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1. Rådmannen
1.1 Rådmannens kommentar
Når rådmannen skal summere opp 2015 velger jeg å ta utgangspunkt i min julehilsen til alle
ansatte, hvor jeg bl.a. skrev:
2015 har vært et godt år for oss. Vi kan se tilbake på et år
• hvor vi har levert gode tjenester til befolkningen,
• hvor vi sammen har skapt gode opplevelser for mange,
• hvor vi har bevisst at vi kan spille hverandre gode,
• hvor utviklingen peker i riktig retning - folketallet har passert 3000 innbyggere og
næringslivet går godt,
• hvor vi har utviklet og gjennomført mange gode prosjekter internt i egen kommune og
sammen med andre gode nabokommuner,
• hvor vi har fått mye positiv oppmerksomhet og vært godt synlig langt utenfor
kommunens grenser, og
• hvor vi sammen hai- bidratt til at kommunens omdømme er styrket; mange ønsker å bo
i Skånland, flere vil etablere næringsaktivitet og vi har mange søkere som vil være
med på det kommunale arbeidslaget og fellesskapet.
Legger vi til de harde fakta om at innbyggertallet ved årsskiftet var 3041 innbyggere, at
sykefraværet i kommuneorganisasjonen gikk ned med 1,5 % og at årsregnskapet ble gjort opp
med et regnskapsmessig overskudd på 4,4 mill kroner. Ja, da slår jeg med tilfredshet fast at
2015 har vært et godt år for Skånland kommune og vi har nådd viktige mål som vi satte oss.
Skånland kommune har som organisasjon to viktige oppgaver å skjøtte; vi skal gi nødvendige
tjenester til kommunens befolkning og vi skal forvalte innbyggernes fellesinteresser basert på
lokaldemokrati og fellesskapsverdier. Sagt på en annen måte - som landets øvrige kommuner,
er vi en generalistkommune, som betyr at vi skal fylle helt sentrale roller: som tjenesteyter,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.
I Skånland har vi en god visjon som er relasjonsorientert - Sammen for hverandre. Visjonen
er godt innarbeidet i organisasjonen og skal ligge i bunn for måten vi møter de som har bruk
for oss på en vennlig og imøtekommende måte, enten det er våre innbyggere, brukere eller
næringsliv. På høsten fikk vi «uventet» besøk. Flyktningestrømmen gjennom Europa nådde
Skånland. Først ved ankomst av enslige mindreårige til mottak på Elvemo og senere
flyktninger til akuttinnkvartering på Kvitnes. Ved årets utgang bodde 52 enslige mindreårige
på Elvemo og 110 flyktninger på Kvitnes i tillegg til bosatte flyktninger. Rådmannen er stolt
over de gode forberedelsene som på kort varsel ble tilrettelagt av våre ansatte, slik at vi fikk
tatt imot flyktningene på en god, forsvarlig, sikker og ikke minst inkluderende måte.
Rådmannen er og stolt over det engasjement og den innsats som våre frivillige stilte opp med.
Den innsats, klokskap, engasjement og varme og omtanke som har blitt utvist, har blitt lagt
merke til av mange, langt utover kommunens grenser. «Sammen for hverandre» fikk en
spesiell betydning denne høsten og vinteren.
«Sammen for hverandre» fikle også en helt sentral betydning når vi tidlig i januar kunne
fortelle om at Evenskjer skulle være medarrangør for Arctic Race of Norways sykkeleventyr
i Nord-Norge! Ikke bare skulle vi være arrangør og «host city» for starten på 2. etappe

Evenskjer-Setermoen 14. august, vi fikk sykkelløpets 1.etappe gjennom Skånland også. To
dagers folkefest, et enormt frivillig engasjement, mye galskap, mye positiv oppmerksomhet
og ikke minst alle gode og minnerike opplevelser i hele kommunen og for hele kommunen.
Rådmannen sitter igjen med den klare oppfatning at det var riktig å bruke 250 000 av
næringsfondet til dette minnerike arrangementet, som satte Skånland på det store kartet, og
hvor vi som medarrangør og tilrettelegger har etterlatt et positivt varig inntrykk, som nettopp
en god arrangør. Alt innsats, planlegging og gjennomføring betalte seg. I kommune
organisasjonen fikk flere uvante og nye roller, og sammen med lag, foreninger og næringsliv
ble dette skrudd sammen i et prikkfritt gjennomført arrangement. Skånland ble og synlig for
mange, ja vi vet kanskje ikke helt for hvor mange, som og så TV-sendingene til TV2. Alle
påfunn/ideer vi spilte inn, totalt 13 «arrangementer» langs løypa, også det vi inkluderte
Evenes i, skapte attraksjon og oppmerksomhet og fikk TV-tid! Som en ekstra bonus hadde vi
arrangementet «Skånland i form til Arctic Race». Noe som ble en suksess. Dette var et
lavterskeltilbud, hvor målet var å få flest mulig til å trimme. Trimkassene med bøker ble flittig
benyttet rundt omkring på 20 utvalgte og lett tilgjengelige steder.
Mange mennesker og positiv oppmerksomhet ble det også rundt Den store Isbadedagen som
ble arrangert første lørdagen i desember. 1 2015 var 9. året på rad at Den Store Isbadedagen i
Skånland ble arrangert. Langsiktig og god planlegging, stor medieinnsats og tilrettelegging
skulle denne lørdagen bidra til at norgesrekorden skulle tas tilbake til Isbadestranda. Harstad
Tidende gikk i år inn som samarbeidspartner sammen med Isbadestranda Vel, Skånland
Kystlag, Evenskjer klatreklubb og Frivillighetssentralen. Også Tjeldsundbrua hotell og
Forsvaret var i år samarbeidspartnere.
Arrangementet har satt Skånland på kartet, og markedsfører kommunen på en artig og kreativ
måte. I 2015 var det 295 glade isbadere som gikk i vannet samtidig. Det ble ikke
norgesrekord denne gangen, men vi prøver en ny mobilisering neste år.
2015 var og Friluftslivets år. Skånland kommune markerte åpningen av Friluftslivets år 2015
flere plasser i kommunen tirsdag 13.01.15. Mange lokale og regionale aktiviteter og
arrangementer preget året gjennom. Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet,
en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 var en nasjonal markering av norsk
friluftsliv. Året ga oss en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele
folket eierskap til naturen. Kommunestyret vedtok i april at Skånland skulle gå sammen med
kommunene i Sør-Troms og Ofoten i et felles Friluftsråd, hvilket på sikt vil bety en større
innsats, prosjekter og koordinering av friluftsaktiviteter i kommunen(e).
Innbyggerkontakt og -dialog har rådmannen fremholdt som en prioritert innsats.
Rådmannen utvidet i 2015 «Møt rådmannen» til også å omfatte jevnlige møter i nord- og
midt-kommunen i tillegg til møtene på biblioteket på Evenskjer. Innbyggerkontakt og -dialog
er viktig! Engasjement, innspill, meninger, gode ideer og signaler er verdifullt å få, og ta inn i
kommuneorganisasjonen. Likeledes er disse møtene og samtalene en god anledning for å gi
informasjon om kommunens planer, tiltak og behov.
Oppvekstområdet er høyt prioritert i Skånland kommune. Rådmannen vil her i innledningen
til årsmeldingen understreke dette. En god oppvekst skal preges av at vi som kommune gir
kommunens ungdommer en bagasje i ryggsekken som kommer til nytte videre i livet, når de
forlater Skånlandskolen. Vi har i året som er gått hatt høy aktivitet i planlagte prosjekter og
aktiviteter. Skånlandskolene har to utviklingsområder som det skal jobbes spesielt med i de

neste årene; 1) Et bedre læringsmiljø og mobbetallene skal ned og 2) Bedre lesere: Lesing i
alle fag er vårt satsingsområde i «Ungdomstrinn i utvikling».
Det er gledelig å konstatere at Tilstandsrapporten synliggjør utvikling og forbedring innen
disse områdene i Skånlandskolen. Vi har «dropouts» fra videregående skole for elever fra
Skånland. Selv om bildet, statistikken og antallet kan nyanseres, er dette reelt. Tidlig innsats,
god tilrettelegging og forebygging på alle nivåer i oppveksten, og gjennom at vi skaper gode
overganger mellom barnehage, barnetrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn er helt avgjørende.
Også det forebyggende arbeidet som er i god fremvekst og mobilisering i Skånland er viktig
for at vi skal lykkes godt. I 2015 har vi skaffet oss god og bred kompetanse innenfor
forebyggende og tverrfaglig innsats, og sammen med praksisfeltene i barnehagene og skolene
jobbes det fremtidsrettet og godt.
For at kommuneorganisasjonen skal klare å levere gode resultater, gjennom å gi gode
tjenester til innbyggerne, være en god samfunnsutvikler, være en tillitvekkende
myndighetsutøver og sørge for at kommunens lokalpolitikere på den lokal demokratiske arena
gjør gode vedtak, så må ressursen som bemanningen utgjør være preget av trivsel og godt
arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke uten videre av seg selv, det må vi og ha høy
bevissthet og engasjement rundt, hver og en av oss - hver dag. Vi har i 2015 klart å redusere
sykefraværet i 2015 med ca 1,5 % til 10,5 %. Det skal vi være stolt over å ha greid. I 2015 var
målsettingen på sykefraværet 8 %, og med en ditto nærværsfaktor på 92 %, så vi tok et godt
skritt i rett retning.
Rådmannen har mange kloke og dyktige medarbeidere, en av dem er Oddveig. Jeg lar hennes
ord fra en av virksomhetsrapportene til meg gi uttrykk for en gjennomgående optimisme som
jeg føler råder i kommuneorganisasjonen:
"Å jobbe målrettet med blikket vendt framover"; Uansett hvor hektisk arbeidsdagen er, så
utføres arbeidet med entusiasme og godt humør. Vi "heier på" hverandre.
Skånland er heldig, svært heldig, som har så mye engasjerte frivillige, lag og foreninger
som året gjennom står for så mye aktiviteter og arrangementer som hver til sin tid, på sitt sted
og med sin deltakelse skaper positive opplevelser som gjør Skånland kommune til et attraktivt
sted å bo og leve sine liv. Vi har vel 80 lag og foreninger i kommune og over 2100 mennesker
er/har en tilknytning til disse.
I 2015 hadde vår Frivillighetssentral, som fremstår som en av regionens beste, 10-års
jubileum. Jubileet ble behørig feiret gjennom en hel uke. Frivillighetssentralen er møtearena
for mange veletablerte faste arrangementer, men utgjør i tillegg en koordinerende enhet og
muskel for den frivillige innsats, enten vi snakker i stort om Arctic Race eller Den Store
Isbadedagen eller for alle de små og mellomstore arrangementene og tiltakene som betyr mye,
for mange.
Takle til alle som på hver sin arbeidsplass og gjennom sin innsats bidrar med å gjøre en
forskjell, i møte med innbyggere, gjester, brukere og næringsliv.

1.1.1 De kommunale tjenestene
Driften av oppvekstområdet (barnehager, skoler og barnevern) samt helse-, sosial- og
omsorgsområdet utgjør nær 80 % av Skånland kommunes drift. På alle kommunens
driftsenheter drives det godt og det er godt budsjettdisiplin og økonomisk kontroll.
Barnehagene:
Kommunens barnehager har vært helt fylt opp i 2015. Vi greide ikke å gi alle med lovfestet
rett til barnehageplass, plass i egen barnehage ved hovedopptaket og måtte således kjøpe plass
til 1 barn i Harstad kommune. Ved årets utgang var det venteliste i kommunens barnehager; 7
bam til Evenskjer barnehage, 4 barn til Sandstrand barnehage og 3 barn til Ressan barnehage.
Gratangen kommune kjøpte plass til to barn i Ressan barnehage. Kommunen har alltid valgt å
vektlegge å dekke etterspørselen etter barnehageplasser også utover det lovpålagte tilbudet.
Der det har vært ledig kapasitet har vi fortløpende tildelt barnehageplasser i løpet av året.
Kommunen opplever vekst og behovet for økt barnehagekapasitet er påkrevet.
Kommunestyret vedtok derfor å påbegynne investeringstiltak i budsjettet som ble vedtatt for
2016.
Rekrutteringen av fagfolk, det vil her si barnehagelærere er en utfordring, og dispensasjoner
har også i 2015 måttet blitt tatt i bruk for å sikre driften. Vi merker godt at vi ikke har nok
barnehagelærere, selv om ansatte på dispensasjon gjør en god jobb. Mangel på kvalifisert
kompetanse i kombinasjon med høyt sykefravær, i Evenskjer barnehage spesielt, skaper et økt
press på ledelse og øvrig personale som gjør sitt beste for å opprettholde kvaliteten og lære
opp nye vikarer som ofte ikke har erfaring fra barnehagesektoren. Rådmannen nedsatte i
denne forbindelse en arbeidsgruppe med formål å utarbeide forslag til en rekrutterings strategi.
Denne vil bli behandlet politisk i 2016.
Skånland kommune som barnehagemyndighet hadde tilsyn av Fylkesmannen i 2015, og
gjennom 2. halvår har det vært jobbet med lukke avvik gjennom bl.a tilpasning av
prosedyrer/rutiner/enkeltvedtak og etablering av planer for sikring av kvalitet i barnehagene
og kompetanseplan.
Barnehagene får positive tilbakemeldinger fra brukerne, og samarbeidet med foreldre og
andre driftsenheter uttrykkes som godt. Ingen av barnehagene gjennomførte
brukerundersøkelser i 2015.
Ordningen med sommeråpen barnehage gjennom samarbeid mellom Ressan og Sandstrand er
positiv og sikrer tilbudet for disse to små barnehagene. 12015 var det Sandstrand som
organiserte denne driften.
Skolene:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Skånland legges ble i 2015 utarbeidet for femte gang.
Arbeidet med rapporten pågikk høsten 2015. Rapporten omhandler læringsresultater,
læringsmiljø og overgang fra grunnskole til videregående opplæring. Resultatene fra
elevundersøkelsen dokumenterer nedgang på mobbing, gode relasjoner mellom lærere og
elever og en god læringskultur. Dette er resultater vi kan være stolte over, men samtidig vil
det fortsatt kreve stor innsats fra skolene for å beholde den høye skåren.
Fokus på forbedring og utvikling står sentralt i utviklingsprosjektene som kjøres i
Skånlandsskolene; Læringsmiljøprosjektet og Ungdomstrinn i utvikling.

