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Økonomisk årsresultat (§ 14-7 a og b)
Generelle kommentarer til regnskapet, herunder likviditets- og gjeldsutviklingen, regnskapet
vurdert i forhold til budsjett og andre forhold av vesentlig betydning er hovedmålsettinger i
utarbeiding av denne rapporten. Kommentarer til de enkelte formål vises det til
"resultatenhetenes" årsmeldinger og kommentarer til regnskapsdokumentet.
Årsregnskap:
Averøy kommune hadde i 2021 et positivt regnskapsmessig mindreforbruk på 15,5 millioner kroner.
Kommunedirektøren viser til økonomisjefens generelle kommentarer i årsregnskapet for ytterligere
detaljer.
Iht kommuneloven § 14-7 b, skal det rapporteres om vesentlige beløpsmessige avvik mellom
årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av
bevilgningene. Dette er beskrevet i vedlegg «Årsregnskapet Averøy kommune 2021».

Kommuneøkonomien
Finansielle nøkkeltall
(Hentet fra KOSTRA)

Brutto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter:
Netto driftsresultat i prosent av brutte
driftsinntekter
Langsiktig gjeld (ex pensj.forpl) i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Arbeidskapital (ex pr.avvik) i prosent av brutto
driftsinntekter
Frie inntekter i kroner per innbygger i kroner

Averøy
2020
0,5

Averøy
2021
0,0

Gj.snitt
gruppe
3,0

Landet

6,0

-0,6

3,6

4,2

111,1

116,8

113,7

114,9

80 695
19,4

89 965
9,5

93 391
20,1

89 857
23,0

58 677

62 971

64 828

63 811

2,9

Brutto driftsresultat er resultat før bl.a. lånekostnader. Ved høyere gjeld må brutto
driftsresultat økes. Netto driftsresultat er resultat etter at det også er tatt hensyn til
lånekostnadene. Nøkkeltallene viser at sammenlignet med andre kommuner har vi et
svakere brutto driftsresultat. For netto driftsresultat har vi hatt en negativ utvikling, selv om
vi ser bort fra 2020, som var et ekstraordinært år med tanke på overføringen fra
Atlanterhavstunellen. Lånegjelda vår er fortsatt økende, og arbeidskapitalen har også
forverret seg det siste året. Inntektene er på et noe lavere nivå enn kommunene i
kommunegruppen og landet.
Økonomiske nøkkeltall
Netto driftsresultat
Et negativt netto driftsresultat betyr at driften går med et underskudd, som vil si at vi bruker
oppsparte midler for å drifte alle de gode formålene. Men det er viktig at vi ikke tærer på
bufferen vi har, slik at vi mister handlingskraften når behovene oppstår.
Kommunaldepartementet anbefaler minst 1,75 % over tid, som også er Averøy kommunes
måltall på lang sikt. For 2021 er netto driftsresultat på -0,6 %.
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Disposisjonsfond
Over tid har averøy kommunestyre vedtatt at vi skal ha en reserve på minimum 8 % over tid,
for å kunne ha egenkapital til investeringer og som en buffer i forbindelse med nye behov
som dukker opp gjennom året. Ved utgangen av 2021 er denne på 48,8 millioner kroner som
tilsvarer 10,2 %. Dette er en solid avsetning.
Netto lånegjeld
Anbefalingene rundt netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene er at denne bør ligge under
100 %. Med den investeringsplanen som Averøy kommune legger opp til, vil dette være
urealistisk i de kommende årene. Averøy kommunestyret har vedtatt at dette ikke skal
overstige 150 % av driftsinntektene. Slik det ser ut nå, vil vi nå ca. 157 % i 2024. Ved
utgangen av 2021 er andelen 116,8 %. Dette medfører at vi er sårbare i forhold til økning av
lånerenten. Foreløpig er ikke dette den største utfordringen, men med 1 % økt rente, vil
dette gi en utgiftsøkning på mellom 6 og 8 millioner kroner på kommunens budsjett.
Arbeidskapital
Arbeidskapitalen gir et tall på likviditeten til kommunen. Ved lav arbeidskapital, vil
kommunen kunne ha utfordringer med å ivareta de løpende forpliktelsene til kommunen.
Målsetningen vedtatt av kommunestyret er at arbeidskapitalen bør tilsvare minimum 10 %
av kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av 2021, utgjør arbeidskapitalen 9,5 %. Dette
er en reduksjon på nærmere 10 % fra 2020, dette tilsvarer ca. 32,3 mill.kroner.
Inntekter og dekningsgrader
Frie inntekter

Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Sum frie inntekter

Regnskap
Revidert
2021
budsjett 2021
185 320
172 809
181 675
179 554
26 816
25 661
393 811
378 024

Avvik
12 511
2 121
1 155
15 788

Regnskap
2020
165 751
175 045
30 915
371 710

Statlige rammeoverføringer og skatt fra inntekt og formue er Stortingets viktigste
virkemiddel når det gjelder å sette rammene for kommunenes virksomhet. Den nominelle
veksten for Averøy kommune i de frie inntektene fra 2020 til 2021 er 21,1 mill. kr.
Skatteinntektene for kommunesektoren ble økt med ca. 16,0 %. For Averøy var det en
økning på 13,1 %. Folketallet gikk opp i 2021 fra 5.808 til 5.828 innbyggere pr 01.01.2022.
Merverdiavgiftsrefusjonen for kommunen i 2021 er på ca. 11,0 mill. kroner i
driftsregnskapet. Dette er ca. 0,1 mill. kroner lavere enn i 2020. Merverdiavgiftsrefusjon i
investeringsregnskapet var på ca. 21,8 mill. kroner og er inntektsført i
investeringsregnskapet i sin helhet som delfinansiering av prosjektene.
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Resultatutvikling
Brutto driftsresultat
Netto Driftsresultat

