen fra 2015 til 2016 

på 3 480 000 kroner. 

Utviklingstrekkene for perioden 2013-2017 fremkommer i hovedtabellen som viser utvikling i 

forbruk per rammeområde over. 
 

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2017: 

 
Tabell 25 

 

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

 
Tabell 26 

 

UTVIKLING GENERELT  

Omsorgsplan for helse og mestring legger føringer for at vi skal gå bort fra tung 

institusjonspleie til mer hverdagsrehabilitering. Med en sykehjemsavdeling for de aller 

sykeste ved SOS og boliger med eller uten bemanning. 

En omsorgsdreining som gir den enkelte muligheter til å mestre sin egen hverdag lengst 

mulig. Høsten 2017 startet vi arbeidet med å skille hjemmebasert tjeneste fra pleien, tjenesten 

ble lagt under åpen omsorg. Dette skillet ble gjennomført i sin helhet fra 1.1.18. 

 

Ansatte har gjennomført kompetanseheving i forhold til hverdagsrehabilitering. Dette er noe 

vi fortsetter med i 2018. 
 

Det ble høsten 2017 ansatt ergoterapeut. Fysio-/ergotjenesten består nå av 160 % stilling. 

Regnsk 2017 Rev.bud 2017 Regnsk 2016 Avvik bud 2017 Endr regnsk 2016

Administrasjon 1 262 2 760 1 029 1 498 -233

Snillfjord omsorgssenter 20 429 20 004 19 954 -425 -475

Åpen omsorg 2 247 1 897 2 302 -351 55

Barnevern / NAV 3 352 3 789 3 521 437 169

Helsetjenester 4 567 3 614 4 400 -953 -167

Sum 31 857 32 063 31 207 206 -650

Forbruk innenfor ansvarsområder - Helse og Omsorg

Kommentar: Avvik

Administrasjon Lønnskostnader Lavere kostnader enn budsjettert 180

Medfin. Som tjenesterBudsjettert på administrasjon, kost ført under Helsetjenester 846

Tilskudd fra staten Kompetansemidler 152

Øvrige kostnader Lavere kostnader enn budsjettert 320

Snillfjord omsorgssenter Lønnskostnader Overskridelse i forhold til budsjett -876

Brukerbetalinger Høyere inntekter enn budsjettert 129

Tilskudd lege Kostnader for lege er ført under ansvar helsetjenester 391

Øvrige kostnader -69

Åpen omsorg Lønnskostnader Økte kostnader knyttet til høyt sykefravær og overtid -360

Barnevern / NAV Kjøp fra kommuner Lavere kostnad enn budsjettert på området 437

Helsetjenester Mefin. Som tjenesterSe under administrasjon -846

Lønnskostnader Lavere kostnader enn budsjettert 294

Kjøp fra kommuner Mesteparten ligger på helsesøsterstillingen -562

Øvrige kostnader 161

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - HELSE OG OMSORG
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Dette er gjort for å imøtekomme det økte behandlingsbehovet, samt for å kunne jobbe mer 

med hverdagsrehabilitering. Det er opprettet et hverdagsrehabiliteringsteam med 

ergoterapeuten som leder. 
 

 Sterk og stødig, et treningsprogram for hjemmeboende eldre, er et godt og populært 

tilbud.  Det startet som et prosjekt, og er nå en fast aktivitet. 

 Prosjektet Tabatt-trening for alle innbyggere og ansatte har i perioder god oppslutning. 

 Skolehelsetjenesten har kommet i gang. 

 PPT og psykisk helse gjennomførte i 2017 programmet: «Kjærlighet og grenser»  

 I desember 2017 ble dagsenter for hjemmeboende demente startet opp. De holder til i 

lokalene til frivillighetssentralen på Krokstadøra. 
 

DRIFT 

Det har vært stor utskiftning av helsesøstre de senere år. I mai 2016 inngikk vi derfor et 

samarbeid med Hemne kommune. I 2017 har vi videreført dette samarbeidet og inngått avtale 

også med Orkdal og Hitra slik at hver kommune har ansvar for den del av Snillfjord 

kommune som fra 2020 vil inngå i Heim, Orkland og nye Hitra kommune. 
 

I perioder har det vært at stort sykefravær på enkelte enheter. Vi har klart å bemanne vaktene 

uten å bruke vikarbyrå. Det har ført til noe mer overtidsutbetalinger enn normalt. 
 

Vi har oppgradert fagsystemet Gerica. Og forberedt muligheten til å bruke teknologi i 

forbindelse med fagsystemet (håndholdte enheter). 
 

Helse og mestring har hatt månedlige forumsmøter. Lederne har prioritert disse møtene, og vi 

har derigjennom utvekslet fagkompetanse og erfaringer på tvers av enhetene. Det har vært 

aktiviteter og prosjekter som ledere fra flere enheter har samarbeidet om. 

Samholdet i helse er godt og det utøves godt lederskap.  

 

Det er et godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, det arbeides bevisst for å ha et best 

mulig arbeidsmiljø. Nav arbeidslivsenter har deltatt med kurs for å styrke arbeidsmiljøet. 
 