«Ungdomstrinn i utvikling» er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt
utviklingsarbeid. Skolene i Skånland har valgt lesing i alle fag som satsingsområde. Vårt mål
er at undervisningen skal bli mer praktisk, relevant, tydelig og variert slik at elevene på alle
trinn opplever økt motivasjon og mestring. Resultatene på nasjonale prøver viser at vi har for
lav skår på lesing på 5. og 8. trinn.
Resultatene fra elevundersøkelsen 2013/14 dokumenterte at for mange elever hos oss
opplevde mobbing. Skolene har hatt spesielt fokus på denne utfordringa, og resultatene fra
elevundersøkelsen høsten 2014 viser at færre føler seg mobbet. Elevundersøkelsen fra 2015
viser at få elever opplever mobbing. Dette er svært gledelig. Å få slutt på all mobbing er en av
skolenes viktigste mål. For å lære mer om jobbing mot mobbing startet vi opp med
læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet og læringsmiljøsenteret i januar
2015.
Skolene fremhever i sine årsmeldinger betydningen og resultatene av det gode samarbeidet
som er mellom skole og hjem og med lokalmiljøet, dette mønstret har over år befestet seg mer
og mer tydelig. Skolene i Skånland drives godt, vi har godt kvalifiserte lærere. Det er
gjennomgående lavt fravær og driftslederne fremhever et godt arbeidsmiljø i
Skånlandskolene.
Fire lærere årlig tar statlig og kommunalt betalt videreutdanning. Skoleåret 2015/16 er det to
lærere fra Grov skole og to lærere fra Skånland skole som gjennomfører videreutdanning.
Gjesteelever:
Skånland kommune hadde 13 bam i fosterhjem utenfor Skånland. Disse elevene betaler
Skånland kommune skoleplass for. I tillegg betaler vi for spesialpedagogisk tilrettelegging for
våre barn i andre kommuner.
Pleie- og omsorg:
Driftsenhetene redegjør for at de gir gode tjenester, og de ansatte strekker seg veldig langt for
at pasienter/beboere skal få det best mulig. Vi har mange flinke fagfolk som har tatt ulike
videreutdanninger for å være best mulig rustet til de utfordringer de står overfor i hverdagen.
Men ved sykefravær merkes fort at vikarene ofte er assistenter som ikke kan ivareta jobben til
en fagutdannet slik at slitet på de gjenværende fagfolkene blir større. Hjemmetjenestene har
hatt mange dårlige pasienter, og pasienter der det er tilrettelagt for hjemmedød, noe som
medfører utgifter til ekstrapersonell og overtid. Hjemmetjenestene merker et økt behov for
sykepleiefaglighet gjennom hele døgnet da pasienter kommer ut fra sykehus tidlig med økt
behov for sykepleie mht medikamenter, observasjoner/oppfølging og spesielle prosedyrer.
Tjenesteproduksjonen er opprettholdt i hele 2015. Institusjonene har vært i stand til å ta imot
pasienter fra hjemmebaserte tjenester og fra sykehuset. Det er ikke ventelister i Skånland
kommune på institusjonsplass, men trykket på sykehjemstjenester var større mot slutten av
året enn hva det var på begynnelsen. . Avtalen med Harstad om bruk av Helsehuset har
kompensert for en del korttidsopphold på slutten av 2015.
Dagsentertilbudet har vært i drift 4 dager i uken hele året. Tjenesten fungerer veldig godt og
brukerne virker fornøyd. Brukerne og personalet har malt dagsenterstuen ved GBS, og fått tak
på gamle møbler og ting slik at de er på vei til å få et fint reminisens-rom i Grov. Det
planlegges å få til det samme på Skånland sykehjem ved å flytte dagsenteret på Evenskjer opp
dit, her må det litt fiksing av lokalet først. Dagsenteret samarbeider i Grov med GBS, og

pasienter på institusjonen deltar i den grad de er i stand til det, og det er de godt fornøyd med
- det søkes tilrettelagt for det samme skal være mulig mht Skånland sykehjem når dagsenteret
flytter opp dit i 2016.
Etter sommerferien åpnet de nye omsorgsboligene for yngre funksjonshemmede,
ELVELUND med 5 nye leiligheter og med 10 nye ansatte.
Det er meldt to klagesaker i 2015, som utgjør en svært liten del av tjenestemottakerne. I
tjenestene må det i perioder prioriteres direkte tjenesteyting til pasienter foran papirarbeid som kan hope seg opp, men pasientenes behov kommer først. Innførte systemer og bruk av
teknologi fungerer godt for det som er innført, det er imidlertid et potensial for økt bruk av
velferdsteknologi. Det meldes om et stort behov for å få økt kompetanse i forhold til
søknader/vurderinger til hjelpemidler, både til brukere av hjemmetjenesten og andre
innbyggere som skal ha hus og inventar tilrettelagt. Når en bolig skal tilrettelegges kreves det
både kunnskaper og tid for å kunne arbeide sammen med bruker, leverandører, husbank etc
for å få på plass godkjente og sikre løsninger. Behov for ergoterapikompetanse er meldt.
Kompetanseutfordringene er felles for alle driftsenhetene. Faglige brukerutfordringer tilsier
behov for økt fagkompetanse. Både på institusjonene, boligene og i hjemmetjenesten pga
samhandlingsreformen med stadig økende utfordringer i forhold til pasienter som utskrives
med større grad av utfordringer på kompetanse. Innenfor psykiatritjenesten oppleves det
samme, særlig innen ms og psykiatri merkes flere utfordringer. Jfr rullering av
psykiatriplanen der det er foreslått bygging av sosiale boliger. Skånland sykehjem rapporterer
om vellykket SAMANOM prosjekt som har ført frem til god sykepleierdekning gjennom året
- til nærmest full dekning ved årsskiftet. Kompetanseutvikling innen Demensomsorgens
ABC, flere som har tatt fagbrev som helsefagarbeidere og ditto flere som forbereder seg på å
ta det, kurs i medikamenthåndtering sammen med Tjeldsund og Evenes trekkes frem som god
og fruktbar kompetanseheving i året som er gått.
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2015, men driftsenhetene rapporterer om
jevnlige brukermøter der det er behov, kvalitetssikring gjennom en god kommunikasjon ut
mot tjenestemottakere og/eller pårørende, for å skape forutsigbare forventninger på tjenester.
Psykososialt kriseteam har i 2015 vært imie i 3 krisehendelser med varierende utfordring og
omfang.
Helsetjenester og forebyggende helse:
2015 var et år der ETS medisinske senter kom over fra en oppstartsfase til en mer driftsfase.
Store deler av året ble brukt på å lage rutiner, og sikre god drift. Legesenteret fungerer bra og
opplever at ansatte og pasienter er fornøyde. Faglig har ETS medisinske senter hatt fokus på
akuttmedisin, og hatt fagdager og kurs med fokus på dette arbeidet for alle faggrupper. Det
har vært kjøpt inn utstyr/bekledning til utrykning. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bidratt
med økonomiske midler til å leie inn en BEST instruktør fra Alta kommune som ressurs når
det gjelder planleggingen av samtreningen med ambulansen i ETS.
Administrativt har det gått endel ressurser med til arbeidet med NOU om prehospital medisin,
"Først og fremst" der kommunelegen har deltatt. Det har også pågått ett stort arbeid i ETS for
å kartlegge folkehelsen. Arbeidet for Skånland kommune vil være ferdig i februar 2016.
Kommunelegen og legesenteret generelt har brukt mye tid i 2015 på å skape relasjoner og

rutiner med naturlige samarbeidspartnere i de tre kommunene. I tillegg har det vært jobbet
med å etablere permanente samarbeidsarenaer med helsesøstrene, og i forhold til etablering av
Forebyggende forum for bam og unge i ETS. Det har vært arbeidet med det nasjonale
nødnettet som ble planlagt i 2015, men dette vil først bli etablert februar 2016 samt
planleggingen og etablering av KAD senger fra 1. juli 2015.
For ETS legevakt har det vært arbeidet med å etablere gode vaktrutiner og vaktplaner.
I forbindelse med akuttinnkvarteringen av asylsøkere på Kvitnes, ble det skapte mange ekstra
utfordringer for legesenteret. Vi gjennomført 110 obligatoriske helseundersøkelser, inkl
blodprøver sammen med helsestasjonen. Enhetene opplevde dette arbeidet som spennende,
selv om det var hektisk. Godt samarbeid internt mellom legetjenesten og helsesøstrene, med
Kvitnes Camping, og med UNN Harstad. Det skjedde også positivt samarbeid på
prosedyresiden med andre kommuner som Målselv og Harstad. ETS medisinske senter fikk
meget positive tilbakemeldinger fra UNN Harstad i forhold til de rutiner vi etablerere og
måten vi gjennomførte disse undersøkelsene på.
Innenfor forebyggende helse - helsesøstertjenesten har kapasiteten blitt vesentlig styrket
gjennom tildelte prosjektmidler til styrking av forebyggende tjenester til å ivareta
helsefremmende tiltak for utsatte og sårbare grupper i Skånland kommune. Vi har i 2015
tilsatt 1 helsesøster i prosjektstilling og også tilsatt flyktningehelsesøster i 50 %, begge fra
høsten. Med økt kapasitet har helsesøster dermed kunnet øke åpen kontortid ved den største
skolen i kommunen. Med bemanningen forebyggende helse hadde ved årets slutt så har vi økt
kapasitet, også til å sette i gang nye aktiviteter.
Sammenholdt med øvrige prosjektstillinger som SLT-koordinator og RUS koordinator, begge
i fellesskap med Tjeldsund og Evenes har Skånland en forebyggende «muskel» som tåler
sammenligning. På den korte tiden (2. halvår) denne styrkede forebyggende kompetansen og
kapasiteten har vært i sving erfaringer vi at resultater skapes, samarbeidet tverrfaglig er
styrket og flere aktiviteter er under gjennomføring.
De som jobber i Forebyggende helse har god faglig kompetanse i de jobbene de skal utføre.
Men det vil hele tiden være behov for å øke kompetansen på enkelte områder, også i forhold
til innsatsområder som anbefales/pålegges fra statlig hold.

Kultur
På tampen av 2015 gikk kultursjef Elisabeth Øien av med pensjon for oppnådd aldersgrense
etter over 34 års tjeneste i kommunen.
Friluftslivets år er tidligere nevnt, og var en aktivitet som hadde stor oppmerksomhet og
innsats fra kommunens kulturtjeneste.
Kommunens tilrettelegging og arbeid tildeling av kultur og spillemidler har blitt prioritert
gjennom året og gode samarbeidsfora med lag og foreninger er etablert.
Bibliotekets plass har i 2015 blitt ytterligere styrket. Utlånstallene utvikler seg positivt, flere
søker til biblioteket vårt - også fra nabokommunene finner veien til oss, og biblioteket som
sosial arena for ulike arrangementer fungerer godt og har gode besøk.

UKM har i ETS kommunene vokst seg til et godt og synlig arrangement. I 2015 var det
Skånlands tur å være arrangørkommune, og vi hadde et flott arrangement i Skånlandhallen I
med bortimot 30 kunstinnslag og 30 sceneinnslag.
Rullering av plan for idrett og friluftsliv pågikk gjennom året og planen ble endelig vedtatt av
kommunestyret i desembermøtet.
Skånland har over mange år arbeidet aktivt med kulturminnevern. Det var derfor ikke
ubegrunnet at vi i 2015 ble rangert topp 10 blant landets kommuner.
Vi tildelte i 2015 ut to idrettsstipend; til Einar Mikal Andreassen og Jan Arthur Reinås og
kulturprisen ble tildelt Hans Zakarias Schjelderup.
Tekniske tjenester:
Driftsenheten leverer tjenester innenfor de økonomiske rammer som er gitt for tjenesten.
Tjenesten har ved flere anledninger i 2015 vært oppe til politisk behandling, gjennom
evalueringsrapporter for tjenesten.
Tjenesten har i 2015 etablert en god faglig dekning innenfor vann og avløp og er nå bedre i
stand til å arbeide med ulike problemstillinger både når det gjelder daglig drift, rutiner og
oppfølgingen av investeringer. Dette gir en bedre tjeneste til kundene, men også en sikrere og
tryggere oppfølging av et viktig fagfelt for kommunen som anleggseier.
Kapasiteten i tjenesten ble og styrket gjennom tilsetting av nestleder.
Tjenesten gjennomførte 3 brukerundersøkelser i 2015. Fra disse undersøkelsene fremheves
byggesak som her kom svært bra ut.
Med så utvidet saksbehandling og omfattende lovverk som tekniske tjenester er underlagt, vil
det alltid foreligge klagesaker. Alle klagesakene er klagebehandlet iht lovverk og kommunale
retningslinjer (delegeringsreglement). I 2015 har Fylkesmannen tilbakemeldt til rådmannen at
kommunens tjeneste holder en økt standard også gjennom at flere større saker har blitt
håndtert og gjennomført gjennom året. Dette gjelder først og fremst eldre saker.