2014
3,47 %
0,56 %

2015
4,93 %
2,66 %

2016
4,01 %
1,62 %

2017
2,94 %
1,13 %

7,00%

2018
4,70 %
3,17 %

2019
0,79 %
-0,68 %

2020
0,59 %
6,02 %

2021
-0,02 %
-0,92 %

Brutto driftsresultat

6,00%

Netto driftsresultat

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-2,00%

Netto driftsresultat i 2021 ble -0,92 % (-4,5 mill.). Dette er vesentlig bedre enn budsjettert
netto driftsresultat på -4,24 % (-18,8 mill.). En forbedring på 14,3 mill. kroner.
Målet for sentrale myndigheter er at netto driftsresultat skal være ca. 1,75 % over tid. Dette
for å kunne ha egenkapital til investeringer, og for å ivareta endringer i driften.
Finanskostnader
Tabell: Utvikling av renter og avdrag i hele 1.000 kroner fra 2013-2020

Avdrag
Renter
SUM Finanskostnader

2014
20 782
12 839
33 621

2015
25 547
12 923
38 470

2016
24 915
11 975
36 890

2017
26 142
10 782
36 924

2018
25 318
10 564
35 882

2019
23 713
11 036
34 748

2020
23 808
8 365
32 174

2021
26 871
7 821
34 692

Finanskostnader
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2014

2015

2016

2017
Avdrag

2018

2019

2020

2021

Renter
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Lånegjeld
Langsiktig gjeld

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
507 492 531 259 529 615 522 083 502 785 509 633 535 605 589 626

For 2021 utgjør lånegjelden kr 89 965 pr innbygger. Til sammenligning er
landsgjennomsnittet
kr 89 857 og i Møre og Romsdal kr 109 672.

Langsiktig gjeld
600 000
580 000
560 000
540 000
520 000
500 000
480 000
460 000
440 000
2014

2015

2016

2017

2018

Total gjeld pr 31.12.2020
Formidlingslån
Lån der vi mottar rentekompensasjon (ikke avdrag)
Lån som renter og avdrag dekkes av selvkost (VARF)
Restgjeld uten kompensasjon

2019

2020

2021

589 606
-45 548
-38 227
-61 613
444 217

Utviklingen på langsiktig gjeld har vært økende for Averøy kommune de siste årene. Denne
økningen vil fortsette de neste årene iht vedtatt økonomiplan. Skal det være mulig å
etablere politisk og økonomisk handlingsrom for å håndtere endringer og nye prioriteringer
må vi ha søkelys på å begrense låneopptak mest mulig.
Fond
Fondsavsetninger
Disposisjonsfond
Ubundne investeringsfond
Sum ubundne avsetninger
Bundne driftsfond
Bundne investeringsfond
Sum bundne avsetninger
SUM FOND

2018
26 408
11 351
37 759
12 884
313
13 197
50 956

2019
18 133
12 165
30 298
9 990
313
10 303
40 601

2020
52 283
13 180
65 463
10 374
313
10 687
76 151

2021
48 785
4 622
53 407
8 038
313
8 351
61 758
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Avsetting til disposisjonsfond er vesentlig høyere enn kommunens egen målsetting for
størrelsen på fondet. Årets budsjett tilsa en vesentlig reduksjon, men på grunn av det gode
regnskapsresultatet, har Averøy kommune fortsatt en solid buffer. Dette gir økte muligheter
til å håndtere ikke-forutsatte forhold.
Disposisjonsfondet skal over tid være på minst 8 % av brutto driftsinntekter som en buffer
for uforutsette hendelser. For Averøy tilsier dette et disposisjonsfond på ca. 40 mill. kroner.
Vi ligger over dette i dag. Det er viktig at disposisjonsfondet holdes på dette nivået i årene
som kommer.
Likviditet
Ett av elementene som har påvirket endringen i disposisjonsfondet er premieavviket. Dette
er styrkning av driftsregnskapet det enkelte år, som bedrer resultatet. Men denne
styrkningen gir ikke styrkning i likviditeten ved at det kun er en regnskapsmessig beregning.
Ved utgangen av 2021 utgjør premieavviket 45,1 mill. kroner. Dette skal tilbakeføres over 7
år. Dette medfører at vi ikke har likvider i kommunen som tilsvarer disposisjonsfondet. Bruk
av disposisjonsfondet som medfører utbetalinger (tilskudd o.a.) vil medføre at vi må bruke
øremerkede midler eller lånemidler for å finansiere dette likviditetsmessig. Dette gjør at
handlingsrommet til kommunen er begrenset.
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Sammensetning av inntekter og utgifter
Fordeling driftsinntekter
Skatt og rammetilskudd utgjør 71,5 % av de totale inntektene til kommunen. Samlet er dette
noe over landsgjennomsnittet 65,8 % og Møre og Romsdal 64,9 %. Tabellen nedenfor viser
sammensettingen av driftsinntektene for perioden 2018 – 2021.
Inntekt
Brukerbetaling
Refusjoner
Rammetilskudd
Skatt
Andre overføringer
Eiendomsskatt