Snillfjord omsorgssenter 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017 

I 2017 er 47 pasienter henvist til omsorgssenteret/servicebolig på kort opphold etter 

utskrivning fra sykehus, innleggelse fra hjemmesykepleie eller henvisning fra lege. Vi har 

også solgt en sykehjemsplass til Jarlen mottak (Trondheim mottak etter at Jarlen ble nedlagt). 

Kompetanseheving i kreftsykepleie og videreutdanningen i helseledelse er gjennomført. 

 

I tidligere år har kommunen hatt pleiefaglige utfordringer i forbindelse med at vi er en 

langstrakt kommune der ansatte har jobbet både i hjemmesykepleien og ved omsorgssenteret. 

Vanskelig med rekruttering av fagfolk og vikarer til å ta ekstravakter.  Dette medførte ekstra 

belastning for pleiepersonalet som var igjen, med økende pleietyngde av brukere ved 

sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Vi har en brukergruppe som krever ekstra ressurser og 

trenger en til en bemanning hele døgnet. 
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Sommeravviklingen gikk fint takket være fleksible arbeidstakere som kom tilbake fra ferien 

sin for å avhjelpe en krise med 4 sykemeldinger på rappen. Uten denne fleksibiliteten hadde 

vi ikke drevet faglig forsvarlighet – da det skal være sykepleier på alle vakter. Det var i 

forkant god planlegging av sommeren og alt så bra ut, helt til flere sykemeldinger kom 

samtidig. Sykefraværet lå hhv 10,2 %, 15,5 %, 13,6 % og 7,1 % i perioden juni til september. 

Vi jobber fortsatt for å få et bedre arbeidsmiljø og temaet er gjengående på alle 

personalmøtene.  

 

Ferdigstilling av nyoppusset bad med flott badekar med badetralle! 
 

Utskilling av hjemmetjenesten som egen enhet ble utarbeidet høsten 2017 med egen leder og 

stab. Mye jobb med egne turnuser, men det blir veldig bra når vi er i mål. 

 

Tre ressurskrevende tilsyn høsten 2017:  

 Farmasøytisk tilsyn, 

 Forvaltningsrevisjon Snillfjord omsorgssenter  

 Arbeidstilsynet; tema Vold og trusler.  
 

 

 
Tabell 27 

 

Åpen omsorg 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017 

Det startet ny leder i habiliteringstjenesten i september 2017.  

Habiliteringens overordnede mål er a gi enkeltindividet en høyere livskvalitet, skape et bedre 

tilbud til barn, unge og eldre med utviklingshemming og legge vekt på forebygging.  

Det har vært forholdsvis stort sykefravær og lite rekruttering på personalsiden som igjen har 

medført utfordringer i forhold til bemanning og økonomi. 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 for enkeltindividet gir mening. 

 

Barnevern  

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017 

Barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord har totalt 6 hele fagstillinger.  I tillegg er det en 50 

% merkantil stilling.  I fagstillingene er vi per desember 2017 to barnevernspedagoger, to 

sosionomer, en førskolelærer og en spesialpedagog.  Antall stillinger hjemlet i Snillfjord 

kommune er 1,35. Alle fagstillingene er besatt. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 Snitt Endr 2013>2017

Snillfjord 21 401 24 132 24 138 27 101 27 359 24 826 27,8 %

Halsa 21 546 25 460 22 880 23 884 24 297 23 613 12,8 %

Hemne 15 635 17 342 17 426 18 302 19 629 17 667 25,5 %

Hitra 14 231 16 844 15 240 15 349 17 124 15 758 20,3 %

Orkdal 13 989 15 682 15 306 16 400 17 420 15 759 24,5 %

Meldal 25 362 25 075 24 575 25 588 26 797 25 479 5,7 %

Agdenes 21 688 23 749 24 997 26 456 29 640 25 306 36,7 %

Snitt alle utvalgte kommuner 19 122 21 183 20 652 21 869 23 181 21 201 21,2 %

Hele landet 15 244 16 045 15 905 16 592 17 201 16 197 11,38 %

Netto driftsutgifter Pleie- og omsorgstjenesten, per innb i kroner
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Høsten 2015 ble to saksbehandlere ved barneverntjenesten sertifisert som COS – veiledere. 

COS. står for Circle 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.   

Dette er et tiltak som mange familier drar god nytte av.  I tillegg har tjenesten mer aktivt tatt i 

bruk tiltaket Familieråd.  Her samles familie og nettverk for sammen å finne løsninger på 

utfordringer som har oppstått.  Tiltakene skal til slutt godkjennes av barneverntjenesten.  

Dette er et spennende tiltak som tilbys både i undersøkelser, som hjelpetiltak og for barn 

bosatt i fosterhjem. 

 

Barneverntjenesten mottok i 2017 9 nye meldinger. To av disse meldingene ble henlagt og 

oversendt til annen kommune for meldingsavklaring der.  Antallet meldinger for 2017 er litt 

høyere enn tidligere år. 

Tjenesten har for øvrig kontakt med 9 barn og deres familier gjennom ulike former for 

hjelpetiltak ved utgangen av 2017. 

 

I forhold til barn under omsorg er det i desember 2017 3 ungdommer på ettervern.  Dette er 

ettervern i form av at de fortsatt bor i fosterhjemmet etter fylte 18 år eller har ulike former for 

botiltak. Barneverntjenesten har et utvidet ansvar, etter Lov om Barneverntjenester, knyttet til 

ettervern for ungdom over 18 år.  En ungdom bor per desember 2017 på institusjon og fyller 

18 år i løpet av våren 2018. 