1.1.2 Boliger og næring:
Skånland kommune ligger sentralt plassert i regionen og har store arealer tilgjengelig for
utvikling. Kommunens gunstige plassering vil ikke bli mindre attraktiv når nye
Hålogalandsvegen/ElO gir enda raskere forbindelse til Lofoten og Vesterålen. Trasevalg og
løsningsforslag slik vi sålangt kjenner dem, vil og gi rom for større utviklingskraft for
Tjeldsundbrua Hotell og den vil i fullfinansiert form bidra til å binde Steinsland tettere til
Lille Skånland og Evenskjer både gjennom veiutviklingen, trafilcksikkerhetsløsninger som
planlegges. Dette synliggjør et potensiale for utviklingsmuligheter langs denne aksen i
kommunen.
Vi opplever vekst i næringslivet, først og fremst representert gjennom industrien i Grov, og
Evenskjer som handelssentrum dekker et støne og større omland både i ETS men også
Harstad og Lødingen besøker oss mer og mer. Denne veksten gir en naturlig grobunn for
bostedsattraktivitet og det er gledelig å se at mange velger å flytte til kommunen og bygge hus
i Skånland. 5 eneboliger og 8 leiligheter fikk byggetillatelse og ble startet opp i 2015, og flere

anlegg ble ferdigstilt i 2015 bl.a omsorgsboliger for yngre funksjonshemmede med 5
boenheter.
Innbyggertallet i Skånland fortsatte den positive utviklingen også i 2015. Antallet innbyggere
steg fra 2988 i 2014 til 3041 ved årets utgang. Med det ble en viktig milepæl nådd. Skånland
passerte Kvæijord kommune og er nå nr 9 målt etter innbyggertall i Troms.
Det var ved utgangen av 2015 164 330 innbyggere i Troms. Dette var en økning på 877
innbyggere fra 2014, eller 0,54 %. For Troms u/Tromsø var det også en økning siste år, med
78 innbyggere eller 0,09 %. Landet som helhet hadde en befolkningsvekst siste år på 0,93 %
(48 183). 14 kommune i Troms hadde vekst i folketallet i 2015. Dette var høyere enn i 2014
hvor 12 av 24 kommuner hadde befolkningsvekst. I Troms har Lavangen kommune hatt
høyest prosentvis befolkningsvekst med 4,27 %, fulgt av Torsken (3,28 %), Skånland (1,77
%), Berg (1,10 %) og Tromsø (1,10 %). Disse 5 kommunene hadde større befolkningsvekst
enn landsgjennomsnittet (0,93 %).
Befolkningsveksten fortsetter å sette økt press på kommunale tjenester og infrastruktur. Dette
gir seg utslag i økt etterspørsel etter barnehageplasser, tilvekst til skolene og boliger spesielt. I
2015 hadde vi ikke kapasitet stor nok til å gi alle med lovfestet rett til barnehageplass et tilbud
om plass i Skånland, hvorpå vi måtte gå til det skritt å kjøpe plasser i nabokommunen
Harstad. Rådmannen skrev i årsmeldingen for 2014 at dette gir klare retningsføringer om at
infrastrukturen må tilrettelegges og styrkes. Kommunestyrets budsjettvedtak om utvidelse av
Evenskjer barnehage, oppvekstsenter på Sandstrand og en vurdering/utredning av fremtidig
kapasitetsutvidelse på Skånland skole er her helt nødvendige, riktige og viktige fremtidsvalg.
Det er og videre den tilrettelegging som gjøres for boligbygging gjennom budsjettvedtaket
som gjelder Evenskjer Syd og Ressan boligfelt.
Boligsituasjonen har vært og er en begrensende faktor for å få rekruttert fagpersonale til
industrien og andre bedrifter i alle deler av kommunen. Vi har i 2015 tatt initiativ til å etablere
samarbeid om boligutvikling mellom privat utbygger og kommunen. Hensikten med et slikt
samarbeid er todelt; kommunens behov for boliger til vanskeligstilte på den ene side kan gi
økt dekningsgrad og på den andre side økes volumet med boliger/leiligheter for det private
markedet. Vi har valgt å gjennomføre dette gjennom en anbudsprosess kalt Skånlandmodellen
(fritt etter Hamarøymodellen), en prosess som vil strekke seg inn i 2016 før den
forhåpentligvis finner positive løsningsalternativer som gavner både kommunen og
næringslivet.
Innenfor næringsområdet har vi videreført påbegynte prosjekter og fulgt opp med
tilrettelegging for næringsetableringer. I den anledning er etableringen til Aqualine AS i
Tovik en spennende etablering som kan medføre ringvirkninger og økt aktivitet i fremtiden.
Vi opplever at næringslivet går godt i Skånland, og spesielt industriutviklingen i Grovfjord er
synlig og har konkurransekraft så vel nasjonalt som internasjonalt. Bedrifter har og blitt
honorert med utmerkelser i året som har gått. Næringsfondet brukes aktivt for å stimulere og
legge til rette for utvikling av næringslivet, og årlig gjøres to hovedtildelinger.
I tillegg til næringssjefstilling i 50 %, har vi og hatt tilsatt prosjektleder på
næringsutviklingsprosjektet «Utvikling av Evenskjer som handelssentrum og tilrettelegging
av næringsarealer». Prosjektleder ble i oktober valgt til ordfører i nabokommunen Tjeldsund,
og stillingen ble ikke erstattet i årets 2 siste måneder. Skånland kommune delfinansierer også
«Utviklingsprosjekt i Astafjorden».
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Skånland kommune deltar sammen med Sør-Troms kommunene i et By - og regionsprosjekt.
Første fase ble avsluttet i 2015 og andre fase ble så vidt påbegynt. Prosjektet kjøres i regi av
Sør-Troms regionråd og finansieres med eksterne midler og kommunens egeninnsats er
gjennom deltakelse i prosjektet. Flovedmålet med prosjektet er å etablere en overordnet
regional næringsplan, som vil danne grunnlag og forutsetninger for lokale kommunale
næringsplaner.
Utvikling av Evenskjer som handelssentrum og tilrettelegging av næringsarealer er en
prioritert oppgave som Skånland kommune aktivt yter prosjektstøtte til via næringsfondet
samt tilskuddet som Troms fylkeskommune har gitt for en 3-årsperiode. Dette kom skikkelig
i gang høsten 2013 og prosjektperioden utløper i 2016. Gjenstående arbeid som vil
videreføres og avsluttes i 2016 er konkret Sentrumsutviklingsprosjekt for Evenskjer og
flateregulering av planlagt areal i Hålogalandsparken på Elvemo. I 2015 er følgende
aktiviteter blitt gjennomført:
Hålo galandsparken
Forberedende arbeid til reguleringsplan, herunder planprogram og dialog med Fylkesmannen
Kontakt med grunneiere
Taksering av området
Gjenstående arbeid er utarbeidelse av enkel situasjonsplan, plankart og planbestemmelser
samt planbeskrivelse med konsekvensutredninger. Dernest vil reguleringsplanen bli politisk
behandlet, endelig i kommunestyret. Bistand i arbeidet er/vil kjøpes fra Norconsult.
Evenskjer som handelssenter
Kontaktmøter og oppfølging av bedrifter gjennom året.
Søknad om gjennomføring av stedsanalyse og forprosjekt ble innvilget av Troms
fylkeskommune med kr 300.000. Skisseprosjekt utarbeidet og forelå fra Norconsult oktober
2015.
Gjenstående arbeid er for Skånland kommune å ta stilling til gjennomføring av
skisseprosjektet og søke prosjektet finansiert. Samlet sett har dette prosjektet en total
økonomisk ramme på ca 21 mill kroner.
Arctic Race
Næringsprosjektet var naturlig involvert i kommunens vertskapsforpliktelser og kontaktpunkt
mot næringslivet, planlegging, markedsføring og direkte arrangementsstøtte begge dagene
som sykkelløpet gikk gjennom kommunen.
Næringsfondet finansierte kommunens aktiviteter og støtte til lag og foreninger innenfor en
økonomisk ramme på 250 000 kroner.
Utviklingsprosjektet i Astafjorden - Kunnskapsparken Nord AS i samarbeid med Grovfjord
Mek. Verksted AS, Northern Fights Salmon AS og Hålogaland Kraft AS samt andre lokale
oppdrettsselskap i nabokommuner skal etablere et industrirettet inkubatortilbud lokalisert til
industrimiljøet i Grovfjord. Prosjektet går over 3 år og mottar økonomisk støtte fra Troms
fylkeskommune og Skånland kommune. Prosjektet skal jobbe for vekst og utvikling gjennom
eksisterende industri. 1 hovedsak gjennom egen produktutvikling eller skape såkalte spinn offs
- nyetableringer. Felles for selskapene er at de tror en slik vekst lettest skapes innenfor
områder hvor en har naturlige forutsetninger for å lykkes. Stikkordene her er oppdrettsnæring,
maritim industri og kraftbransjen.

Konkrete målsettinger beskrives gjennom å: etablere et aktivt næringsforum, etablere 20
prosjekter basert på de mest potente ideene, kommersialisere 10 bedriftsinterne innovasjoner
og bistå med etablering av 3 nye bedrifter.
I 2015 har følgende aktiviteter blitt gjennomført i prosjektet.
•
•
•
•
•

utviklingsprosjekt for nye produkter/båter
bedriftsetableringer er spunnet ut av GMV: Personal Nord AS og Maritim Innredning
Nord (tilsammen ca 50 ansatte).
Gjennomføring av idedugnad for alle Havbruksaktørene.
Forretningsmessig mulighetsstudie for produktutvikling avledede produkter.
Forretningsmessig mulighetsstudie Dron-tjenester for F1LK.

1.1.3 Skånland kommune som arbeidsgiver
Rekruttering og tilgang på kompetanse:
Skånland kommune er en attraktiv arbeidsgiver. Ser man bort fra ferievikariater var det etter
utlysninger 39 personer som begynte i faste og midlertidige stillinger i 2015. Det er noen
færre enn året før. I alt sluttet 27 medarbeidere enten i fra sine faste eller midlertidige
stillinger.
I faste hele/store stillinger har det vært god tilgang på kvalifiserte søkere, uansett sektor. I
faste og/eller midlertidige små deltidsstillinger er det derimot større utfordringer med å få
tilsatt kvalifiserte medarbeidere. Utlyste faste små deltidsstillinger har i flere tilfeller ført til
midlertidige tilsettinger fordi at søkere ikke har oppfylt kvalifikasjonskravene. Dette gjelder i
all hovedsak for pleie- og omsorgssektoren.
Kommunen har, som i landet forøvrig, fortsatt utfordringer med uønskede små
deltidsstillinger særlig for ansatte innen pleie- og omsorgssektoren. For å sikre fremtidig
rekruttering av kompetent fagpersonell til sektoren må det være kontinuerlig fokus på dette.
Hovedproblemet er misforholdet mellom bemanningsbehovet i tjenesten døgnet rundt hele
året og ansattes behov og ønske om arbeidstider/turnuser som ivaretar deres behov/ønsker i
forhold til arbeidsbelastning helger, ettermiddag, kveld og natt.
Sykefravær og HMS-gruppene\
I 2015 var det totale sykefraværet blant kommunens ansatte 10,7 %, det tredje året på rad med
nedgang. Sykefraværet var høyt ved inngangen til 2015 med reduksjon i løpet av vår og
sommer for deretter økning mot slutten av året igjen. Sykefraværet fordeler seg ulikt rundt i
organisasjonen. Hva som er årsaken til at sykefraværet går ned tredje året på rad er usikkert,
men i 2015 har det vært et særlig fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. HMS og IA er viktig
og det blir fokus på sykefravær og arbeidsmiljøarbeid også i 2016.1 hht vår IA plan skal
sykefraværet ned til 8,0% i 2016. Driftsenhetenes HMS-grupper er nøkkelen i dette arbeidet.
«Saman om ein betre kommune»:
Kommunen fikk innvilget søknad om deltakelse i prosjektet "Saman om ein betre kommune"
i regi av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), og prosjektet ble startet opp januar
2013. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2015. Prosjektet har fokus og innsats rettet mot; nærvær,
heltid og kompetanse/rekruttering. Konkrete mål er utviklet for reduksjon i sykefravær, økt
heltid og styrket kompetanse i og rekruttering til Skånland sykehjem. Kommunen fikk
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innvilget 300 000 kroner årlig. Kommunen har utarbeidet egen sluttrapportrapport for dette
prosjektet som er innrapportert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD). Fra
denne gjengis følgende om oppnådde resultater:
Sykehjemmet ble best i klassen med HELTID/DELTID
Før prosjektstart hadde de tre driftsenhetene i kommunen sammenlignbare gjennomsnittlige
stillingsstørrelser på ca 65% for turnusansatte. Ved prosjektets slutt hadde sykehjemmet
oppnådd hele 75% gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som jobber i turnus! Dette
særdeles gode resultatet har blitt oppnådd gjennom konstruktivt og målrettet arbeid i
samarbeid med Fagforbundet og Sykepleierforbundet som skal ha en stor del av æren for
denne måloppnåelsen. Det kan spesielt nevnes "Evenskjer 3-3 turnus" for kjøkkenpersonalet
ved sykehjemmet. Ider er gjennomsnittlig stillingsstørrelse hele 96% og dette er oppnådd
gjennom kombinasjon av jobb hver 2. søndag, og vakter på nesten ti timer.
Suksess med KOMPETANSE /REKKRUTTERING
Det andre hovedpunktet som Skånland sykehjem har jobbet med i SAMANOM prosjektet er
rekruttering. Målet som ble satt var å rekruttere inn i ledige sykepleierstillinger. Ved årsskiftet
2015/2016 var det tilsatt sykepleiere i alle stillingene ved sykehjemmet, med unntak av en
75% stilling! Denne siste stillingen er nå lyst ut, og det er flere kvalifiserte søkere. Med dette
vil sykehjemmet oppnå 100% sykepleierdekning! Dette er en kjempesuksess, og prosjektleder
kan ikke minnes sist alle sykepleierstillingene ved sykehjemmet har vært besatt samtidig!
Oppfølging av SYKEFRAVÆR
Skånland sykehjem har opparbeidet mye kompetanse innen oppfølging av sykemeldte.
Sykehjemmet har innarbeidet sykefraværsrutiner, innarbeidet HMS gruppe og benytter
rutinemessig bedriftshelsetjenesten for oppfølging av langtidssykemeldte. Ansatte blir fulgt
opp mye tettere en tidligere, og HMS gruppa og de ansatte har gjennom SAMANOM
blitt kurset i sykefraværsarbeid, medarbeiderskap, kommunikasjonsarbeid og forebygging av
konflikter. Sykefraværsprosenten har vært stabilt høyt i perioden.
Oppsummering og vegen videre
Sykehjemmet har deltatt aktivt i prosjektet, og to av de tre områdene var meget suksessfull, og
det tredje gav mye ny kunnskap og erfaring. Det fremheves spesielt; "Evenskjer tre-tre" som i
praksis gir bare fulle stillinger, det at sykehjemmet har den største gjennomsnittlige
stillingsstørrelse av alle i pleie og omsorg, samt at sykehjemmet nå går mot 100%
sykepleierdekning for første gang på mange år. Veien videre blir å dele kunnskapen med
resten av kommunen med fokus på større gjennomsnittlige stillingsstørrelse, og jobbe videre
med sykefraværet som fortsatt er høgt.
Lønnsoppgjøret 2015:
Lønnsoppgjøret i 2015 var et mellomoppgjør som innbefattet alle fast ansatte etter
Hovedtariffavtalens kap 3 og 5. Skånland kommunes lønnspolitiske plan, sentrale føringer fra
KS og lokale utfordringer var grunnlaget for lokale forhandlinger.
Ledelse og partssamarbeid:
Rådmannen vektlegger at vi skal ha et godt samarbeid og gode prosesser med tillitsvalgte og
verneombud, med tidlig informasjon, medvirkning og bred involvering i
organisasjonsendringer, nye oppgaver og omstillinger som er nødvendig å gjennomføre.
Foruten de etablerte partssammensatte organer ADU og AMU, drøftinger og forhandlinger,
gjennomfører rådmannen jevnlige møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet samt

at vi fra 2014 har innført møter mellom alle ledere og tillitsvalgte 2-3 ganger pr år i møter
kalt «Ledelse og partssamarbeid». Temaer i de tre møtene som er avholdt i 2015, har bla vært
om økonomi og budsjett, samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, sykefravær - oppfølging,
ledelse og handling, lederavtaler, positivt arbeidsmiljø.