2018
50 850
56 167
169 417
153 466
12 170
32 424
474 493

2019
50 755
52 849
169 364
163 153
2 998
32 637
471 756

2020
38 675
57 477
175 045
165 751
12 194
30 915
480 057

2021
40 234
56 089
181 675
185 320
5 312
26 816
495 446

%-fordeling
8,1 %
11,3 %
36,7 %
37,4 %
1,1 %
5,4 %
100,0 %

Ser vi isolert på skatteinntekter ligger vi over landsgjennomsnittet som er 35,1 % og for
fylket 32,3 %. Ordningen med inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet, retter på noe av
denne skjevheten.
Refusjoner, som utgjør 11,3 %, består hovedsakelig av momskompensasjon, ressurskrevende
brukere og refusjon sykelønn. Av totalt 57,5 mill. kroner, utgjør refusjon sykelønn ca. 12,3
mill. kroner. Refusjon sykelønn er økt med 1,4 mill. kroner fra 2020 til 2021.
Andre
overføringer
1%

Eiendomsskatt
6%

Brukerbetaling
8%
Refusjoner
11 %

Skatt
37 %

Rammetilskudd
36,7 %
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Fordeling driftsutgifter
Inntekt
Lønn og sosiale utgifte
Kjøp av varer og tjenester
Tilskudd og refusjoner
Renter og avdrag

2018
263 531
151 004
18 969
31 322
464 826

2019
277 914
145 985
23 353
30 654
477 905

2020
290 614
139 497
26 077
27 726
483 915

2021
%-fordeling
302 175
60,1 %
144 487
28,7 %
26 835
5,3 %
29 149
5,8 %
502 646
100 %

Den største delen av kommunens utgifter, er knyttet til lønn og sosiale utgifter.
Sammenlignet med andre kommune, ligger Averøy på landsgjennomsnittet.
Rentekostnadene er redusert med 0,5 mil. Kroner fra 2020 til 2021. Den fremtidige planlagte
økningen i utgifter til renter og avdrag, begrenser våre muligheter til satsinger på nye
driftstiltak.
Renter og avdrag
5,8 %
Tilskudd og refusjoner
5%

Kjøp av varer og
tjenester
29 %

Lønn og sosiale utgifte
60 %

Lønnutgifter
%-økning
Sosiale utg.
%-økning
Sum
%-økning

2015
184 074
3,9 %
50 801
-1,0 %
234 875
2,8 %

2016
193 099
4,9 %
54 076
6,4 %
247 175
5,2 %

2017
201 802
4,5 %
55 657
2,9 %
257 459
4,2 %

2018
206 644
2,4 %
55 981
0,6 %
262 625
2,0 %

2019
219 960
6,4 %
57 954
3,5 %
277 914
5,8 %

2020
232 581
5,7 %
58 033
0,1 %
290 614
4,6 %

2021
241 661
3,9 %
60 514
4,3 %
302 175
4,0 %

Ref sykelønn

-11 273

-8 993

-9 126

-10 542

-9 317

-10 835

-12 275

Netto lønn
%-økning

223 602
2,6 %

238 182
6,5 %

248 333
4,3 %

252 083
1,5 %

268 597
6,6 %

279 779
4,2 %

289 900
3,6 %

Forventet lønnsvekst i budsjettet for 2021 var opprinnelig på 2,2 %. Pensjon og
arbeidsgiveravgift ble noe høyere enn forutsetningene. For Averøy ble netto-veksten på 3,6
%. Noe av dette skyldes aktivitetsvekst, men økningen er noe høyere enn forventet.
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Utvikling pensjonsutgifter
KLP
Statens
pensjonskasse
SUM
Økning i %

2016
18 876

2017
20 134

2018
22 560

2019
25 361

4 811
23 687
1,66 %

4 695
24 829
4,82 %

4 503
27 063
9,00 %

4 977
30 338
12,10 %

2020
20 098

2021
25 606

3 117
5 997
23 215 31 603
-23,48 % 36,13 %

For 2021 ligger pensjonskostnadene 8,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Men
premieavviket reduserte effekten på reduserte kostnader på pensjon, slik at netto er
utgiften redusert med 0,5 mill. kroner i forhold til budsjett.
Avvik enhetene
Rådmannen vurderer dette slik at kommunestyrets mål om god økonomistyring må sies å
være til dels oppfylt, gitt sårbarheten som er innebygd i kommunens budsjett. Det er svært
positive avvik for flere av virksomhetene. Størst avvik negativt er det på Legesenteret,
Tildeling, Averøy sykehjem og Bo og habilitering. Nærmere forklaring på de enkelte avvikene
er beskrevet under enhetenes egne beskrivelser. Selv med et regnskap for 2021 som viser et
bra overskudd, er kommunens økonomiske situasjon fremdeles stram.
Tabellen nedenfor viser regnskapsmessig avvik. Det er korrigert for utgifter til koronapandemien som enhetene ikke har blitt fult ut kompensert for. Dette er utgifter påløpt etter
ca. 15.november. videre ble det ikke foretatt styrkning av budsjettert som konsekvens av
lokalt lønnsoppgjør. Nytt avvik viser derfor resultatet til enhetene når vi har korrigert for
disse elementene.
Regnskap
2021

Enhet

Budsjett
2021

Regnsk.
avvik

Korona

Lønnsoppgj.