 

Vi hadde i 2017 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 forum helse samt i samarbeidsteam sammen med PPT og psykisk helse. 

Enhetsleder barnevern er i tillegg medlem i kommunens kriseteam. 

 

NAV: 

 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester 2017: 

NAV Hemne og Snillfjord har totalt 12,5 faste stillingshjemler fordelt på 6,5 på stat og 6,0 på 

kommune. Dette er inklusiv Jobbspesialist i tiltaket utvidet oppfølgning. Vi har bred 

sammensatt kompetanse som er godt tilpasset de tjenester vi skal yte overfor våre brukere.  

 

Vi arbeider etter målet om å få flest mulig i arbeid, gi bedre brukermøter samt økt kunnskap i 

enheten. 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 (som inkluderer næringslivet) og kommunen etter behov. Vi har 

en rulleringsplan i forhold til ansatte og dekker med den alle fagområder. 
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Økonomi 

Det er utbetalt i ca. kr. 300.000,- i økonomisk sosialhjelp for 2017.  

 

Helsetjenester 

 

Fysioterapi og ergoterapi 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017 

 Antall henvisninger fysioterapi:    62 

 Antall henvisninger ergoterapi (f.o.m 1.9.17):    1 

 Antall henvisninger hjelpemidler:   31 

 Antall henvisning om boligutbedring:    1  

 

Den største andelen av henvisninger kommer fra pårørende/bruker selv (25 stk), dernest fra 

SOS/tilsynslege (21stk), fastleger (20 stk), spesialisthelsetjenesten (15 stk), hjemmebaserte 

tjenester (9 stk), helsesøster/jordmortjenesten (7 stk), PP-tjenesten (2 stk) og manuellterapeut 

(1 stk). Ventetiden for fysioterapibehandling har gått betraktelig ned som følge av at 

ergoterapeuten nå håndterer det meste av hjelpemiddelsakene. 

I 2017 fikk fysioterapeuten økt sin stilling fra 60 til 100 % (80 % fysioterapi, 10 % 

folkehelsekoordinator og 10 % frisklivskoordinator) og en ergoterapeut ble tilsatt i 60 % 

stilling fra 1. september. Ergoterapeuten har hovedansvar for formidling av syns-, hørsels- og 

bevegelseshjelpemidler både fra kommunalt korttidslager og gjennom Navs hjelpemiddel-

sentral. I tillegg til klinisk ergoterapi er ansvarsområdene velferdsteknologi og bistand i 

vurdering av boligutbedring.  

Ergoterapeut er også leder i hverdagsrehabiliteringsteam som ble opprettet i september 2017 

som følge av opprettelsen av hjemmebaserte tjenester i Snillfjord kommune. Hverdags-

rehabiliteringsteam består av ergoterapeut, fysioterapeut og avdelingssykepleier for 

hjemmebaserte tjenester.   

 

Legetjenesten 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017 

Legetjenesten består av 1 fast lege som er selvstendig næringsdrivende 80% og ellers har 20% 

kommunale oppgaver i form av sykehjem og helsestasjon. I tillegg er det en 

kommuneoverlege i 20% stilling.  

I løpet av 2017 gikk fast lege ut i svangerskapspermisjon og det ble utlyst stilling om vikariat. 

Positiv søknadsprosess med flere kvalifiserte søkere og stillingen ble besatt raskt slik at 

befolkningen har hatt tilbud om legetjeneste hele tiden. Listen til den nye fastlegen er per i 

dag full.  Blir det ledig plass blir listen åpnet, det vil da bli mulig å velge lege i Snillfjord. 

Årsaken til at listen er full er at flere pasienter fra Orkdal står på listen. Økonomien er mer 

stabil i 2017 da praksisgodtgjørelse for lege var med i budsjett i 2017, i forhold til 2016.  

Det har vært en klar økning i hjemmetjenesten for 2017.  
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Arbeidet med kommunedeling og sammenslåing har for alvor begynt høsten 2017. Det er 

opprettet faggrupper i Orkland og en ser på fremtidens legetjeneste i kommende Orkland. Lite 

kontakt med Hitra og Heim angående sammenslåing/deling.   

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 øyeblikkelig 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.  

I løpet av høsten 2017 har legevaktsamarbeidet kurset både leger og helsepersonell på 

legekontor slik at en fyller kravene i den nye akuttforskriften. Lege og helsepersonell ved 

Snillfjord legekontor har gjennomført kurs. Denne kursingen er refundert slik at den medfører 

ikke noen ekstra kostnad for kommunen.  

Det er innført bakvaktsordning ved legevakt hvilket medfører litt flere vakter på leger med 

kompetanse til å være bakvakt. Kommuneoverlege og fast lege er med i denne turnusen. 

Det er utarbeidet forslag og tegninger om felles akuttmottak og legevakt i regi av St Olav i 

2017. Det er ikke endelig avklart ved utgangen av 2017.  
 

Psykisk helse 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017: 

Det avholdes bingo hver mandag ved omsorgssenteret i regi av psykisk helse. Medarbeider i 

psykisk helse er også miljøarbeider ved omsorgssenteret mandag og onsdag. Det gjøres 

observasjoner og forebyggende arbeid. 