1.1.4 Kommunens økonomiske stilling
Skånland kommune har i 2015 et regnskapsmessig overskudd. Regnskapet er avlagt med et
netto driftsresultat på knapt 2,3 mill. kr. Etter netto avsetninger er regnskapet avsluttet med et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på la-. 4.452.458.
Premieawik inkl. avg. utgjør pr. 31.12.15 17,4 mill. kr., som er pensjonspremie som
kommunen har betalt, og som skal belastes budsjettet over hhv. 15/10/7 år. I regnskap for
2015 er det utgiftsført et premieawik på 0,6 mill. ln.
I en vurdering av stilling og resultat er det viktig å vektlegge følgende:
Kommunen har et netto driftsresultat på ca. 2,3. ln. Dette utgjør ca. 1% av driftsinntektene.
Det er anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på ca. 1,75% av inntektene.
Kommunen har pr. 31.12.15 disposisjonsfond på ca 0,1 mill. ln. Dette utgjør ca 0,04% av
driftsinntektene. Dette er en nedgang på 1,2 mill. kr i 2015. Ubundne investeringsfond utgjør
pr. 31.12.15 ln. 6,9 mill. ln.
Svakt netto driftsresultat finansiert med disposisjonsfond, samt det store premieavviket som
skyves foran medfører en stor belastning på kommunens likviditet. Det kan derfor være
aktuelt med kassakreditt i nær framtid.
1.1.5 Kommunereformen
Arbeidet med kommunereformen har vært videreført i 2015. Gjennom året har fakta- og
intensjonsgrunnlag blitt utarbeidet og godkjent. Først ble fakta- og intensjonsgrunnlag for
ETS ferdigstilt 19. mai og dernest ble 7'er alternativet (Harstad m fl.) ferdigstilt 14.
september. Utredningsarbeidet har blitt gjennomført i egen regi og kommunen fikk til dette
arbeidet tildelt ln 200 000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen.
Gjennom årets første halvår var det mest aktivitet. Første runde med folkemøter ble
gjennomført 4 steder i kommunen i april. Kommunestyret gjorde sitt retningsvalg 10. juni. Da
ble ETS enstemmig vedtatt som foretrukket alternativ, og dersom ikke det fikle felles
tilslutning og kunne gjennomføres skulle en sammenslåing med Harstad og 5 andre
kommuner gjennomføres.
I perioden juni - desember var det bare sporadisk kontakt mellom kommunene med
kommunereformen som tema. Et naturlig hovedfokus for kommunene var da kommunestyreog fylkestingsvalget. Skånland kommune tok 8. desember initiativ overfor Tjeldsund og
Evenes til forhandlinger om en intensjonsavtale om kommunesammenslåing og oversendte
det første utkastet til intensjonsavtale.

1.2 Betryggende intern kontroll og etisk standard
«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll.» Slik lyder kommunelovens § 23 nr 2 hvilket og er
selve grunnlaget for rådmannens internkontroll.
Skånland kommune har ikke etablert et felles elektronisk system for internkontroll i
organisasjonen. Vi har heller ikke en komplett analog og strukturert samling av all styrende
dokumentasjon. Kommunes tilnærming til internkontroll er basert på:
•
•
®
•

Delegasjon av ansvar og myndighet fra rådmannsnivået til underliggende
driftsenheter/-ledere. Det overordnede internkontrollansvaret ligger til rådmannen.
Overordnete/sektorovergripende styringsdokumenter (styringsreglement, rutiner og
prosedyrer).
Budsjett.
Lover, forskrifter, vedtak.

Tiltak som er iverksatt:
Rådmannen vil peke på at det er svært mange elementer i den sektorovergripende
internkontrollen som er på plass i kommunen. Dette omfatter bl.a. politisk delegasjon, etiske
retningslinjer, felles arkivplan, håndbøker for HMS med avviksrapportering/-meldinger,
brannvern og beredskapsplan for håndtering av kriser og uønskede hendelser. Driftsenhetene
har også utviklet egne sektorspesifikke rutiner og beskrivelser for de enkelte
tjenesteområdene.
Det er også etter rådmannens vurdering viktig å fremheve at ansvarsdeling mellom rådmannsog driftsledernivået oppfattes som tydelig, og det er etablert flere møtepunkt både sentralt i
kommunen og i driftsenhetene hvor relevante saker tas opp og diskuteres ved behov.
Eksempler på dette er det store ledermøtet og de sektorvise ledermøtene. Rådmannen har også
inngått lederavtaler med driftslederne med mål- og funksjonsbeskrivelser som har en årlig
gjennomgang i ledersamtalene. Rådmannen har årlig to ledersamtaler med hver enkelt leder.
Det er etablert tertialvise økonomirapporteringer og årsmeldinger til politisk nivå fra
administrasjonen, og det er etablert fast rutine for rapportering om økonomi og inkluderende
arbeidsliv fra etatene til rådmannen. Kommunen har og fastlagte rutiner og bemyndigelse på
plass for attestasjoner, anvisninger og utbetalinger.
Rådmannen har i 2015 videreført en strukturert virksomhetsrapportering fra driftsenhetene til
rådmannen. Denne rapporteringen er 2-månedlig og skal bygge på gode prinsipper for
tjenestekvalitet og styring etter mål og en erkjennelse av at gode resultater krever mer enn
økonomistyring.
Den kvartalsvise gjennomgangen av status på politiske vedtak i formannskap og
kommunestyre fungerer tilfredsstillende og er en god anledning for informasjon og dialog
mellom rådmannen og politisk nivå.
Skånland kommune deltok i første halvår i effektiviseringsnettverk i KS regi om rådmamiens
internkontroll. Skånland deltok da sammen med 10 kommuner fraNord-Norge, Akershus og

Østfold. Det ble i den forbindelse etablert en arbeidsgruppe rundt rådmannen som gjennom
samlingene og i en etterfølgende strukturert plan skal arbeide med å først etablere en
strukturert modell for rådmannens internkontroll i analog utgave, som igjen skal danne
grunnlaget for å anskaffe et elektronisk verktøy. Deltakelsen i dette utviklingsarbeidet ble
opplevd som svært fruktbart med mye god læring og innspill til metoder og verktøy.
I prosessen videre ble det i denne sammenheng etablert til sammen 35 risikovurderinger av
tjenesteområdene våre som omfatter både HMS og krisehåndtering i tillegg til konkrete
vurderinger av tjenester vi skal levere. Rådmannen mener at systematiske risikovurderinger ei
et viktig verktøy i internkontrollarbeidet for å kunne målrette arbeidet med internkontroll i
kommunen som helhet, og innenfor de enkelte driftsenhetene. Dette arbeidet utgjør nå
grunnlaget for utviklingen av en strukturert fremstilling av kommunens internkontroll basert
på grundige risikovurderinger.
Vi har i 2015 ellers prioritert arbeidet med delegeringsreglementet og arkivplanen. Nytt
delegeringsreglement ble vedtatt i kommunestyret høsten 2015.
Tiltak som planlegges iverksatt:
Vi tar sikte på å fremlegge arkivplan til politisk behandling i 2016.
Rådmannen vil ellers videreføre en systematisk oppfølging av den etablerte internkontrollen,
flere tjenestespesifikke risikovurderinger vil bli gjennomført og en oppbygning av et helhetlig
internkontrollsystem vektlegges.
Delegeringsreglementet samt flere andre styrende reglementer skal også gjennomgås og
vedtas av kommunestyret i 2016.
Demie informasjonen tatt i betraktning. Det er rådmannens klare oppfatning at det tilligger
kommunens forvaltning en tillitvekkende internkontroll, hvor det ikke er avdekket avvik i
2015.

1.3 HMS - arbeid
1.3.1 Sykefravær i %

Sykefraværstatistikken i Skånland kommune har hentet registrerte data fra lønn- og
personalsystemet. Korrekte data er avhengig av at egenmeldinger, sykmeldinger og
ferieavvikling blir registrert til rett tid i organisasjonen. Her har vi fortsatt et
forbedringspotensial.
Statistikken viser fraværet/nærværet i alle 14 driftsenheter inkludert administrasjonen.
Driftsenhetenes årsmeldinger viser et mer detaljert bilde over eget fravær.
Tabellen viser fravær ved den enkelte driftsenhet i % for de 4 siste årene.
Den horisontale streken på 8,5% angir hva målet var for sykefraværet(inkludert egenmeldt
sykefravær) i 2015 ihht IA - planen for 2014 - 2018
Oversikten viser at det var 7 enheter som nådde målet i 2015, noe som er samme antall
sammenlignet med 2014(da måltallet var 9% sykefravær).
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Tabellen viser at tendensen over en 10 års periode er fortsatt et stigende sykefravær på tross
av nedgangen i sykefraværet de siste tre årene. Ser man de siste 5 år er tendensen svakt
stigende, og de siste 4 år synkende.
Totalt sykefravær i hele organisasjonen var på 10,7% i 2015, en nedgang sammenlignet med
de tre foregående år. Det gjennomsnittlige sykefraværet gikk ned 12.1% fra 2014 til 2015.
Antall tapte dagsverk i 2015 utgjorde 6134,6 dagsverk, en reduksjon på 365,3 dagsverk fra
året før, noe som er gledelig.
Kostnadene er et viktig element, brutto ca. la- 2000 per dagsverk (jf- KS) Sintef opererer med
la-. 2500 pr.dag), men vel så bekymringsfullt er presset på å kunne gi gode og forutsigbare
tjenester til innbyggerne, belastningen på de som er på jobb og at det er tidkrevende og
vanskelig å skaffe vikarer.
Kostnadene ved sykefravær er store, men ikke alltid like enkel å beregne. Fraværet fordeler
seg innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager. Fravær utenfor
arbeidsgiverperioden blir ikke refundert. Andre kostnader som iklte blir refundert er
pensjonskostnader, arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjon, sykepenger utover 6G,
feriepenger av lønn utover 6G og feriepengeavsetning av lønn inntil 6G utover 48
sykefraværsdager. Iflg KS sin beregningsmodell for kostnader med sykefraværet kostet
sykefraværet ca. 750 000 kroner i måneden for Skånland kommune i 2015.
Hvordan fordeler fraværet seg?
Varighet:
Sykmeldt fravær utgjør 9,4% mens egenmeldt fravær er i snitt 1,4%.
Alder:
Arbeidstakere mellom 16-30 år utgjør 56 ansatte og har et fravær på 12,7%. Denne
aldersgruppen jobber tilnærmet alle i pleie- og omsorgssektoren og i barnehagene.
Den aller yngste arbeidstakergruppen, 16-20 åringer, er få og har lavt fravær. Fraværet er i all
hovedsak egenmeldt. 21-30 åringene har et høyere fravær, gjennomsnittlig 14,1%.

•

Arbeidstakere mellom 31-50 år er den største aldersgruppen på i alt 170 ansatte og har et
sykefravær på 10,4%- 30-40 åringer og 40-50 åringer har tilnærmet like stort sykefravær.
Denne aldersgruppen jobber i hele organisasjonen.
Arbeidstakere mellom 51-70 år utgjør 149 ansatte, og har et relativt likt fraværsnivå som 3150 åringene; 10,7%. 51-60 åringene har et sykefravær på 9,5% mens 60 år og eldre har et
fravær på 15,8%. De med størst fravær jobber i pleie og omsorgssektoren.
Aldersgruppen sett under ett jobber i hele organisasjonen.
Kvinner utgjør i underkant av 80% av alle ansatte i kommunen og har det høyeste
sykefraværet.
Sammenlignet med andre:
Skånland kommune har over tid hatt høyere fravær enn landet for øvrig, og blant kommunene
med høyest fravær av kommunene i Troms. I Skrivende stund har ikke KS offisielle tall for
hele 2015, det opereres kun med 4.kv 2014 til 3 kv. 2015.
Ser man på de tallene så har kommunene(som arbeidsgiver) et gjennomsnittlig sykefravær på
9,9, Troms har 11,4% mens Skånland kommune har 12,14%. I Troms er det kun 2 kommuner
som har høyere fravær enn Skånland.

1.4 IA - Inkluderende Arbeidsliv
Skånland kommune har inngått ny IA — avtale for perioden 04.03.14 - 31.12.18. Avtalen er
signert av rådmannen, alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, noe som viser at
partssamarbeidet er godt hos oss.
Det er opprettet IA - team som har møter 4 ganger pr. år. Teamet består av leder i NAV
Skånland, rådgiver NAV arbeidslivssenter, personalsjef, hovedverneombud og
hovedtillitsvalgt. Teamet arbeider med problemstillinger, informasjon og tiltak på systemnivå.

1.4.1 Skånland kommune som IA - virksomhet i perioden 2014 - 2018
Den nye IA-avtalen har som overordnede mål «å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet,
forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet».
Sammenlignet med tidligere IA-avtaler har denne avtalen fått et forsterket fokus på å bedre
arbeidsmiljøet. Vår visjon "Sammen for hverandre" er vårt fyrtårn og seilingsmerke for vårt
IA- arbeid. Avtalen har fått politisk behandling.
Følgende målsetting har Skånland kommune vedtatt:
Delmål 1: Sykefravær/arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet skal være på 91,0 % i 2014, 91,5 % i 2015 og 92 % i 2016, 92,5% i 2017 og
93% i 2018.
Driftsenheter følger i utgangspunktet samme måltall, men enheter som normalt har høyere
nærvær kan bruke den årlige prosentvise økningen i arbeidsnærværet som alternativt måltall.
Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne
Skånland kommune har fokus på tidlig tilrettelegging og oppfølging av egne arbeidstakere og
bedriftsinterne tiltak skal forsøkes og tilskudd fra NAV vurderes.