Avvik i
%

Nytt avvik

100

FOLKEVALGTE

4 209,4

4 062,2

-147,2

-

-

-147,2

120

RÅDMANNSKONTORET

7 249,3

6 748,8

-500,5

42,8

124,6

-333,1

-5 %

121

LØNN OG PERSONAL

3 996,0

4 637,3

641,3

11,6

109,2

762,1

16 %

123

ØKONOMIKONTORET

2 530,0

2 527,7

-2,3

-

85,6

83,3

3%

126

IT-AVDELINGEN

3 936,6

4 340,3

403,7

-

21,7

425,5

10 %

127

SERVICEKONTORET

4 480,1

4 471,1

-9,0

12,8

148,2

151,9

3%

130

NÆRINGSUTVIKLING

-261,5

229,0

490,5

-

-

490,5

214 %

180

FELLESUTG., FORSIKR., LØNNSPOTT

- 8 701,7

3 055,4

11 757,1

- - 2 938,1

8 819,0

289 %

200

FELLES SKOLE BARNEHAGE

46 453,0

44 011,3

- 2 441,7

440,3

107,4

- 1 893,9

-4 %

213

BRUHAGEN BARNESKOLE

33 776,2

33 712,6

-63,6

93,5

240,8

270,6

1%

215

UTHEIM SKOLE

16 978,7

17 086,7

107,9

13,0

179,2

300,2

2%

217

AVERØY UNGDOMSSKOLE

28 859,8

28 866,0

6,2

55,1

168,7

230,0

1%

272

KÅRVÅG BARNEHAGE

5 582,1

5 679,8

97,8

12,8

64,6

175,1

3%

273

BREMSNES BARNEHAGE

8 167,0

7 550,1

-616,9

25,6

102,5

-488,8

-6 %

320

LEGESENTER

10 702,7

8 700,9

- 2 001,8

330,9

24,8

- 1 646,1

-19 %

350

NAV-KONTOR

8 002,7

8 490,7

488,0

-

36,5

524,5

6%

360

KAF-BARNEVERN

8 320,1

10 888,5

2 568,4

-

-

2 568,4

24 %

370

TILDELINGSENHET

6 469,2

4 382,2

- 2 086,9

37,2

116,0

- 1 933,7

-44 %

371

AVERØY SYKEHJEM

49 589,8

42 654,8

- 6 935,0

226,3

287,8

- 6 420,9

-15 %

10

-4 %

Regnskap
2021

Enhet

Budsjett
2021

Regnsk.
avvik

Korona

Lønnsoppgj.

Avvik i
%

Nytt avvik

380

HJEMMETJENESTEN

57 224,4

55 970,8

- 1 253,6

503,7

462,4

-287,5

-1 %

390

BO OG HABILITERING

36 057,1

29 756,3

- 6 300,8

73,3

134,6

- 6 092,8

-20 %

400

PLAN OG UTVIKLING

7 521,4

9 837,2

2 315,8

-

202,8

2 518,5

26 %

490

KULTURSKOLE

3 169,3

3 037,0

-132,2

12,8

60,6

-58,9

-2 %

670

TEKNISKE TJENESTER BYGG

17 706,8

16 432,7

- 1 274,1

9,8

124,7

- 1 139,6

-7 %

680

TEKNISKE TJ. KOMM VEGER BRANN MV.

16 435,7

15 530,8

-904,9

-

35,4

-869,6

-6 %

700

SELVKOST

- 3 284,7

- 3 733,1

-448,4

-

100,1

-348,3

9%

900

SKATTER, LÅN OG AVSETNINGER

-375 169,7

-368 927,3

6 242,4 15 558,2

-

21 800,6

6%

Justert resultat for den enkelte enhet vises nedenfor med de to korreksjonene som
beskrevet over. Vesentlige avvik er beskrevet under den enkelte enhets tabell.
Enhet: 100 - Folkevalgte

Regnskap
2021
4 209 406
4 062 215
-147 191
-147 191

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
-147 191
Hovedårsaken til avviket består av at det er brukt mere enn budsjettert på godtgjørelse til
folkevalgte, driftsutgifter til folkevalgte og kjøp av tjenester fra private til sammen i overkant
av kr 250.000. Merinntekter knyttet til refusjoner samt mindreforbruk til kontrollutvalg gir et
samlet merforbruk for området på kr. 147.000,-.
Enhet: 120 - Rådmannskontoret
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
7 081 921
Sum budsjettdisposisjoner
6 748 830
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
-500 510
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
-500 510
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
167 419
budsjett
Årets budsjettavvik
-333 091
Hovedårsaken til avviket er merforbruket knyttet til merforbruk på Psykososialt kriseteam,
Kommunepsykolog og kjøp av tjenester fra private (Økt bruk av smittevernlege i f b med
pandemien). I tillegg er det en del merkostnader knyttet til gebyrer, lisenser og
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konsulenttjenester fra KS som gjelder hele kommunen. I tillegg er det er merforbruk på lønn
på biblioteket, knyttet til vikarbruk og refusjoner.
Enhet: 121 - Lønn og personal
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Enhet: 123 - Økonomiavdelingen
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Enhet: 126 - IT-avdelingen
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Hovedårsaken til avviket skyldes reduserte lisenskostnader.