Mandag t.o.m. torsdag er det oppfølging av hjemmeboende med gjennomføring av daglige 

gjøremål som medisinutlevering, renhold, innkjøp, annen bistand og støttesamtaler. 

Torsdager har det vært dagsenter ved omsorgssenteret i regi av habiliteringstjenesten hvor 

medarbeidere i psykisk helse har vært med på gjennomføringen av tilbudet. Tilbudet benyttes 

av beboere ved omsorgssenteret, omsorgsboligene og hjemmeboende i kommunen.  

Det har vært oppstart av dagsenter ved frivilligsentralen i desember. Dette tilbudet vil bli 

evaluert våren 2018. Dette skal være et tilbud til mennesker som er i startfasen av en demens 

diagnose. Psykisk helsearbeid deltar i gjennomføringen av dette tilbudet. 

Fredag er satt av til skolehelsetjenesten og samtaler med barn. Psykisk helse vil i løpet av 

våren 2018 fortsette forebygging ved ungdomsskolen i kommunen med ukentlig 

tilstedeværelse, samtaler og oppfølging. 

Det rusforebyggende programmet «Kjærlighet og grenser» til aldersgruppen 10 -14 år er 

gjennomført. Årets åttendeklassinger var deltagere på programmet som hadde oppstart januar 

2017 med 8 onsdager i skoletid og 8 onsdager på kveldstid. Psykisk helse var sammen med 

PP tjenesten og kontaktlærer ansvarlig for gjennomføringen. 
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Det totale antall samtaler på kontoret, i form av hjemmebesøk, på omsorgssenteret, i 

omsorgsboligene og på skole var stabilt sammenlignet med 2016. Mellom 25 og 30 brukere 

har benyttet tjenesten psykisk helse yter i løpet av 2017. Noen er i et lengre tidsløp mens 

andre avslutter etter kortere oppfølging. Alle nye henvisninger registreres. 

Kriseteam: Det ble avholdt møte i Snillfjords psykososiale kriseteam i forkant av sommer- og 

juleferie 2017 for å ha oppdatert oversikt over ferieavvikling hos medlemmene. Vaktlistene 

ble oversendt AMK-sentralen og Akuttmottaket ved St Olav Orkanger. Leder av kriseteam 

deltok i høst på et 3 dagers kompetanseprogram på Scandic Hell Stjørdal for kriseteamene i 

fylket. Resten av kompetanseprogrammet vil bli gjennomført i samarbeid med Hitra og Frøya. 

Støttekontakt: Det er 6 brukere av støttekontakttjenesten per 31.12.17. Det er også innvilget et 

besøkshjem/avlastning. 

Brukere av tjenesten psykisk helse som er diagnostisert med schizofreni og psykoselidelse har 

hatt mulighet til telefon kontakt med psykisk helse 24 timer i døgnet i 2017. Ut over kontortid 

utføres dette tilbudet på frivillig basis. Tilbudet går ut på at brukeren ringer for veiledning, 

tilrettelegging og støttesamtaler i perioder der det kreves.  

Sommer i Snillfjord ble arrangert av psykisk helse med to aktiviteter:  

 - Bowling på Orkanger rett etter starten av sommerferien med 15 deltakere.  

 - Besøk på Pirbadet i høstferien med 42 deltakere. 

Det er avholdt møter i Samarbeidsteam som er et tverrfaglig samarbeid mellom PP-tjenesten, 

helsesøster, barnevern og psykisk helse. Målgruppen er kommunens 0-18 åringer. Helsesøster 

fra Hemne har delvis deltatt.  

Samarbeidsteam arrangerte rett etter skolestart SAFETALK kurs, forebyggende mot 

selvmord. Forelesere/kursholdere fra St Olavs Hospital RVTS. På dagtid ble det forelest for 

elevene i mellom- og ungdomstrinnet. De jobbet også med gruppeoppgaver. I løpet av 

ettermiddag ble Safetalk kurset gjennomført med deltakere fra kommunen og lærerstaben. 

Psykiatriplan for Snillfjord kommune for perioden 2016 -2020 ble sendt til fylke og 

nabokommuner til høring. Psykiatriplanen er godkjent i Snillfjord kommunestyre. 

Arbeidet inn mot kommunereformen 2020 er i år kommet i gang og det er opprettet faggruppe 

for psykisk helsearbeid i nye Orkland kommune. Det er avholdt 4 møter. Mot Heim og Hitra 

er det ikke kommet i gang noen faggrupper i psykisk helse. 

 

Helsestasjon 

Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2017 

Det har vært stor utskifting av helsesøster de senere år. 

I mai 2016 ble det inngått samarbeid med Hemne kommune om å betjene helsestasjonen. 