Delmål 3: Avgangsalder / livsfaseperspektivet
Skånland kommune skal ha en livsfaseorientert personalpolitikk som: gir alle medarbeidere
mulighetene for faglig fornying, utvikling og omstilling gjennom hele yrkeskarrieren,
legger til rette for at den erfaring og kompetanse som arbeidstakerne har, -uavhengig av
livsfase, kommer kommunen til gode
Kommunestyret sitt vedtak om seniorpolitisk plan vedtatt i møte den 18.12.2008, K- sak
44/08, i verk satt 1.1.2011. De seniorpolitiske fridagene fra 62 år ble tatt ut fra og med 2012.

1.4.2 Status og framdrift av LA-arbeid
Evaluering av mål og tiltak: har tiltakene blitt gjennomført og skal de fortsette?
Å jobbe systematisk med IA/HMS er tidkrevende men nødvendig.
Skånland kommunes arbeidsmiljøpris «Sammen for et godt arbeidsmiljø» ble for første gang
delt ut til en enhet som jobbet godt med arbeidsmiljøet i 2015. Arbeidsmi ljøprisen var på ler.
10 000 og diplom. Prispengene benyttes til tiltak som bidrar til trivsel og glede på
arbeidsplassen.
For 2015 gikk prisen til Grov skole og her er juryens begrunnelse:
«Grov skole har en virksom og involverende HMS-gruppe som har over flere år, også i 2015,
jobbet systematisk med F1MS og medbestemmelse.
«Grov skoles metodiske arbeid er overførbart til andre enheter. Enkelte enheter har adoptert
måten medbestemmelsesapparatet arbeider på.
Grov skole har på en flott måte klart å involvere næringsliv, innbyggere og foreldre i sitt
arbeid for å få en trivelig og aktiv skole for ansatte og elever.
Grov skole har, på tross av en liten økning i sykefraværet i 2015, klart å holde seg på et meget
lavt fravær i flere år.
Grov skole har en inkluderende og tydelig ledelse (som også har fått ros i Harstad Tidendes
byrunde).
Grov skole har tiltaket «hemmelig venn» som skaper trivsel og spenning på arbeidsplassen.
Grov skole praktiserer inkludering og delmål 2 i IA-avtalen ved å ta inn en deltaker på tiltak
via NAV.
Grov skole har som en del andre driftsenheter fokus på IA-avtalens delmål 3 mtp hvordan
tiltak overfor seniorarbeidstakere skal prioriteres.»
Sør-Troms HMS-Tjeneste har bistått arbeidsgiver og arbeidstakere i 2015 ihht inngått avtale.
Alle ansatte i barnehagene har gjennomgått ergoteknikkurs, alle ansatte og ledere på Skånland
sykehjem har fått bedriftsinternt kurs innen konflikthåndtering og kommunikasjon. Ansatte på
teknisk v/vedlikehold har fått kurs innen kjemisk og biologisk helsefare.
I tillegg har bedriftshelsetjenesten deltatt på 13 oppfølgingsmøter og har mottatt flere
henvendelser fra ansatte, verneombud og ledere.

2. Økonomisk analyse
2.1 Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige
forhold
Skånland kommune har i 2015 et overskudd. Regnskapet er avlagt med et netto driftsresultat
på 2,3 mill. kr. Etter netto avsetninger er regnskapet avsluttet med et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) påler. 4.452.458.

I en vurdering av stilling og resultat er det viktig å vektlegge følgende:
Kommunen har et netto driftsresultat på ca. 2,3 mill. kr. Ut i fra anbefaling om at netto
driftsresultat over tid bør ligge på ca. 1,75 % av inntektene, mangler det ca. 2 mill. for å oppnå
denne målsettingen.
Kommunen har pr. 31.12.15 disposisjonsfond på totalt 0,01 mill. kr. Dette utgjør ca 0,04 % av
driftsinntektene. Dette er en nedgang på 1,2 mill. kr i 2015. Ubundne investeringsfond utgjør
pr. 31.12.1 kr. 6,9 mill. kr.

2.2 Økonomisk utvikling - endret økonomisk situasjon, rettssaker mv.
For å illustrere kommunens økonomiske utvikling siste 3 år, kan følgende sentrale
økonomiske forholdstall være relevante.

2.2.1 Sentrale økonomiske forholdstall (tall i hele 1000)
Nøkkeltall

2015

2014

2013

Likviditet - Likviditetsgrad 1

2,49

1,72

2,01

Likviditet - Likviditetsgrad 2 (mest. likv. oml./korts. 1,9
1,3
1,2
ei eld)
10,26
11,93
14,36
Soliditet - gjeldsgrad (gjeld/egenkapital)
270.019 254.547 243.730
Sum driftsinntekter
Sum frie disponible inntekter

196.803 187.188 183.333

Netto driftsresultat
Lånegjeld pr. innbygger nto (eks.

2.275

-1.896

-3.018

78

78

73

Lånegjeld totalt nto (eks. pensjonsforpliktelse)

276.985 251.556 215.665

Lånegjelden er høy i forhold til landsgjennomsnittet. Det er i 2016-2019 budsjettert med
betydelige investeringer. Dette vil medføre en ytterligere økning i lånegjelden, noe som vil
legge sterkt press på økonomien i årene framover.
2.2.2 KOSTRAs økonomiske forholdstall
2015

2014

2013

Brutto driftsresultat i % av bto. driftsinntekter

1,3%

-0,5 %

-0,1 %

Netto driftsresultat i % av bto. driftsinntekter

1,0%

-0,5 %

-1,0%

2015

2014

2013

Netto lånegjeld i % av bto. driftsinntekter

87%

91,4%

88,0%

Arbeidskapital i % av bto. driftsinntekter

10,7%

5,5%

7,7%

Frie disponible inntekter i kroner pr. innbygger.

61

60

59

Likviditeten er i 2015 sterkt belastet av bl.a premieawik. Det kan derfor være aktuelt med
kassakreditt i nær framtid.

2.2.3 KOSTRA
Dersom man ser på KOSTRA tall for prioritering (netto utgift til hvert område), så gir dette
følgende status og utvikling siste 3 år.
Tjenesteområdenes netto andel av budsjettet:

2015

2014

2013

Administrasjon og styring

9,1

9,5

9,4

Barnehager

10,0

11,1

10,2

Grunnskoleopplæring

21,7

22,5

22,2

Helse og omsorg

42,5

45,0

41,7

Sosialtjeneste

4,5

3,6

3,7

Barnevern

3,7

3,6

3,4

Vann, avløp, Renovasjon mv.

-0,2

-0,1

0,1

Planlegging, natur, Miljø

1,8

1,9

1,6

Kultur

2,5

2,5

1,9

Kirke

1,5

1,5

1,5

Samferdsel

3,0

3,2

3,3

Bolig

-0,6

-0,8

-0,8

Næring

0,4

-0,1

-0,3

Brann og ulykkesvem

1,0

1,0

1,3

2.3 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser
Det har vært et generelt lavt rentenivå i 2015. Selv om det forventes et lavt nivå de nærmeste
årene, må man ta høyde for at det vil komme en økning på sikt. Pensjonsutgiftene fortsetter å
øke, og det er fortsatt en vesentlig andel som kommunen skyver foran seg i premieawik.
Dette avviket skal avskrives over 15 år/10/7 år, i tillegg skal betalt premie over tid tilpasses
pensjonskostnad, noe som medfører at det må påregnes en framtidig økning.

2.4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling - inntekter,
behovsendringer mv.
Kommunens inntekter styres i stor grad av befolkningsutviklingen. Det har vært en vekst i
befolkningen de siste årene. I 2015 var veksten på 53 personer. Den positive
befolkningsutviklingen betyr økte inntekter til kommunen, men medfører også en økning i

mm

tjenestebehov. I den grad slik økning i tjenestebehov ikke kan dekkes innenfor ledig kapasitet,
vil dette medføre utgiftsøkninger. I tabellene er vist en del utviklingstrekk, både i
befolkningssammensetning og bosted for tidsrommet 2000 til 2016

2.4.1 Alderssammensetning pr. 1.1.:
Årstall/Aldersgr.
0 år
1-5 år
6-15 år
16-19 år
20-66 år
67-79 år
80 år og eldre
Sum

2000
Personer
26
148
402
189
1 847
316
181
3 109

2005
Personer
20
131
338
173
1 826
292
174
2 954

2013
Personer
21
170
297
130
1 789
366
167
2 940

2015
Personer
36
152
317
119
1 773
412
179
2 988

2014
Personer
27
156
321
128
1 770
381
168
2 951

2016
Personer
18
161
319
157
1 778
439
169
3 041

Det ble født relativt få barn i 2015 med 18. Av øvrige ting er det spesielt økning i
aldersgruppene 67-79 år, og nedgang for 80 år og eldre som er viktig å merke seg.
Dersom man ser på befolking, og befolkningsutvikling pr. skolekrets (skolekretser pr.
1.1.2012), har man følgende utvikling og status pr. 1.1.2016.
Årstall/Skolekrets
Boltås
Skånland
Skånland krets fra
2013
Sandstrand
Grov
Uoppgitt
Sum

2000
Personer
413
1506

2005
Personer
391
1435

2013
Personer
362
1479
1 841

2014
Personer
373
1476
1 849

2015
Personer
373
1 515
1 888

2016
Personer
359
1 563
1 922

623
562
5
3109

580
522
26
2954

551
540
8
2940

556
530
16
2951

540
545
15
2988

535
573
11
3041

Nåværende Skånland skolekrets omfatter 63,2% av innbyggerne i kommunen

2.5 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskapet
2.5.1 Driftsregnskap
Totalt har rammeområdene et netto mindreforbruk på kr. 839.000. De vesentligste
budsjettavvikene framkommer på følgende rammeområder:
Merinntekter og mindreutgifter.
Omsorg Sør
Merinntekt statstilskudd ressurskrevende tjenester.

kr. 1.757.000 (8,9%)

Skatt og rammetilskudd
Merinntekt

kr. 1.173.000 (0,6%)

Renteutgifter
Lavere rentenivå enn budsjettert. Låneopptak 2015 sent på året.

kr. 689.000 (12,5%)

Fellesutgifter skole/bhg
Merinntekt ref. stat undervisning fremmedspråklige.

kr. 639.000 (9,1%)

Merutgifter og mindre inntekter.
Barnevern
Merutgifter tiltak til barn plassert utenfor opprinnelig hjem.

kr. .169.000 (19,7%)

Motpost kalkulatoriske avskr. mv.
kr. 536.000
Mindre inntekt på grunn av forsinkelse Sandstrand vannverk, ikke beregnet kalk.
rente/avskriving på dette i 2015.

2.5.2 Investeringsregnskap
Det var i 2015 i revidert budsjett avsatt ca. 41,6 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler.
Totalt ble det gjennomført investeringer i anleggsmidler på 19,6 mill. la-.
Avvikene skyldes i forsinkelse i framdrift av investeringsprosjekt. Det største er revidert
investeringsbudsjett Kvitfors felleskommunale vannverk på ca. kr. 7,3 mill., Avløpsinvesteringer på ca. 3,5 mill. Renovering Skånland sykehjem ca. 3 mill, Våtgarderobe ca. 2
mill. Disse er planlagt gjennomført/ferdigstilt i 2016.

3. Likestilling
Generelt sett er det statistisk fortsatt typiske kvinne- og mannsyrker, og langt flere kvinner
enn menn jobber deltid, selv om det har vært en positiv utvikling de to siste årene. I
landsmålestokk har omtrent like mange kvinner og menn høyere utdanning i dag. Likevel
velger de fleste fremdeles tradisjonelt. Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og
undervisning, menn innen teknikk og naturvitenskap.
Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men færre enn en av fem toppledere er kvinner. Størst
andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og
omsorgssektoren.
Hvordan er situasjonen i 2015 i Skånland kommune?
For ledere i mellomsjiktet er det overvekt av kvinner. 9 av 13 driftsledere er kvinner og er
fordelt tradisjonelt innen undervisning, barnehage og omsorg. Øverste leder/rådmannen er
mann.
Det er fortsatt slik at kvinner jobber mer deltid, og de fleste menn full tid. Hvis det er menn
som jobber deltid er det innenfor omsorg, og således i kvinnedominert yrke.
Vi har fortsatt en stor utfordring med å få større kjønnsbalanse innenfor barnehage, skoler og
pleiesektoren. En god likevekt er utviklende og stabiliserende for arbeidsmiljøet. Det er bare
Grov og Skånland skole som har en akseptabel blanding av menn og kvinner. Vi bør også
søke å øke kvinneandelen innenfor Tekniske tjenester, herunder teknisk kontor og
vedlikehold.
Statistisk data er tatt ut på fast ansatte i alle kommunale enheter(FD, FT, LF), også de som er i
permisjoner (PU,PL). Vikarer(bortsett fra vikarer i vakante stillinger V V), timelønte og
engasjerte er utelatt, da de oftest erstatter fast ansatte på grunn av fravær og lignende.

3.1 Kjønnsdelt statistikk på hel - og deltidstilsatte
Arbeidstid
Heltid
Deltid

Kvinner
93
122
215

%
32,4
69,3
70

Menn
38
54
92

%
11,6
30,7
30

Total ans
131
176
307

%
42,7
57,3
100

Kommentar:
Oversikten viser tall pr. 31.12.15.
Tabellen viser antall kvinner/menn i heltid og deltid sett opp mot totalt antall ansatte i
kommunen.
Deltidsbrannmannskap er tatt med i denne rapporten og disse utgjør 30 fast ansatte menn.
Det er flest deltidsarbeidere (99% og mindre) i kommunen, uansett kjønn. Utelates
brannmannskap jobber menn flest i heltidsstillinger.
32,4% av alle fast ansatte i kommunen er deltidstilsatte kvinner, og menn 11,6%, noe som er
færre heltidsstillinger i % sammenlignet med 2014. Av alle fast ansatte i deltidsstillinger
utgjør kvinner 69,3% (67,7% i 2014), og menn 30,7% (32,3% i 2014).
Deltidsproblematikk er et tema som er et svært aktuelt i Norge, herunder også kommunene.
Sett i lys av dette har statistikken for Skånland de foregående årene 2012, 2013 og 2014 vist
en positiv utvikling. Sammenlignet med 2014 har det i 2015 vært en liten økning i antall

kvinner i deltidsstillinger, mens det for menn har vært en liten nedgang i deltidsstillinger.
Både for kvinner og menn er faste heltidsstillinger blitt redusert ifht 2013 og 2014(målt i
prosent av alle ansatte).
176 av 307 av Skånland kommunes faste ansatte jobber deltid, noe som tilsvarer 57,3 %, en
økning på 1,3% poeng siden 2014.
Av 122 kvinner som jobber deltid (1:99 % stilling) er det 18 som har mindre enn 50% stilling.
Det er en nedgang med 9 personer sammenlignet med 2014.
Av menn som jobber deltid er det 13 som har mindre enn 50% stilling(42 om en tar med
deltidsbrannmannskap). Også menn har fått økning i deltidsstillinger sammenlignet med
2013.
Deltidsstillinger furner man spesielt innen pleie- og omsorg.