Regnskap
2021
3 995 972
4 637 252
641 280
641 280
120 793
762 073
Regnskap
2021
2 529 972
2 527 722
-2 250
-2 250
85 585
83 335
Regnskap
2021
3 936 557
4 340 291
403 734
403 734
21 723
425 457
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Enhet: 127 - Servicekontoret
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Enhet: 130 - Næringsutvikling

Regnskap
2021
4 480 115
4 471 074
-9 041
-9 041
160 990
151 949
Regnskap
2021
-261 453
229 000
490 453
490 453

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
490 453
Avviket skyldes i stor grad redusert utgifter til eksterne aktører og økte leieinntekter.
Enhet: 180 - Fellesutgifter, forsikringer og lønnspott
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
-8 701 674
Sum budsjettdisposisjoner
3 055 427
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
11 757 101
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
11 757 101
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
-2 938 089
budsjett
Årets budsjettavvik
8 819 012
Hovedårsaken til avviket skyldes økt premieavvik.
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Enhet: 200 - Felles skole og barnehage

Regnskap
2021
46 453 040
44 011 336
-2 441 704
-2 441 704

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
547 778
budsjett
Årets budsjettavvik
-1 893 926
Hovedårsaken til avviket er barn plassert av barnevernet i en annen kommune, samt
spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning på friskolen.
Enhet: 213 - Bruhagen barneskole
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
33 776 232
Sum budsjettdisposisjoner
33 712 595
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
-63 637
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
-63 637
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
334 284
budsjett
Årets budsjettavvik
270 647
Hovedårsaken til avviket skyldes redusert utgifter skoleskyss og rimeligere løsning for
leirskole.
Enhet: 215 - Utheim skole
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
16 978 735
Sum budsjettdisposisjoner
17 086 658
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
107 923
Strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
107 923
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
192 232
budsjett
Årets budsjettavvik
300 155
Hovedårsaken til avviket skyldes reduserte utgifter til skoleskyss.
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Enhet: 217- Averøy ungdomsskole
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Enhet: 272 - Kårvåg barnehage
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Enhet: 273 - Bremsnes barnehage

Regnskap
2021
28 859 832
28 866 011
6 179
6 179
223 809
229 988
Regnskap
2021
5 582 064
5 679 849
97 785
97 785
77 349
175 134
Regnskap
2021
8 166 963
7 550 113
-616 850
-616 850

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
128 064
budsjett
Årets budsjettavvik
-488 786
Hovedårsak til avviket er økte pensjonsutgifter og økt bruk av sykefravær som ikke er dekt av
refusjoner.
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Enhet: 320 - Legesenter

Regnskap
2021
10 702 688
8 700 865
-2 001 823
-2 001 823

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
355 687
budsjett
Årets budsjettavvik
-1 646 136
Hovedårsaken til avviket er økte kostnader til legevaktsentral, driftstilskudd, andel pasienter
i andre kommuner og redusert brukerbetaling.
Enhet: 350 - NAV

Regnskap
2021
8 002 748
8 490 735
487 987
487 987

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
36 501
budsjett
Årets budsjettavvik
524 488
Hovedårsaken til avviket skyldes mindre utbetalinger på kvalifiseringsstønad. Selv om ytelse
til livsopphold økte.
Enhet: 360 - KAF Barnevern
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
8 320 113
Sum budsjettdisposisjoner
10 888 523
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
2 568 410
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
2 568 410
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
2 568 410
Hovedårsaken til avviket skyldes reduserte tiltak både i hjemmet og der barnet er plassert
utenfor hjemmet.
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Enhet: 370 - Tildeling

Regnskap
2021
6 469 155
4 382 232
-2 086 923
-2 086 923

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
153 202
budsjett
Årets budsjettavvik
-1 933 721
Hovedårsaken til avviket er kjøp av flere overliggerdøgn på sykehuset for ferdigbehandlede
pasienter en forutsatt i budsjettet.
Enhet: 371 - Averøy sykehjem
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
49 589 803
Sum budsjettdisposisjoner
42 654 833
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
-6 934 970
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
-6 934 970
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
514 092
budsjett
Årets budsjettavvik
-6 420 878
Hovedårsaken til avviket skyldes merutgifter variabel lønn 2,3 mill. ifm høyt sykefravær. Økt
pensjonskostnader 1,3 mill. og manglende budsjettjustering refusjon ressurskrevende bruker
på 1,9 mill.
Enhet: 380 - Hjemmetjenesten
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
57 224 422
Sum budsjettdisposisjoner
55 970 775
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
-1 253 647
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
-1 253 647
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
966 112
budsjett
Årets budsjettavvik
-287 535
Hovedårsaken til avviket skyldes høyt sykefravær og vanskeligheter med å få vikarer. Dette
med fører økt bruk av overtid og ekstrahjelp.
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Enhet: 390 - Bo og habilitering

Regnskap
2021
36 057 090
29 756 303
-6 300 787
-6 300 787

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
207 952
budsjett
Årets budsjettavvik
-6 092 835
Hovedårsaken til avviket er nye tiltak som ikke var ivaretatt i budsjettet. Økt bruk av overtid
og økte pensjonsutgifter.
Enhet: 400 - Plan og utvikling
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
7 521 442
Sum budsjettdisposisjoner
9 837 206
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
2 315 764
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
2 315 764
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
202 775
budsjett
Årets budsjettavvik
2 518 539
Hovedårsaken til avviket skyldes stor aktivitetsøkning på byggesak og oppmåling. I tillegg er
det forsinket planarbeid på to næringsområder på Kårvåg som blir forskjøvet til 2022.
Enhet: 490 - Kulturskole
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
3 169 284
Sum budsjettdisposisjoner
3 037 039
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
-132 245
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
-132 245
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
73 351
budsjett
Årets budsjettavvik
-58 894
Hovedårsaken til avviket skyldes økte pensjonskostnader.
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Enhet: 670 - Tekniske tjenester bygg
Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
Enhet: 680 - Tekniske tjenester komm veger brann m.v.