Avtalen ble videreført i 2017, den gjaldt lovpålagte oppgaver samt skolehelsetjeneste.  
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Etter at helsesøster med ansvar for Snillfjord sluttet i Hemne kommune ble det vedtatt å starte 

arbeid med vertskommunesamarbeid om helsesøster- og skolehelsetjenesten med Hemne, 

Hitra og Orkdal basert på kommunedelingen fra 2020. Dette arbeid kom i gang fra januar 

2018. Jordmortjenesten fortsetter som tidligere. 
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3.4 Teknisk, landbruk og miljø 

 

Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater   

                                                       

Rammeområde Teknisk, landbruk og miljø 

Kommunalsjef Roar S. Grindvold 

 

Antall ansatte 38 fast ansatte (herav brann 15) 

Antall årsverk Totalt 17,26 (herav brann 0,17) 

 

 

MÅLOPPNÅELSE 2017 

Teknisk, landbruk og miljø 
 Mål: Vurdering Kommentar / Tiltak gjennomført 
Samfunn Ha et overordnet planverk som er vedtatt 

og gir en forutsigbar forvaltning av 
arealene 

 Ny arealdel vedtatt i 2017 

 Folkehelse skal vektlegges  Medtatt i sjekkliste på saksframlegg. 
Opp til saksbehandler å vurdere om mål 
er aktuelt i den enkelte sak.  

 Tilrettelegging for bolig- og 
næringsutvikling 

 Behandler de søknader som kommer. 
Bolig på hyllberget ferdigstilt. Igangsatt 
bygging på Krokstadøra og Sundan.  

 Miljø og klima skal vektlegges  Naturmangfoldloven brukes i all 
saksbeh. Som gjelder arealforvaltning.  
Vurderer også miljø i enkeltsaker der 
dette ikke er avklart i overordnet plan.  

Tjeneste TLM skal levere tilfredsstillende kvalitet og 
tjenester ihht gjeldende regelverk og egne 
beskrevne standarder innenfor området 

 Hadde 4 klagesaker i 2017, som gikk til 
FMST til avgjørelse. Kommunens vedtak 
stadfestet.  

 TLM skal gjennom kommunens 
verdiplattform ta i bruk teknologi for å 
effektivisere tjenesteproduksjonen 

 Kommunens visjon er enda ikke 
oppdatert på kommunens hjemmeside! 

Medarbeidere Alle medarbeidere skal ha kjennskap til 
kommunens visjon og verdiplattform 

 Visjon – Ikke alle kjente til kommunens 
visjon.  
Åpen, Raus, Kreativ og samhandlende. 
Tema i forumsmøte vår 2017 

 Ansatte i TLM skal ha HMS-fokus i sin 
arbeidsutøvelse 

 Tema i møter og ved nye medarbeidere 
på FDV og renholdsavdeling. 

 TLM skal ha et sykefravær på < 3%   

Økonomi Budsjett og økonomiske rammer for 
avdelingen skal overholdes 

 Foran budsjett i 2017 
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ØKONOMISKE HOVEDTALL 

 

Mindreforbruk i forhold til budsjett på 395.000 kroner. I forhold til 2016 er kostnadene 

redusert med 1.084.000 kroner.  

Utviklingstrekkene for perioden 2013-2017 fremkommer i hovedtabellen som viser utvikling i 

forbruk per rammeområde over. 
 

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2017: 

 
Tabell 30 

 

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

Tabell 31 

 

 

 

Regnsk 2017 Rev.bud 2017 Regnsk 2016 Avvik bud 2017 Endr regn 2016

Næring, naturforv., adm 614 1 406 960 792 347

Oppmåling og kartverk, areal og byggesaker 662 1 418 1 707 756 1 046

Brannsjef, brannvern og beredskap 1 913 1 637 1 525 -276 -388

Bygg og eiendomsforvaltning 6 577 6 358 6 315 -219 -262

Vannforsyning -648 -903 -341 -255 306

Avløp og renovasjon -142 -398 -132 -256 10

Samferdsel 1 280 1 132 1 306 -148 26

Sum 10 256 10 651 11 340 395 1 084

Forbruk innenfor ansvarsområder - Teknisk, Landbruk og Miljø

Kommentar: Avvik

Næring, naturforvaltning, adm Lønnskostnader Lavere kostnader enn budsjett 162

Viltforvaltning Overskudd utover budsjett avsatt til fonds 88

Næringsfond Næringsmidler inntektsført her, avsatt til fonds 307

Tilskudd fra STFK Tilskudd forvaltning 70

Øvrige kostnader Lavere kostnader enn budsjett 165

Oppmåling, kartverk, areal,byggesaker Lønnskostnader Merforbruk - knyttet til mindreforbruket som frekommer over 133

Salgsinntekter Høyere inntekter enn budsjett 169

Interne timer Lønnskostnader overført til investeringsbudsjett 349

Øvrige kostnader Lavere kostnader enn budsjett 105

Brannsjef Lønnskostnader Høyere kostnader enn budsjett -347

Øvrige kostnader Lavere kostnader enn budsjett 71

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 merforbruk på

877.000 kroner i 2016

Lønnskostnader Merforbruk i forhold til budsjett -32

Interne timer Lønnskostnader overført til investeringsbudsjett - avvik -432

i forhold til avsatt i budsjett, se også oppmål, kart mv over

FDV Husleie - lavere inntekter enn budsjett -201

Andre inntekter knyttet til forsikring mv 145

Øvrige kostnader - merforbruk utover budsjett -307

Avløp Merforbruk i forhold til budsjett utover lønn -130

Vann Mindreforbruk i forhold til budsjett avsatt til fonds 80

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - TEKNISK, LANDBRUK OG MILJØ
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UTVIKLING GENERELT 

Normalt antall saksmapper generelt på avdelingen. Fortsatt en del saker med kompleks 

saksbehandling. Oppfølging av lovverk, forskrifter og rapporteringskrav krever stadig mer 

ressurser, og derav administrative oppgaver. 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 utviklingstrend. 