3.2 Planlagte og iverksatte likestillingstiltak
En ny likestillingsplan ble vedtatt i kommunestyret 11.12.13 i sak 65/13. Lovgrunnlaget er
utvidet samt at nye tiltak utover tiltak fra likestillingsplanen av 2003 er vedtatt. Den nye
likestillingsplanen har fått virke i hele 2015, 2014, og deler av 2013.
Overordnede mål
Skånland kommune skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk arbeide aktivt for at det ikke skjer
usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering mellom kjønn, etnisitet og nedsatt
funksjonsevne.
Bevisstgjøre medarbeidere på kommunens grunnverdi om å være inkluderende og følge
Skånland kommunes visjon "sammen for hverandre".
Arbeidsmiljøet skal være fritt for diskriminering og trakassering.

Delmål
Delmål 1: Heltidskultur
Ansettelsesforhold i minimum i 50% stilling og gjennomsnittlig stillingsstørrelse ikke mindre
enn 85%.
I Skånland kommune er de fleste deltidsstillingene besatt av kvinner.
Arbeidsgiver og arbeidstakere skal jobbe for at heltidsarbeid blir en rettighet og deltid en
mulighet.
Dette gjennom å forplikte både arbeidsgiver og arbeidstakere til å bidra til reduksjon i
ufrivillig deltid.
Kommentar:
Pr. 31.12.15 var det utenom deltidsbrannmannskap 27 personer (18 kvinner og 13 menn)i
faste stillinger som hadde 49% stilling eller mindre. Kvinner med slike stillingsstørrelser er i
all hovedsak ansatt innenfor pleie og omsorgstjenesten. Menn som har mindre enn 50%
stillingsforhold er i stillinger som kan synes å være en følge av at disse stillingsstørrelsene er
vedtatt slik(jf. deltidsbrannmannskap og leger).

n

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse(stillingsprosent) var 82,8% pr. 31.12.15, en liten nedgang
fra 2014(83,1).
Tiltak 1:
Gjøre løpende vurderinger av eksisterende arbeidstidsordninger i samarbeid med tillitsvalgte.
Ansvar: Driftsledere
Tiltak 2:
Ved ledighet i stillingen skal deltidstilsatte tilbys utvidelse inntil 100% stilling.
Ansvar: Rådmannen
Kommentar:
Tiltak 1: Dette vurderes ved behov
Tiltak 2: Ved ledighet vurderes fortløpende om deltidstilsatte kan få utvidet sin stilling, jf.
også arbeidsmiljøloven § 14-3.1 2015 var det noen som fikk tilbud om økt stillingsprosent,
særlig innfor pleie- og omsorgstjenesten. Dekning av helgevakter vil fortsatt være ei
utfordring for at alle kan få tilbud om inntil 100 % stilling
Delmål 2: Rekruttering og ansettelse
Jevnere fordeling av kvinner og menn i ulike stillinger samt legge til rette for å øke antall
ansatte i Skånland kommune fra underrepresenterte grupper.
Kommentar:
Kontinuerlig arbeid som pr. 31.12.15 ikke har hatt særskilt fokus.
Tiltak 1:
Ved utlysning av stilling oppfordres kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn,
funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.
Ansvar: Rådmannen
Tiltak 2:
Ved kvalifikasjonsmessig likhet foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er
unden*epresentert.
Ansvar: Ansettelsesutvalget
Kommentar:
Tiltak 1: Ny ordlyd i alle utlysninger i 2014.
Tiltak 2: Likestilling har ikke vært et avgjørende argument i noen av ansettelsessakene i 2015.
Delmål 3: Lik lønn for arbeid av lik verdi
Medarbeidere skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi, uansett alder, kjønn,
funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.
Kommentar:
Det er ingenting som tilsier at kjønn påvirker lønnsnivå, men heller stillingens kategori.
Hovedtariffavtalens bestemmelser ivaretar langt på vei lik lønn for arbeid av lik verdi.
Tiltak 1:
Likestilling skal være tema på årlig lønnspolitisk drøftingsmøte.

Ansvar: Rådmannen
Tiltak 2:
Skånland kommune skal ved gjennomgang av stillingsoversikt vurdere lønnsplasseringen
innenfor de ulike gruppene og arbeide for at eventuelle lønnsmessige skjevheter som ikke har
sin årsak i saklige forhold, rettes opp.
Ansvar: Administrativt forhandlingsutvalg
Kommentar:
Tiltak 1: Dette tiltaket ble ivaretatt i lønnspolitisk drøftingsmøte i 2015
Tiltak 2: Dette ble ivaretatt i 2015
Delmål 4: Utvikling og kompetanseheving
Alle medarbeidere skal likestilles i sine muligheter for opplæring, videreutdanning og
permisjon i forbindelse med utdanning.
Tiltak 1:
Ledere skal motivere medarbeidere til å kvalifisere seg for nye oppgaver og oppfordre
medarbeidere til å søke nye utfordringer.
Ansvar: Rådmannen og driftsledere
Tiltak 2:
Ledelsen skal i størst mulig grad, og der det er naturlig påse at kvalifiserende oppgaver som
vikariater, deltakelse i og ledelse av arbeids- og utredningsgrupper og prosjekt tilfaller
medarbeidere i underrepresenterte grupper.
Ansvar: Rådmannen og driftsledere
Kommentar:
Tiltakene følges opp i det daglige arbeidet av lederne ved de enkelte driftsenhetene og av
administrasjonen. Tiltakene følges også opp ved vurderinger av, innstilling i og avgjørelse av
konkrete søknader.

Delmål 5: Holdningsskapende arbeid om likestilling
I Skånland kommune skal det drives holdningsskapende arbeid om likestilling for å bryte ned
eventuelle skapte barrierer som hemmer likestilling, samt hindre at nye skapes.
Alle medarbeidere har krav på rettferdighet og lik behandling. Skånland kommune tolererer
ikke noen form for trakassering eller diskriminering av sine medarbeidere.
Kommentar:
Rutine og veileder for konflikthåndtering er utarbeidet og iverksatt administrativt i 2014.
Veileder for mobbing og trakassering er ennå ikke utarbeidet.
Tiltak:
Likestilling skal være tema på jevnlige møter ledelsen avholder med
hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte.
Ansvar: Rådmannen og driftsledere

Kommentar:
Likestilling har ikke vært særskilt hovedtema på orienteringsmøtene med de
hovedtillitsvalgte, men har vært deltema under andre saker. Tiltak 2 følges opp i det daglige
av de enkelte enhetslederne og av administrasjonen.

3.3 Likestillingsutvalget
Likestillingsutvalget har ikke hatt møter i 2015.

4. Interkommunalt samarbeid
4.1 ETS - samarbeid
ETS står for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland. Disse tre kommunene har ut fra
beliggenhet, infrastruktur og bosettingsmønster etablert samarbeid på en rekke områder.
Samarbeidet er formalisert ved opprettelsen av et ETS samarbeidsråd, som har rådgivende
funksjon overfor kommunestyrene. Rådet består av de tre ordførerne. På rådsmøtene møter
også de tre rådmennene. Tjeldsund kommune har i 2015 hatt ledervervet (ordfører) og
sekretariat (rådmann). Ledervervet går på omgang mellom de tre kommunene, og rullerer
hvert annet år, hvilket innebærer at det blir Evenes sin tur fra 2016. Det ble i 2015 avviklet 2
møter i ETS samarbeidsråd med 10 informasjonssaker. Det ene møtet var som ETS politiråd.
Det har ikke blitt etablert nye samarbeidsområder i 2015. Rådmennene har diskutert
muligheter for en mer samlet organisering av skatteoppkreverfunksjonen og for øvrig
planlegges en felles ROS analyse innenfor beredskap og samfunnssikkerhet gjennomført i
2016.
Med kommunerefonnen i hovedfokus har kommunene vært omforent om å ikke etablere nye
samarbeidsløsninger før kommunefremtiden er mere avklart mht hvilke kommuner som skal
slås sammen. Den lave aktiviteten i ETS-rådet må således ses i denne sammenhengen og at
for øvrig kommunevalget har hatt prioritet og fokus for kommunene gjennom store deler av
2015.
I kommunesamarbeidet i ETS inngår en samlet bemanning på 35,78 årsverk og en brutto
driftsutgift på 19,4 mill kroner. På siden av dette har og Evenes og Tjeldsund et samarbeid om
funksjoner innenfor en totalkostnad 20,5 mill og en bemanning på nær 34 årsverk.

4.2 Sør-Troms regionråd
Skånland kommune er med i Sør-Troms regionråd, som består av ordførerne i Kvæfjord,
Gratangen, Ibestad, Salangen, Lavangen, Harstad og Skånland. I tillegg møter rådmennene
også i regionrådets møter. I regi av regionrådet deltar Skånland i planlegging og
gjennomføring av en rekke samarbeidstiltak. Regionrådet avgir egen årsmelding.

4.3 Oversikt interkommunalt samarbeid
|Samarbeidsparter

Områder) |Samarbeidstiltak
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Varm og renovasjon

Områder ] Samarbeidstiltak
Felles kjøp av jordmortjeneste
fra Harstad sykehus

Q Samarbeidsparter
Skånland, Evenes og
Tjeldsund kommuner

1 Administrering
Skånland kommune

Ruskoordinator

Skånland, Evenes og
Tjeldsund kommuner

Skånland

SLT-koordinator (samordning
lokale rus- og
voldsforebyggende tiltak)

Skånland, Evenes og
Tjeldsund kommuner, samt
Politiet

Skånland

Samarbeid om veterinærvakt

Skånland, Harstad, Evenes,
Kvæfjord og Tjeldsund
kommuner

Harstad kommune

Kvitfors felleskommunale
vannverk

Skånland og Evenes

Skånland

Slamtømming, felles avtale

Skånland, Evenes og
Tjeldsund kommuner

Skånland kommune

Samarbeid om renovasjon,
interkommunalt selskap

Skånland, Tysfjord,
Ballangen, Narvik,
Gratangen, Lavangen,
Ibestad, Evenes, Tjeldsund,
Harstad, Kvæfjord og
Bjarkøy kommuner
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Ressursselskap
(HRS) IKS

Innkjøp, kjøp av tjeneste

Skånland, Harstad og
Kvæfjord kommuner

Harstad kommune

Newton-rommet

Kommunene i Sør-Troms

Harstad kommune

Hiemmeside, samarbeid om
drift

Skånland, Evenes,
Tjeldsund, Lødingen og
Kvæfjord kommuner

Kvæfjord kommune

Samarbeid omsorgssektoren —
kurs og kompetanseheving,
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Skånland, Evenes og
Tjeldsund

Går på omgang

ETS UKM, årlig arrangement

Skånland, Evenes og
Tjeldsund kommuner

Felles

Prosjekter
Harstadregionen næringsforenings
webportal

Samarbeidsparter
Skånland, Gratangen,
Lavangen, Salangen,
Elarstad, Ibestad og
Kvæfjord kommuner

Administrering
Harstadregionens nærings
forening

Tidsramme
Skånland
gikk ut av
samarbeidet
i 2015.

Prosjekter
«Imella» forprosjekt og
hovedprosjekt Isbadestranda i
Skånland
Kystsoneplanlegging i Sør- og MidtTroms

S amarbeidsparter
Kommunene i SørTroms

Administrering
Sør-Troms
regionråd

Kommunene i Sør- og
Midt-Troms og Troms
fylkeskommune

Sør-Troms
regionråd

Tidsramme
Prosjektet
avsluttet i
2015
Prosjektet
avsluttet i
2015.

I tillegg til formelt samarbeid er det en del uformelt samarbeid mellom de forskjellige
kommuneadministrasjonene i regionen.

4.4 Utfordringer i interkommunalt samarbeid
4.4.1 Erfaringer
Størne fagmiljø etableres når kommuner søker sammen og etablerer felles løsninger.
Kvaliteten på tjenestene styrkes faglig og vi blir mer solid og kompetent.
Vi kan imidlertid ikke dokumentere å ha spart penger og det er vanskelig å påvise
stordriftsfordeler samt at det er varierende besparelse på administrasjon.
Selve prosessen for å etablere går i noen tilfeller greit, i andre tilfeller meget krevende.
Utredningskompetanse og -kapasitet har i all hovedsak Skånland initiert løsninger for og
finansiering til, i ETS samarbeidet.

4.4.2 Utviklingsmuligheter
ETS samhandlingsprosjektet viste oss et stort potensiale for fremtidig samarbeid. Kapasitetsog kompetanseutfordringer for samarbeidskommunene er nå dekket opp for. En viktig
milepæl ble nådd gjennom etableringen av ETS Medisinske Senter. Når vi i tillegg har
etablert SLT-koordinator og ruskoordinator kompletteres innsatsen ytterligere. Høsten 2015
gilde kommunene i ETS sammen om en satsning i et prosjekt «Tidlig Imi» som vil
gjennomføres i 2016. Det ligger og et mulighetsrom for å komplettere samarbeidet innenfor
helse med å inkludere forebyggingen gjennom helsesøstertjenesten, psykiatrien og
barnevernet spesielt tverrfaglig i fremtiden.
I kommunereformen synliggjør fakta- og intensjonsgrunnlag og intensjonsavtaler at
samarbeid kommunene i mellom fullt ut kan erstattes i en felles kommunefremtid. Dette
fakta- og intensjonsgrunnlaget synliggjør at potensialet for mer robuste og kompetente
tjenester er tilstede.

4.4.3 Dilemmaer
På noen områder blir vi ikke likeverdige parter, for eksempel når vi samarbeider mot Harstad.
Samarbeid mellom stor og liten kommune, kjennetegnes mest med at den lille kommunen
«kjøper» ledig kapasitet hos den store.
Når vi "setter ut" en bit av et fagområde så øker vår interne koordinerings/samordningsutfordring i egen kommune. Eks: barnevern. Eks: se til sjumilssteget.