Regnskap
2021
17 706 806
16 432 709
-1 274 097
-1 274 097
134 452
-1 139 645
Regnskap
2021
16 435 736
15 530 801
-904 935
-904 935

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
35 355
budsjett
Årets budsjettavvik
-869 580
Hovedårsaken til avviket er økte utgifter til vintervedlikehold på vei og vedlikehold etter
flom/oversvømmelser på høsten.
Enhet: 700 - Selvkost
Regnskap
2021
Netto resultat enheten
-3 284 362
Sum budsjettdisposisjoner
-3 733 079
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
-448 397
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
-448 397
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
100 138
budsjett
Årets budsjettavvik
-348 259
Hovedårsaken til avviket er underdekning på vann og feiing. Dette utgjør til sammen ca kr.
500.000 som må tas inn i løpet av de neste årene.
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Enhet: 900 - Skatter, lån og avsetninger

Regnskap
2021
-375 169 706
-368 927 315
6 242 391
15 558 163
21 800 554

Netto resultat enheten
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Korrigeringer strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Korrigeringer utgifter Korona og lokalt lønnsoppgjør som ikke er kompensert i
budsjett
Årets budsjettavvik
21 800 554
Hovedårsakene til avviket er økt skatteinngang på ca. 12,5 mill. kroner, økt rammetilskudd
og andre tilskudd (inkl korona) på ca. 5,2 mill. kroner. Av dette er 2,9 mill. kroner tilskudd fra
Havbruksfondet. I tillegg er utgiftene til renter og avdrag redusert med ca. 2,6 mill. kroner i
forhold til budsjettet. Motsatt vei slår tilbakeføring av budsjettert bruk av disposisjonsfond
på ca. 15,6 mill. kroner som utgjør regnskapsmessig mindreforbruk.
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Kapitalregnskapet
De største investeringsprosjektene er som følger:
Prosjekt

Regnskap

4007

Mobilt bedriftsnett

4021

Orkide- div investeringer IT

4023

Kommune-TV

4201

Nytt avfuktingsagg. inkl. styringsskap. Averøy svøm.hall

4203

Digitalisering av drift sv.hall m.m.

4212

Ny barneskole Rangøykrysset

4220

3 nye varmtvannstanker Averøy svømmehall

4222

Nye gulvbelegg Averøy U-skole

4257

Nytt kunstgress kunstgressbane

4280

SD -anlegg

4312

Velferdsteknologi

4313

Reinvestering av utstyr H&O

4319

Prosjektering omsorgsboliger 2020

4325

Utbedring av brannavvik Averøy omsorgssenter

4326

Nytt ventilasjonsaggregat - Teknisk sentral Bremsnes

4392

PU-boliger Kårvåg

4397

Kjøp av eiendom for bruk i helse og omsorgstjenestene

4600

Flyfotografering

4620

Plankostnader Bremsnes sjøfront

4641

Ny vei til Holmen i Øksenvågen

4644

Utbedring Ramsøy bro

4647

Utvidelse parkeringsplass Røsandstranda

4648

Ny lastebil uteseksjonen

4670

Ny brannbil

4671

Ny mannskapsbil brann

4672

Utbedring brannstasjon

4780

Asfalt molo Honningsøy

4806

Salg av eiendom

4810

Salg av aksjer

4843

Utskifting ledningsnett

4852

Vannledning Hasseløya

4857

Ny vannledning Reksundveien

4860

Garderobe og sanitærforhold Folland vannverk

4861

Asfaltering vei og plass Folland vannverk

4863

Fremføring vannledning til boligfelt og skole Rangøy

Reg.
budsjett

Avvik

Oppr.
budsjett

3,5
702,6
2 054,5
1 998,9
90 143,2
149,1
3 899,0
320,5
357,9
1,3
97,6
348,1
6 839,8
92,6
187,5
532,5
4 096,8
192,2
0,3
6 112,2
1 324,8
14,4
5,3
2,7
110,6
160,0
1 153,5

154,6
894,1
1 200,0
1 600,0
80 000,0
120,0
180,0
447,6
321,1
500,0
100,0
100,0
1 493,9
7 000,0
404,0
1 022,0
2 100,0
480,0
50,0
4 890,0
1 060,0
230,0
111,0
160,0
1 122,5

151,1
191,5
-854,5
-398,9
- 10 143,2
-29,1
180,0
- 3 451,3
0,6
142,1
-1,3
2,4
100,0
1 145,8
160,2
311,4
-187,5
489,5
- 1 996,8
287,8
49,7
- 1 222,2
-264,8
215,6
-5,3
-2,7
0,4
-31,0

894,1
1 200,0
1 000,0
100 000,0
170,0
180,0
400,0
500,0
3 000,0
100,0
2 500,0
4 700,0
1 000,0
230,0
150,0
-