Det ble registrert inn 702 nye saksmapper på enheten gjennom året.  

Medarbeider i prosjektstilling på avdelingen fra 2015/16 fikk fast tilsetting fra januar 2017. 

Byggesaksbehandler fratrådte sin stilling i juli, og ny person i stillingen tiltrådte i august. Noe 

vakuum i mellom, men med bistand fra nabokommune har overgangen vært tilfredsstillende.     

For å utføre kommunens oppgaver innenfor skogforvaltning ble det fra 01.07.16 inngått avtale 

med Hemne kommune om vertskommunesamarbeid for skogbruksforvaltningen i kommunen.  

I FDV-avdelingen ble det ansatt ny medarbeider som følge av mange prosjekter og 

forestående pensjon.  

Høsten 2017 ble det satt ned flere arbeidsgrupper mht. de ulike fagområdene i nye Orkland 

kommune. Enkelte av medarbeidere er med i flere av arbeidsgrupper, samt fagledergrupper, 

og dette krever både tid og ressurser. Arbeidsgrupper mot Heim kommune har så vidt kommet 

i gang, mens det mot Hitra ikke er startet prosess. 

DRIFT 

Status vedtatte driftstiltak i 2017 

Satsingsområde Budsjett/ 

forbruk 

Status 

400 Natur, Landbruk og vilt   

Bestandsplan for vilt   

Kjøp av tilhenger 15 000 Utført 

Søndre Fosen vannområde 50 000 Stilling som prosjektleder tilsatt i Hemne kommune fra 

01.12.17 

Turstiprosjektet 212 000 Nær ferdigstilt – mangler en del markarbeid som planlegges 

gjennomført vår/sommer 2018.  

   

410 Plan, byggesak og 

oppmåling 

  

Digitalisering av arkiv Drift Byggesaksarkiv ca 85 % ferdigstilt. Øvrige arkiv er ikke 

påbegynt. 

Adresseringsprosjektet  Drift Adressering av eiendommene ble høsten 2017 bortsatt til 

firma. Kommunene har foretatt kontroll, og det ble i 

desember foretatt overføring til folkeregisteret. Ved 

årsskiftet 2017/18 er det ca. 40 bygg/eiendommer som ikke 

er tildelt adresse. Skilting av vegnavn utsettes til 2018.  

Matrikkel – bygg  Feillister fra karteverket har ikke vært mulig å følge opp. 

Matrikkel – eiendom  Feillister har vært rettet løpende pga. kommunereform. 

Digitalisering av planarkiv Drift Ikke igangsatt 
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Kommuneplanens arealdel Drift Vedtatt og gjort juridisk bindende for arealbruken. 

Avventer avklaring etter mekling før kunngjøring.  

   

Kommunale bygg Drift Utvendig maling av 14 stk leiligheter på Krokstadøra og 

Ven oppvekstsenter. Rengjøring utvendig tak på 

kommunehuset. 

Gulvvaskemaskin 

Hemnskjela 

 Anskaffet  

Ombygging av resepsjon  Nytt nav kontor ble tilrettelagt, slik at fellestjeneste tok i 

bruk tidligere NAV.  

   

441 Vann og 451 Avløp Drift Bytte av pumpe i Byrbekken pumpest. Rep. Av flere 

lekkasjer, ledningsnettet Sunde boligfelt og Øybakken. 

Pluggkjøring på vannledningsnettet, Slåttavika. 

Ledningskartverk  Ikke igangsatt – ikke ressurs til å utføre dette arbeidet 

innenfor dagens stillinger.  

Vannmålere 

næringsbebyggelse 

 Avlyst – kommunestyret overlater til neste kommuner å ta 

stilling til vannmålerne.  

Oppfølging ROS/beredskap  Delvis utført. Nytt tilsyn høsten 2017 resulterer i ny 

revisjon og farekartlegging.  

 

400  Næring, naturforvaltning, adm.   

Jord- og skogbruksforvaltning:  

Jordbruket er fortsatt en av de bærende næringer i Snillfjord. Hovedproduksjonen er melk, 

men det er også produksjon av storfe, sau, gris, fjærfe, frukt, bær og grovfôr. Sysselsettinga i 

landbruket er nedadgående,  

Trenden med nedgang i antall melkeprodusenter og flere som har sau, ser ut til å fortsette. På 

slutten av 2016 var det 4 bruk som la ned melkeproduksjonen, og enten solgte eller leide ut 

kvoten. Denne gangen ble noe av kvoten solgt ut av kommunen og vi må regne med at levert 

mengde vil gå litt ned framover.  

Interessen for å utvikle melkeproduksjonsbruka er stor.  Det er søknader inne for å bygge nye 

melkeproduksjonsfjøs og utvide eksisterende.  

Vi har en økologisk frukt og bærprodusent, Det er svært få økologiske bærprodusenter i 

Norge og produksjonen blir vurdert som svært krevende. Og Snillfjord har en ressurs på 

området. 