Det store dilemmaet for det interkommunalt samarbeid i fremtiden, er hvilken påvirkning
kommunereformen og etablering av nye kommuner vil medføre. Det er helt på det rene at alle
samarbeidsløsninger i ETS er i «spill» nå som kommunene utreder også andre
kommuneløsninger for fremtiden. Dersom ETS-kommunene går i ulik retning vil første
konsekvens være at dagens samarbeidsavtaler sies opp og avvikles, før evt nye kan etableres
med andre kommuner. Det er den reelle forutsetning for kommunereformen - at
interkommunale samarbeid skal minimeres. Hvorvidt dagens og evt andre
samarbeidsløsninger ønskes utviklet, kan og være påvirket av den slitasje som
kommunereformutredningene kan ha medført mellom kommunene.

5. Annen informasjon
5.1 Driftsenhetene
Årsmeldingene fra de ulike enhetene er samlet i et dokument og er som tidligere, et vedlegg
til årsmeldingen fra rådmannen.

5.2 Kort oppsummering av det viktigste fra driftsenhetene - gode historier
og vellykkede tiltak
I Skånland skal vi legge vekt på å synliggjøre kommunens aktivitet og utfordringer på en
informativ måte. Siden 2013 har rådmannen gitt alle driftslederne utfordring i å beskrive gode
historier og vellykkede tiltak i driftsåret. Dette er og vektlagt og gjort synlig siden 2014 i
virksomhetsrapporteringen som driftslederne gir til rådmannen annenhver måned. En positiv
tilnærming og fremheving på hva vi er gode på og lykkes med, er viktig for å understøtte
målet om at kommuneorganisasjonen skal fremstå som innbyggervennlig, brukervennlig og
næringsvennlig. Her gis et innblikk i de historier som driftslederne gjennom året har skrevet
om til rådmannen;
Evenskjer barnehage:
Barnehagen har en personalgruppe som står samlet og jobber med fokus på at vi skal levere
best mulig kvalitet uansett «storm eller stilla». Jeg er veldig stolt av de ansatte her, som viser
stor grad av profesjonalitet og stå-på vilje. De er også opptatt av skolering og egenutvikling.
Innsatsen får de også mange godord for!
Jeg håper og tror og mener at vi også er flinke til å ta vare på hverandre både når det røyner på
og ellers. Jeg bruker mye tid på å snakke med ansatte i ulike sammenhenger - og mener det er
viktig for å skape en kultur der vi «drar lasset sammen».
Humor er viktig - den kan ikke overvurderes © Det er helsebringende å kunne le!
Vi har en pedagogisk leder som spiller i band og som er kjempeflink til å spille gitar - han hal
laget egen barnehagesang - om ublidublien - og nå har han laget egen ublidubli- hule ©
Om ønskelig kan ubidubli - sangen oversendes © Ungene elsker den!
Vi har hatt flott personaltur til havs! Vi leide skøyta «Navarn», sponset personalet med egne
sosiale penger (innsamlet ved hjelp av diverse arrangement!), inviterte med samboere og
ektefeller for de som har det (de betalte alt selv) og dro til havs og etter hvert til øya Rogla.

Inviterte med alle nye som skal starte her i august. Laget salater på forhånd og tok med
grillmat. Grillet da vi gikk i land på Rogla. Rakk knapt alt vi hadde planlagt av allsang og
Quiz og leker. Egen musiker og halve gruppa hans hadde vi også med (ansatt her ©) I dag har
vi for øvrig feiret de som skal slutte med is og tilbehør - det gjør vi alltid! Yi har en liten
presang og lager de flotteste kort med bilder © GOD SOMMER!
Vi har avholdt rockekonsert på Gul base, Måneskinnet. Alle gruppene var invitert. Ola med
gitaren stilte med nyskrevne sanger, innøvd med barna på Måneskinnet. Nå har vi helt egen
ryddesang, sang om baksida, og sang om ubli-dublien!
Sandstrand barnehage:
Økning i barnetall og i personell: Høsten 2015 fikk vi ei økning på 6 barnehageplasser. Dette
utgjorde også en pedagog ekstra, og alle var fornøyd da vi fikk tilbake pedagogen som ble
overtallig høsten 2014, og at det kom flere barn-noe som betyr flott utvikling.
Innkjøp av nye lekeapparat: Oppsparte midler fra eget budsjett og spleiselag fra lag og
foreninger gjorde at vi i 2015 kunne kjøpe inn en flunkende ny humpe, pluss et klatrestativ
med sklie. Kvaliteten ifht. fysisk fostring på uteområdet steg betraktelig med de nye
lekeapparatene. Og barna var utrolig fornøyd.
Kurs og innkjøp av snakkepakken: Februar 2015 var barnehagene i Skånland kommune og
Markomanak på kurs ifht snakkepakken som er et flott system for å utvikle språket blant
barnehagebarn. Denne pakken blir brukt jevnlig av hele personalet, og vi vurderer i år å utvide
pakken. Har sett mange flotte samlingstunder hvor snakkepakken har vært tatt i bruk.
«Mitt valg» I desember 2015 var alle barnehagene i kommunen på kurs hos Sylvia Johansen
for å lære å bruke det pedagogiske opplegget til Mitt valg.. Kurs og pedagogisk kursmateriell
var sponset av Lions Skånland. Et flott pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og
emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Vi er allerede i gang med første
tema.
Tilbud om PMTO foreldrerådgiving, fra Skånland kommune:
I september begynte ansatte fra helsestasjonen, skolene og barnehagene i kommunen på pmto
foreldrerådgivingskurs i Harstad i regi av PPD. Dette var nyttig og spennende kunnskap, med
særdeles flinke kursholdere. Er veldig glad for jeg fikle være med på dette, og ser på dette
rådgivingskurset som et nyttig lavterskeltilbud til foreldre som har ulike utfordringer med
barna i hverdagen. Har allerede hatt min første forelder, og synes det er et kjempespennende
verktøy å prøve ut.
Ressan barnehage:
Arctic Race midt i oppstart og tilvenning for nytt barnehageår ble en veldig positiv opplevelse
både for barna og personalet. Flott arrangement for barna med blant annet sykkeløp, og
vandreteater om Kaptein Blå og den forsvunne sykkel.
Styrket foreldresamarbeid. Vi får mange flere positive tilbakemeldinger fra foreldre på at de
er fornøyd med barnehagen. Bare ett barn som hadde deltidsplass i 2015.
Sykefraværet gikk ytterlige ned. Det mener jeg er et resultat av at vi jobber kontinuerlig for å
bevare et godt arbeidsmiljø. Vi har også jobbet mye med å innarbeide gode, og også fleksible

rutiner og planer i barnehagen. Dette har vært utfordrende, men lærerikt med tanke på vår
driftsform (basedrift).
Godt samarbeid med Nova turlag i forbindelse med tilrettelegging for turer i nærområdet.

Vandreteater for de barnehagebarn og andre under ARCTIC RACE av revygruppa ved Ove
Antonsen med flere. Kaptein Blå jakter på den blå sykkel som er forsvunnet.
Skånland skole:
En artig kommentar som vi i personalet «lever lenge på» kom siste skoledag før jul. Det
hadde vært den årlige Volleyballturneringen og elevene tapte finalen mot lærerne. Jeg var
innom en av u-trinnsklassene etter dette og vi snakka litt om løst og fast, og da selvsagt
turneringen - hvorpå det kommer fra en av elevene: «Ja det er nå ikke å vente at vi tapte mot
lærerne - de er jo 10 år eldre enn oss». En fortreffelig kommentar som jeg kunne formidle
videre til et personale som også syns det var fantastisk. Så du ser, om vi har mange som er
både 40, 50 og noen som nærmer seg 60, så er vi enda bare rundt 25-26 år, i elevenes øyne. ©
Ellers så trekker elevene frem turdager — og da særlig vinterturen til Trøssemarka som en av
årets «happeninger». De påpeker også at vi her på skolen må spise julegrøt siste dag før
juleferien, og at det må være i hallen i fellesskap 1.-10. klasse. Tradisjoner er viktig.
Fagdager i matematikk, norsk og engelsk har vi nå gjennomført 3 ganger for 8. og 9. klasse og nå begynner vi å finne vår form på det. I år hadde vi fokus på det praktiske. Elevene var
ute og hadde øvelser - som så skulle brukes i ulike oppgaver. En fin arbeidsform som gjør at
alle har noe å bidra med.
Vi har også gjeninnført «Samling i hallen»; første tirsdag i mnd møtes alle elever og lærere i
hallen til noe felles. I høst gikk samlingene til å øve «blime-dansen», før jul var det

julesanger, i januar var det solsanger og nå fremover blir det 17.mai-sanger som blir fokus. En
fm arena for å se hverandre, være klassevis, men felles. Sosial trening.
Ellers har det vært mye fokus på svømming dette året for å få flest mulig elever
svømmedyktige.
Grov skole:
Juleavslutningen i år, som årene før, ble en stor suksess. Elevene underholdt foreldre,
besteforeldre, søsken og andre interesserte med en timelang, stemningsfull forestilling med
tema «Høydepunkter fra adventskalendere på TV». Ungene sang og spilte fra Jul i
Skomakergata, Amalies jul, The Julekalender, Olsenbanden junior m.fl..Mange dyktige
solister backet av skolekoret (som består av alle elevene på skolen) og musikere fra egne
rekker sørget for skikkelig julestemning. Gymsalen var fylt til randen, ungene var veldig
stolte av seg selv og de som satt i salen var ikke mindre stolte. Dette er en tradisjon som
binder skole, hjem og bygda sammen.
Under forestillingen offentliggjorde vi resultatet fra årets omvendte adventskalender der
elevene gir i stedet for å få. Det ble til sammen sendt 11.339 kroner til SOS barnebyer i Syria.
Midt under forberedelsene kom ordfører og rådmann på besøk. Her på det nyoppussede
skolekjøkkenet vårt som vi er mektig fornøyd med.

Foreldrerådet fortsetter den fantastiske jobben med vedlikehold av Grov skole på dugnad.
Neste på agendaen er å sette inn nye vinduer i gymsalgangen og male naturfagrommet.
Forøvrig fortsetter også arbeidet med å få skiftet gulvbelegget i gymsalen. Dette er et
samarbeidsprosjekt med Grovfjord Idrettslag.
I september gjennomførte vi den 16. Kystkulturuka. Vi deler gjerne elevenes bilder og
evalueringer av årets beste skoleuke:

Oda sier: Kystkulturuka på Grov skole er noe alle elever og lærere ser fram til. Dette er en uke
der 1 .-10. klasse får lære om kystkultur i nærområdet. Ikke bare det, vi får være med på å
følge fisken fra havet til den kommer på matfatet. Dette er ikke bare lærerikt, det er i tillegg
veldig morsomt. Det er selvsagt ting man liker bedre enn andre, men i all hovedsak er
kystkulturuka en eneste fin og flott opplevelse.
Kystkulturuka er så populær, at elever fra andre kanter av landet, som har tilknytning til
Grovfjord via sine foreldre, ønsker å delta på denne fantastiske uken. Flinke og ivrige
frivillige i bygda, kommer et par dager i forveien ned til skolen for å bake og selge lefser til
inntekt til kystkulturuka. Denne dugnaden er også noe som hører med til denne
begivenhetsrike uken.
Amanda sier: Det unike med kystkulturuka på Grov skole er at elevene får en mulighet til å
lære om de gamle tradisjonene. Selv om elevene sliter med hardt arbeid synes de at dette er
den beste uka i året.
Isabell sier: Det er som om vi er blitt en liten bedrift igjennom årene med kystkulturuka. Vi
lærer om produksjon og salg
Kirsten Emilie sier: Kystkulturuka er veldig morsom, og vi lærer mye som vi vanligvis ikke
hadde lært på en ordinær skoledag. Og det er til god inspirasjon for å ta utdanning til noe med
hav og fiske.
I kystkulturuka blir vi kjent med mange nye mennesker. De fra bygda som har stilt opp for å
hjelpe til og vi blir også kjent med gjesteelevene som er på hospitering og barnehageungene
som er på besøk.
David sier: Kystkulturuka er ei uke hvor elevene lærer mye om nord-norsk kultur, bonde livet
og mye mer på en morsom og spennende måte. Ikke bare at elevene lærer mye nytt, men
kystkultur uken er innom mange punkt i læreplanen. Når elevene er på kjøkkenet må de bruke
matematikk. Når elevene er på fiskemottaket lærer de mye om fiskens anatomi. Kystkulturuka
er en morsom og sosial måte å lære ting på. Jeg synes Grov skole burde fortsette med
tradisjonen kystkulturuka. Kystkulturuka er en av de få ukene hvor man kan si at alle elevene
er glade stort sett hele uken.
Kristoffer får siste ordet: Jeg synes kystkulturuka er en helt spesiell uke som ingen andre uker
kan måle seg med. Det er både en artig og en lærerik uke for alle som bor i bygda Grovfjord.
Kystkulturuka er rett og slett en tradisjon for både skolen og bygda. Det som er så spesielt
med bygda er den innsatsen alle gjør. Det er ingen i bygda som ikke kan være stolt av
kystkulturuka, fordi det er virkelig noe å være stolt over. Det er en stor dugnad som
bygdefolket alltid stiller opp på.
«Kystkulturuka er rett og slett en fantastisk uke for alle»
Elever, foreldre og lærere gjennomførte i begynnelsen av juni årets «Miljødager». Da jobbet
vi med forskjønnelse av inne- og utemiljø. Fantastisk innsats av alle. Resultatet ble flott.
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I tillegg øvde vi inn en forestilling på 1,5 timer som ble framført for hedersgjestene 10.klasse,
foreldre, søsken og andre interesserte på siste skoledag. Forestillingen ble av tilhørerne
karakterisert som den beste «ever».
Så vi har mye å være stolt av.
Vi har organisert og gjennomført et stort renoveringsprosjekt på skolekjøkkenet, så nå gleder
vi oss til ei ny Kystkulturuke med kortreist matproduksjon.