106,9

150,0

43,1

150,0

3,5
171,1
121 179,1

154,6
80,0
105 970,9

151,1
80,0
-171,1
-15 208,3

116 254,1

21

Vesentlige avvik prosjektregnskap investering
Prosjekt 4201 – Nytt avfuktingsaggregat inkl styringsskap svømmehallen: Prosjektet ble
større enn planlagt. Flere enheter måtte byttes ut.
Prosjekt 4212 - Ny barneskole Rangøykrysset: Forsinket oppstart grunnet klagesak i
forbindelse med tildeling av kontrakten har forskjøvet hele prosjektet og kostnader
tilsvarende i tid. Fakturert avviker noe ift forventet.
Prosjekt 4222 – Nye gulvbelegg Averøy U-skole: Prosjektet ferdigstilt. Dette prosjektet er
definert som drift og derfor belastet driftsregnskapet på enhet 670.
Prosjekt 4257 - Nytt kunstgress kunstgressbane m/løpebaner: Anlegget ikke ferdigstilt. Alle
fakturaene mottatt fra leverandør er utgiftsført, men flere av disse skal ikke betales. Dette
vil bli korrigert når saken avsluttes.
Prosjekt 4326 – Nytt ventilasjonsaggregat – Teknisk sentral Bremsnes: Prosjektet ferdigstilt.
Prosjektet hadde en utgift på under kr. 100.000 og dermed definert som driftsprosjekt.
Utgiftene er derfor belastet driftsregnskapet på enhet 670.
Prosjekt 4392 – PU-boliger Kårvåg: Dette gjelder kjøp og videresalg av bolig i Villa Kårvåg.
Dette er gjennomført. Resterende midler skal brukes til videre kjøp av omsorgsboliger, som
blir gjennomført i 2022.
Prosjekt 4600 – Flyfotografering: Prosjektet ble rimeligere enn forespeilet. Det er nå
ferdigstilt
Prosjekt 4620 - Plankostnader Bremsnes sjøfront: Gjennomføring av undersøkelser knyttet
til fornminner er forsinket mye grunnet sykefravær knyttet til Geoskanning. Prosjektet og
kostnader er tilsvarende forskjøvet frem i tid.
Prosjekt 4641 – Ny vei til Holmen i Øksenvågen: Prosjekt er ikke avsluttet pga. værforhold.
Antatt ferdigstillelse mars –april 2022
Prosjekt 4644 – Utbedring Ramsøy bro: Pga. økte kostnader for midlertidig vei og skader på
rekkverk/autovern (større enn forventet) har vi her et avvik med kr. -443.200,Prosjekt 4672 – Utbedring brannstasjon: Forsinkelse grunnet manglende kapasitet. Planlagt
gjennomført i 2022. Årsaken til dette er at enkelt-prosjekter har krevd vesentlig mere
ressurser en forutsatt, som f.eks. prosjekt 4257 - Nytt kunstgress kunstgressbane
m/løpebaner.
Prosjekt 4861 Asfaltering vei og plass Folland vannverk: Beløp/Kostnader er under kr.
100.000,- derfor gjelder det ikke som investering. Kostnader er ført i driftsbudsjett på enhet
700.
Investeringsprosjektene er finansiert som følger:
Regnskap 2021
Salg av fast eiendom
Salg av aksjer og andeler
Refundert momskompensasjon investering
Andre statlige overføringer/refusjoner
Bruk av lån
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Overføring fra driftsregnskapet

2 145 697
400 940
21 797 771
1 064 100
86 783 501
10 749 019
1 420 233
124 361 260
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Covid-19
Samlet regnskapsførte utgifter ifm Covid-19 pandemien er kr. 9.958.318,-. Kommunen har
fått overført ekstra midler ifm pandemien på kr. 6.061.000,-. Dette vil si at kommunen selv
måtte finansiere kostnader på kr. 3.897.318,-. Noen av disse utgiftene er ikke ekstra utgifter,
da vi ikke alltid leier inn ekstra personell for å dekke opp som f.eks. lønnsutgifter ført på
assisterende kommunedirektør.
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Resultat- og utviklingsplan 2021 – 2022 (§14-7 c)
Utviklingsarbeid, investeringer og vedlikehold ut over ordinær drift
Tiltak
Ny barneskole

2021

2022

Budsjett

Finansiering

197 100 000

Lån 180,3 mill,
spillemidler og
anleggsbidrag 6
mill,
fond 10,8 mill

Status pr. 1/1-22
- Samspillet med Betonmast ble vellykket avsluttet, og totalentreprisekontrakten for
utførelse ble signert 24. juni like etter kommunestyrets endelige investeringsbeslutning..
- Utbedring av fylkesvei og bygging av gangvei er godt i gang.
- Prosjektet følger nå fremdriftsplan og det er ikke tilkommet ytterligere forsinkelser etter
at rettsprosessen i forbindelse med klagebehandling ble avsluttet. Ferdigstillelse og
overtakelse er planlagt i november 2022.
Rehabilitering
kunstgress og
ferdigstilling av
friidrettsanlegg

11 000 800

Lån 4,5 mill
Havbruksf 1, 5
mill, salg skoletomt 3 mill,
spillem 2 mill

Status
Arbeidet stanset på grunn av betydelig skade på 3. parts eiendom (skolebygg, anlegg og biler),
mangel på dokumentasjon HMS, arbeidsforhold med mer som ikke var etterkommet. Averøy
kommune har engasjert advokat. Går inn i 2022 med videre erstatningssak, utbedringer og
avklaringer.
Reasfaltering og
4 500 000
Havbruksfond
vedlikehold vei
Status
Kommunestyret vedtok å prioritere reasfaltering i 2021 og oppgradering av grusveier. Reasfaltering startet opp i juni og ble avsluttet i november.
Molo Honningsøy