Samarbeidet med Hemne, Hitra og Frøya om økonomiske virkemidler innen jord- og 

skogbruk er videreført i 2017. Samarbeidet mellom Snillfjord, Hemne, Hitra og Aure om 

felles skogbruksleder fortsetter. 
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Kommunen inngikk i 2016 avtale med Hemne kommune om at de er vertskommune i forhold 

til skogforvaltning. Rapportering av skogforvaltning er derfor ikke en del Snillfjord 

kommunes virksomhet. Rapportering mht. skogforvaltning skal skje ihht avtalen.   

410 Plan- byggesak og deling: 

Planbehandling 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret i september. På grunn av innsigelse 

fra regionale myndigheter mht. 3 småbåtlokaliteter, ble det i desember foretatt mekling 

omkring disse. 

Det ble igangsatt planarbeid med en privat og en offentlig reguleringsplan, hvorav en 

tilknyttet Fv714. 3 reguleringsplaner ble egengodkjent i kommunestyret.  

Kommunalt planregister er ajourført løpende. Det er fortsatt 10 reguleringsplaner som kun er 

på analogt format (kun omriss i planbasen) 

Bygge- og delingsaker 

Mottatt søknader: 

 112 søknader om tillatelse til tiltak, herav 21 fradelingssøknader. 

 10 søknader om utslippstillatelse. 

 13 søknader om dispensasjon. 

 36 søknader om ferdigattest.  

 

Flere av søknadene omfatter dispensasjon fra flere forhold. 

Byggesakskontoret har utstedt noen varsel om pålegg, i hovedsak i forbindelse med ulovlig 

igangsatte/utførte tiltak, hvor en del har vært relativt omfattende. Det er her også saker fra 

2015/16 som en ikke har kunne fulgt opp tidligere, blant annet som følge av skifte i 

bemanning.  

Kommunen er gjennom PBL kap. 25 pålagt å føre tilsyn i byggesaker. På grunn av manglede 

kapasitet er denne tilsynsplikten i begrenset grad fulgt opp.  

I likhet med utviklingen i de siste årene blir kommunen som bygningsmyndighet i stadig 

større grad trukket inn i privatrettslige konflikter i forbindelse med byggesaker. 

 

GIS/oppmåling 

En har klart å overholde frister i forhold til matrikkellovens bestemmelser mht. oppretting av 

nye eiendommer. 

Alle adresseverdige bygninger (98,7 %) ble gitt offisiell adresse i løpet av året. Det gjenstår 

noen fritidsboliger/hytter som en må ta nærmere vurdering mht. tilhørighet før adressering 

kan skje.  

Rapportering av endringer i Felles kartdatabase ble utført etter en gjennomgang av tillatelser 

gitt etter forrige periodiske vedlikehold.  
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421 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 24 utrykninger i 2017 (begge brannstasjonene), noe som må sies å være et relativt lavt 

antall. En utrykning til brann i bygning og 16 utrykninger til trafikkulykker. En omkommet i 

trafikkulykke i 2017. 

 

Det er gjennomført 3 tilsyn av totalt 14 registrerte særskilte brannobjekter (ulik hyppighet 

avhengig av type bygning), og det er utført feiing av 115 av 153 varslede skorsteiner, 38 

skorsteiner ikke feiet på grunn av at beboer ikke var hjemme/ikke reist stige eller manglende 

taksikring. Alle boliger i kommunen ble besøkt i 2014/2015 for å kartlegge behov for 

feiehyppighet, og fra og med 2016 utføres feiing etter fastsatt hyppighet. 

 

Tre ansatte har gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel ved Norges Brannskole i 

2017, og to ansatte har gjennomført grunnleggende opplæring/røykdykkerkurs.  

 

Ved Krokstadøra brannstasjon har vi etablert ny beredskap for overflateredning, det vil si 

redning i vassdrag, is og sjø. Alle ansatte på stasjonen har gjennomført opplæring. 

Etableringen er for øvrig resultat av en gave fra Gjensidige-stiftelsen gjennom “Det store 

brannløftet”. 
 

Utfordringer:   

 Materiell. Utstyrsparken er generelt av eldre dato, funksjonell og for så vidt 

funksjonabel, men ressurskrevende å vedlikeholde og holde operativ. I budsjett 2018 

er det satt av midler for utskifting av materiell ved begge brannstasjoner, noe som vil 

bedre situasjonen betraktelig. 

 Arbeidsmiljø/HMS ved begge brannstasjonene. Begge brannstasjonene er i til dels 

dårlig forfatning, og tilnærmet umulig å gjennomføre tiltak med deling i skitten og ren 

sone. Arbeidstilsynet kommer helt sikkert på tilsyn, og da vil det utvilsomt bli pålegg 

om omfattende utbedringer for å etablere tilfredsstillende arbeidslokaler. 

Arbeidstilsynet har særlig fokus på dette for tiden og gjennomfører tilsyn fortløpende. 

Orkdal og Skaun kommuner har fått slike pålegg, og det skal nå bygges nye 

brannstasjoner i begge kommunene. 

 Ny forskrift om brannforebygging medfører plikt til feiing og tilsyn med fritidsboliger, 

og dette vil bli ressurskrevende. Fritidsboliger kartlegges i 2017 og feies fra 2018. 

 Kommunereformen innebærer en del ekstra utfordringer, bl.a. må feiing av boliger og 

fritidsboliger forberedes for tredeling til Hitra, Heim og Orkland. Sunde brannstasjon 

vil bli en del av Hitra brannvesen og Krokstadøra brannstasjon vil bli en del av 

Orkland brann og redning. Hitra og Orkland må videreføre samarbeid om beredskap, 

særlig for tunnelene på FV 714. 
 