Sandstrand skole:
2015 opplevdes som et godt arbeidsår. Det har uten tvil sammenheng med det lave
sykefraværet, som ga større muligheter for jobbe med utviklingsarbeid ved siden av daglig
drift. Vi har fått jobbet i fellesskap med erfaringsdeling og kollegaveiledning, noe som er med
på å løfte oss i profesjonsutviklingen.
Vi har ei flott gruppe med elever, og elevene på mellomtrinnet som er meget gode forbilder.
På elevundersøkelsen i høst kom det fram at ingen føler seg mobbet. En uttalelse fra en av
elevene som har gått på en annen skole tidligere er at det som er så fint med Sandstrand skole
er at her leker alle elevene sammen, og det er ikke klikkdannelser.
Vi må selvfølgelig fremheve at elevundersøkelsen forteller oss ingen elever i 5.-7. klasse
opplever mobbing på skolen. Det er også gode tilbakemeldinger på de andre spørsmålene i
undersøkelsen.
Skolen har arrangert høstjogg, der elevene hadde ordnet seg sponsorer som betalte for hver
runde i ei avtalt løype. De løp imi 8636,- kr, som elevrådet på forhånd hadde bestemt skulle
gå til Syriaflyktninger.
Sandstrand skole deltar i år på BlimE-dansen for 3. år på rad.
FAU organiserer hvert år ei våravslutning, vanligvis ute med grilling. I år var ikke værgudene
på vår side, og det ble grilling ute og spising inne.
Da fikk elevene mulighet til å vise fram ulike ting de har jobbet med i musikk, K&H og
kroppsøving. En kjempesuksess!
Mitt hjertebarn er uteskolen.
En av uteskolelærerne hadde følgende historie om en elev som sliter med matematikk: På

uteskolen hadde de jobbet praktisk med positive og negative tall. De hadde bl.a. brukt
terninger og store tallinjer, og lekt og spilt seg oppover og nedover tallinja.
Senere skulle de jobbe med negative tall i boka. Da eleven åpnet læreboksida hadde han slått
ut med armene og sagt: «Dette kan jeg»
Glimt fra noen av årets aktiviteter:

Omsorg nord:
Dagsenteret har vært i drift 4 dager i uken hele året - fungerer veldig godt og brukerne virker
fornøyd. Brukerne og personalet har malt dagsenterstuen ved GBS, og fått tak på gamle
møbler og ting slik at de er på vei til å få et fint reminisens-rom i Grov. Ønsker å få til det
samme på SKS ved å flytte dagsenteret på Evenskjer opp dit, men her må det litt fiksing av
lokalet først. Samarbeider i Grov med GBS, og pasienter på institusjonen deltar i den grad de
er i stand til det, og det er de godt fornøyd med - ønsker at det samme skal være mulig mht
sykehjemmet når dagsenteret flytter opp dit. Dagsenteret har fått kr 10 000 fra Grov
sanitetsforening til drift/innkjøp.
Gulvbelegget på stua på GBS er byttet ut, og alle de lekke/punkterte vinduene på nedsiden av
bygget er byttet ut i løpet av året - både pasienter og ansatte er veldig fornøyde.
Fått kr 35.000 fra Lions til både GBS og SBS etter søknad fra ansatte/pasienter - på GBS er
pengene brukt til å kjøpe nye spisestuestoler med hjul på, og på SBS ble det kjøpt inn nytt fint
dekketøy.
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Pensjonistguttan på Sandstrand har gjort en kjempejobb med å male og ordne
bårerom/stellerom på SBS, pusset opp verandaen på oversiden av SBS samt malt hovedstuen.
Pasienter og ansatte er strålende fornøyd med innsatsen til disse spreke pensjonistene.
Alle beboerne på SBS som ønsket det fikk dra på "jule" handel til Kanebogen senter i starten
av november. Leide buss slik at vi fikle med to i rullestoler, og alle spiste middag på
senterkroa før avreise hjemover ut på ettermiddagen - en flott dag for alle.
De av beboerne på GBS som har nytte av det får være med på dagsenteret i Grov to dager i
uka. Dette er noe de setter pris på da de treffer andre eldre, både hjemmeboende og de på
omsorgsboligen som ikke har måltider på GBS. I tillegg er elevene som har OD dag et positivt
innslag for beboerne.
Legekontoret i Grov er ikke i bruk lenger og lokalene overtas av hjemmetjenesten som idag
har for lite kontorplasser. Et rom skal gjøres om til et kombinert
undersøkelsesrom/laboratorierom for både GBS og hj.tjenesten.
Omsorg Sør:
Åpnet ny bolig ELVELUND med 5 nye leiligheter og 10 nye ansatte. Svært spennende og
motiverte parter på alle hold.
Stabilt lavt sykefravær i Hjemmetjenesten Sør for andre året på rad, med kun halvparten av
sykefraværet på landsbasis for denne gruppe arbeidstakere. Er blitt belønnet med trimtur i
arbeidstiden og økonomisk støtte til å fortsette "Blåturene". Fortsatt tilnærmet ønsketumus
her, med god HMSeffekt.
Sosiale trivselstiltak/turer på boligene: Ny felles leasingbil for trivselsturer på fritiden,
Abislco-tur, Kløverdilten, Julekaffe m/ pårørende, Solkaffe i januar, Torsdags-møter mental
helse, etc.

Skånland sykehjem:
Ansatte har sammen klart å drifte Skånland sykehjem i 2015 på en god måte.
Sykehjemmet har oppnådd meget gode økonomiske resultater, og sykehjemmet er driftet
effektivt.
SAMANOM prosjektet er avsluttet med meget gode resultater innenfor HELTID/DELTID
og KOMPETANSE/REKKRUTTERING
Det er ingen tilsynssaker eller avvik fra tilsynsmyndighetene i 2015.
Veien videre er å få det stabile sykefraværet senket til et lavere nivå, rekruttere inn personell
på vakante stillinger, være en attraktiv arbeidsgiver slik at ansatte fortsetter i sine jobber,
samt få en bedre tilpasning av bygningen slik at det harmonerer bedre med dagens krav for
sykehjemsdrift.
Gjennomført høstfest for pasientene og ansatte.
Gjennomført kompetanseheving/ kurs for sykepleiere i ETS med fokus på
medikamenthandtering, tjenesteavtaler og elektroniske meldinger

Ansatt to lærlinger i helsefaget i høst ved Skånland sykehjem.
Startet en prosess med arbeidsmiljøet, kommunikasjonskurs, personalkurs og tilhørende
medarbeidersamtaler. Laget "Kommunikasjonskort'' og plakatoppslag rundt temaet
kommunikasjon.
Forebyggende helse:
Midt oppi alle utfordringene denne høsten har vi på en god måte lyktes i å innarbeide et
sektorovergripende prosjekt som fordrer samarbeid med ulike faggrupper og også med
administrasjonen. Dette har blitt lagt merke til både hos Fylkesmannen, KoRus Nord og også i
Helsedirektoratet.
Dette året har vi noen ganger svømt ved siden av båten, men pga redningsvester og lina festet
til båten har vi raskt kommet oss om bord og fortsatt seilasen mot målet.
"Å jobbe målrettet med blikket vendt framover"; Uansett hvor hektisk arbeidsdagen er, så
utføres arbeidet med entusiasme og godt humør. Vi "heier på" hverandre.
Vi har lykkes med å beholde vårt gode arbeidsmiljø selv i utfordrende perioder med stort
sykefravær, og klart å ha fokus på å øke jobbnærvær. Vi har bl.a flyttet et avdelingsmøte ut til
en gapahuk, der fokus på det sosiale og helsefremmende ble satt ut i praksis.
Selv om vi har en krevende arbeidssituasjon, med liten kapasitet og vanskelige
bygningsmessige forhold, så ønsker ansatte å være på jobb. Vi gleder oss til hver arbeidsdag.

ETS medisinske senter/kommunehelsetjensten:
2015 var et år der vi kom over fra en oppstartsfase til en mer driftsfase. Vi har brukt store
deler av året på å lage rutiner, og sikre god drift. Legesenteret fungerer bra og vi opplever at
ansatte og pasienter er fornøyde.
Faglig har vi hatt fokus på akuttmedisin, og hatt fagdager og kurs med fokus på dette arbeidet
for alle faggrupper. Det har vært kjøpt inn utstyr/bekledning til utrykning. Stiftelsen Norsk
Luftambulanse har gitt kommunen 25 000,- for å hente den en BEST instruktør fra Alta
kommune i som ressurs når det gjelder planleggingen av samtreningen med ambulansen i
ETS.
Vi er fornøyd med hvordan vi håndterte den store trafikkulykken i Sørvika høsten 2015,
samtidig som vi ser behov for ytterligere kompetanseheving på området samt ennå bedre
samarbeid med andre nødetater. I etterkant er vi kontaktet av to sykepleiere fra Intensiv og
akutt mottaket i forhold til jobbmuligheter hos oss. Artig å se at vi tiltrekker oss kompetanse.

ETS Medisinske senter fungerer bra, og mitt inntrykk er at både pasienter og ansatte er
fornøyd. Vi jobber strategisk i forhold til faglig kompetanse og vil også høsten 2015 ha fokus
på interkontroll.

Enheten har tatt initativ til kanonballtumering for ansatte i kommunen. Bør vurderer om ikke
ET kommunene også skal inviteres med. ETS medisinske senter kan stille med 1 -2 personer i
en planleggingskomite.
NAV:
De gode historier er med på å gjøre vår hverdag mer meningsfylt og interessant.
Vi arbeider med taushetsbelagte saker så det er ikke bare å gå ut å fortelle når vi har lyktes.
Jeg vil derimot her nevne en historie der en person har gått ut på face book og fortalt om sin
opplevelse. Hun fortalte at hun var livredd for å møte verden og hadde mange begrensninger.
Videre beskriver hun de trinnene hun hadde gått og den hjelpen og støtten hun har mottatt.
Hun er nå student på en høgskole og hadde sist sommer ordinær sommerjobb der hun fikk
praktisert det hun lærte på sine studier.
Hun avslutter med at den hjelpen hun fikk medførte at hun klarte å møte verden.
Slike historier gir oss tilbakemelding på at vi har en viktig jobb som her var med på å endre
livet til det positive for en ungdom som ellers ville ha slitt med å komme seg videre.
Enheten har et lavt sykefravær og engasjerte medarbeidere.
Partnerskapsmøtet der rådmann og direktør møtte de ansatte var en positiv opplevelse for
kontoret.
Enheten leverer godt og har hele tiden vært blant de beste i Troms.
Gode historier er når vi lykkes med å få langtidsbrukere ut i ordinært arbeid, eller tiltak som
fører til arbeid.
Vi mener at innbyggerne i Skånland har et godt tilbud på de tjenestene vi tilbyr. Selv om det
har vært mye uro i media rundt NAV, mener vi at samspillet med de ulike tjenester vi utfører
fungerer godt.
Kommunen har gevinst av dette samspillet siden vi unngår langvarige perioder på økonomisk
sosialhjelp.
Tekniske tjenester:
Den faglige dekningen vi nå har etablert innenfor vann og avløp og den måten vi nå klarer å
arbeide med ulike problemstillinger både når det gjelder daglig drift, rutiner og oppfølgingen
av investeringer. Dette gir en bedre tjeneste til kundene, men også en sikrere og tryggere
oppfølging av et viktig fagfelt for kommunen som anleggseier.
Dialog ansatt/arbeidsgiver og ansatt-ansatt: HMS-gruppen - bestående av de ansatte fra alle
deler av enhetene - fungerer godt. Deltagerne er dyktige, engasjerte og kreative og har lagt
ned et solid og godt arbeid i egen HMS-handlingsplan for enheten, en plan som følges. Her
arbeides det blant annet nå aktivt med å knytte enhetens ansatte tettere sammen - også sosialt.
Videre er det grunnlag for å vise til den interne organiseringen av den mer formelle dialogen
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i den partssammensatte medbestemmelsesgruppen, del
arbeidet nå gjennomføres systematisk iht vedtatt årshjul. Det er for tidlig å på noen måte
konkludere med om HMS-arbeid og partisamarbeidet i medbestemmelsesgruppen bidrar til
nedgangen i sykefravær, men utfra sykefraværssammensetningen, kan ting tyde på dette.
Driftsleder har uansett stor tro på at dette arbeidet vil kunne gi påviselig effekt i 2016.
Brukerundersøkelsene vi gjennomført i 2015, viste et annet - og noe mer forventet bilde av
de tjenestene vi utfører. Spesielt er et riktig å trekke fram byggesak som her kom svært bra ut.
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Manglende dekning av fagfeltet gjennom større deler av 2015, kan imidlertid gi negative
utslag i forhold til 2015-resultatene.

5.3 Organisasjonsutfordringer generelt
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rådmann

Fremstå som en velorganisert og attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker
seg den til enhver tid nødvendige kompetansen vi har behov for å levere
gode tjenester til innbyggerne.
Tilrettelegging av arbeidet i forhold til personalets helse og alder kunne bruke hele organisasjonen for å oppnå dette, herunder oppfylle
IA-avtalens målsettinger.
HMS-gruppenes forankring og fokus på handling og gjensidig
forpliktende innsats for å redusere kommunens høye sykefravær.
Arbeidet med oppfølging etter vemerunder på driftsenhetene - hva som
kan utbedres ved den enkelte enhet ved bruk av vedlikeholdsmidler og
hva som må over på en prioriteringsliste for å komme inn i budsjettet
og økonomiplanen videreføres.
Vi må jobbe videre med å skape forståelse og aksept for at
organisasjonen vil være i kontinuerlig utvikling - omorganisering vil
være en del av hverdagen og at prosessene rundt dette arbeidet blir noe
positivt for alle parter.
Utvikle det tverrfaglig samarbeidet mellom enhetene innen kommunen
og med andre kommuner.
Opprettholde fokus på kvaliteten på tjenestetilbudet innenfor trangere
økonomiske rammer - dette er en sentral utfordring innen alle
tj enesteområdene.
Jobbe videre med å være en lærende organisasjon, tilrettelegge for
kompetanseheving og å se de ansatte.
Og til sist, i det langsiktige perspektivet; gi god informasjon,
gjennomføre gode prosesser og få til et godt partssamarbeid for å
lykkes best mulig i den pågående kommunereformen.

Minnerike dager
- sammen for
hverandre!
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To dager sykkelsirkus i Skånland
i august måned. Det var et
eventyr i pynting, engasjement,
kreativitet og godt humør. Både
syklistene og vi selv sitter igjen
med noen uforglemmelige
opplevelser. Hele Skånland
kommune leverte, og medvirket
til en suksessfull gjennomføring
av Arctic Race. Dette kan vi være
stolte av. En stor takk til alle
som stod på!