 

431 Bygg og eiendomsforvaltning 

 

I tillegg til vanlig drift- og vedlikehold på de kommunale bygg og anleggene ble det i 2017 

gjennomført en del drifts- og investeringsprosjekter. Det kan her nevnes  
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SOS 

 Nytt bad ble etablert.  

 Kjøleromdør til kjøkken ble montert.  

 Branntekniske krav på loft ble ferdigstilt. 
 

Aa- Barn og ungdomsskole 

 Reparasjon utvendig tak på ungdomsskolen.  

 Branntekniske utbedringer på barneskolen utført. 
 

Ven oppvekstsenter 

 Nytt kjøkken til spiserom for lærere.  

 Utvendig maling ble utført. 
 

Kommunale leiligheter 

 Oppgradering av flere kommunale leiligheter.  

 Utvendig maling av 14 leiligheter på Krokstadøra. 
 

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 fører 

samtidig 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 løpet av 2017 har en av våre vikarer fått fast tilsetting i 50 % og en har fått utvidet  

sin stilling fra 60 til 86 %. Fint at vi får på plass renholdere i faste stillinger. 

Har til tider slitt for å dekke opp bemanningen ved sykefravær, og har vært nødt til å flytte 

renholdere fra teamet ved skole eller rådhus til SOS for å prioritere renholdsoppgavene der. 

For skolen og rådhus er det utarbeidet en alternativ plan som blir fulgt når det er færre 

renholdere på jobb. Dette fører til at det blir flere renholdsoppgaver som ikke blir utført og 

som må tas igjen senere. Dette fører igjen til at det blir mer slitasje på renholderne som er på 

jobb, det blir en vond sirkel. 

Bør vurdere om mer bemanning på renhold ved SOS er en løsning for å få ned sykefraværet. 

To ansatte på jobb hver dag vil utgjøre 30 % økning i stillingsprosent på renhold. 

Ikke sikkert lønnskostnadene trenger å stige ved eventuelt mindre sykefravær ved avdelingen. 

 

For å lette arbeidsdagen for renholderne er det blitt innkjøpt en ny gulvvaskemaskin på 

Hemnskjela. Fint og bruke på ganger, gymsal, dusj, garderober ol. 

 

Rekruttering: Det har vært lagt ut utlysning på hjemmesida til Snillfjord der vi søker etter 

vikarer på renhold, men det har vært liten respons. 

 

Har i løpet av 2017 avholdt 4 personalmøter, der vikarer og faste ansatt har deltatt, viktig at 

vikarene får delta. I avdelingsmøtene er 34 saker blitt tatt opp. 

 

Nesten alle renholderne og vikarene deltok på temadag i Trondheim. Arrangør var 

Staples som er vår leverandør av renholdsmidler og -utstyr. To av våre renholdere som jobber 

på SOS har deltatt på smitterenholdskurs i Trondheim. Før jul deltok flere fast ansatte 
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renholdere og vikarer på samme kurset på Hitra. Tror det er viktig at renholderne får delta på 

slike kurs. 

 

441 Vannforsyning 

Krokstadøra vannverk: 

 Rep. Av vannledning i Øybakken. 

 

Sunde vannverk: 

 Pluggkjøring fra Køysa til Slåttavika. 

Stans i renseprosess rett før ferien medførte at renseanlegget ikke var i drift i 12 

dager. Vann måtte derfor leveres med redusert kvalitet i denne perioden. Ny sand 

ble bestilt, men før levering fikk en løst opp forstoppelsen. Utskifting av sand har 

deretter ikke blitt prioritert.  

 

451 Avløp og renovasjon 

Kamerakjøring etter oppstrømming av kloakk i kjeller ved Ågjerdet påviste skader på 

kloakknettet som medførte at det ble besluttet å igangsette planlegging for utskifting av vann- 

og avløpsnett mellom Krokstadøra barne- og ungdomsskole og Elvatun for gjennomføring i 

2018, jfr. investeringsprosjekt. 

På Aune pumpestasjon ble det utført en stor rengjøring. Svikt i varslingssystemet. Ny 

serviceavtale inngått.  

461 Samferdsel 

Feiing av parkeringsplasser og kommunale asfaltveier ble utført. Kantklipping ble utført på 

alle kommunale veier. Kantlegging av nylagt asfalt på Hemskjela og Krokstadøra ble utført. 

Moldtun:  Ny kulvert lagt i Ramvika. Det ble kjørt ut et båtlass grus, totalt 

1150 m³ på Moldtun veien. Rekkverkssetting, til sammen 1403 

meter. Forsterket veien mot sjøen i Abelvikvågen, ca 1400 m³ 

steinmasse. 

Malnesveien og Rottem:  Grøfterensk, grusing og skraping ble utført på.  

Bergsveien:   Grusing og skraping ble utført. 

Hemnskjel:  Etablering av fartsdumper ved skole. Grusing og skraping ble 

utført. 

Skårill:    Reasfalttering av soner. 

Flesvik:   Grusing og skraping ble utført. 

Krokstad:    Rekkverksetting fra FV 714 til gammelbyen, totalt 356 meter. 