230 000

Havbruksfond

3 000 000

Havbruksfond

Status
Sluttført september.
Sentrumsutvikling

Status
Formannskapet vedtok å prioritere følgende tiltak i 2021:
1. Idékonkurranse for nærmiljøanlegget ved Straumsvågen nær boliger/skoletomten. Denne
prosessen kan gjerne ungdomsrådet ha regi på.
2. Prosjektering og gjennomføring av tiltak nærmiljøanlegg.
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3. Utarbeide forslag til bedre (universell) utforming av parken, med benker og lekeapparat.
Utarbeid forslag til tursti langs elva opp til Gammelfossen, og med bruforbindelse i området i
vestkant av kommunehuset over til Europris-området. Ideelt med sommerjobb for student innen
landskapsarkitektur.
4. Prosjektering og gjennomføring park, bruer og tursti.
Fiberutbygging Engvik
- Mork

2 625 000

Fond 1,6 mill
Lån 1 mill
4, 3 mill
fylkeskommunalt
tilskudd
Status Telenor er i gang med prosjektet. Forventer ferdigstillelse sommeren 2022.
Brannstasjon
1 500 000
Lån (bevilget
Bruhagen 2020)
utbedringer
Status
Prosjektet ble satt på vent. pga. Manglende kapasitet.
Innkjøp brannbiler
5 700 000
Lån
Innkjøp lastebil

2 500 000

Lån

Status
Brannbiler ble levert i slutten av året.
Lastebil bestilt, forventet levering i mai 2022.
Svømmehallen:
1 370 000
Lån
varmtvannstank
avfuktingsaggregat
Status
Ferdig
Digitalisering av drift
1 000 000
Lån
svømmehall mm
Status
Prosjektet er gjennomført
Det var gjort følgende:
1. Installert adgangskontrollsystem på 23 dører (17 ytterdører + 6 innerdører)
2. Installert ny automatikk med belastning styrt oppsett til bassenget, samt ny
sirkulasjonspumpe for kjemikalier
3. Montert ca. 80 lyssensorer på div. rom.
4. Anskaffet en vaskerobot ved idrettshallen
5. Skiftet ut belysning inne idrettshall.
6. Installert timer for lysstyring ved idrettshallen
Idrettshallen –
470 000
Havbruksfond
støyreduserende
tiltak
Status
Gjennomført
Nye gulvbelegg
180.000
Lån
Averøy U-skole
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Status
Gjennomført
Nye plasser H&O

5 000 000

Lån og tilskudd.
Nettoramme på
80 mill.
Ferdigstilles i
2024

Status Det har vært mangel på kapasitet til arbeidet i 2021. Blir prioritert i 2022
Reinvestering av
1 000 000
Lån
utstyr H&O
500.000 årlig
Status Løpende gjennom året.
Teknisk sentral
500 000
Lån
Bremsnes: Utskifting
av SD-anlegg og nytt
ventilasjonsaggregat
Status
Arbeidet ble utsatt til 2022 pga. manglende kapasitet
Averøy
3 000 000
Lån
omsorgssenter –
branntekniske
utbedringer
Status
Startet arbeidet med anbudstegninger og funksjonsbeskrivelse.
Prosjektering
500 000
Lån
omsorgsboliger
(bevilget 2020)
Status Vi lyktes ikke å rekruttere prosjektleder i 2021. Gjør nye forsøk i 2022
Anskaffelse av boliger
19 500 000
Lån 12,2 mill
i Bruhagen for
Tilskudd 7,3 mill
personer med
funksjonsnedsettelse
Status
Vedtak om kjøp av 5 omsorgsboliger med personalbase på Bruhagen. Under oppføring.
Kjøp av
10 000 000
Lån (bevilget
omsorgsboliger
2020)
Status
Kjøp av 3-mannsbolig i Abrahamsveien (Kårvåg)
IKT-investeringer og
894 085
Lån + ubrukte
velferdsteknologi
lånemidler
Status
Løpende gjennom året.
Arkiv Bremsnes skole

350 000

Havbruksfond

Status:
Tilnærmet avsluttet, etterarbeid med kassering og avhending til Interkommunalt arkiv Møre og
Romsdal (IKA)
Vannmålere VAR
150 000
Selvkost
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Status
Ingen avvik i 2021
Brukerundersøkelse
helse og omsorg
Status
Utsatt til 2022 på grunn av pandemisituasjon og vaksinering.
Kvalitetsarbeid og
internkontroll
Status
Revidering av kvalitetshåndboken utsatt til 2022.
Videreutdanning –
kompetanse for
kvalitet
Status
Gjennom ordningen har skolene i stor grad dekket sine kompetansebehov i de aller fleste fag. For
studieåret 2021/2022 var det 5 lærere som tok ordinær videreutdanning i fag, en lærer som
fortsetter sin lærerspesialistutdanning i matematikk og en rektor som startet på rektorutdanning.
Det har vært nær 100% av lærerne som begynte på slik utdanning som har fullført. Ordningen skal
vare til 2025.
Nettverk Nordmøre læringsmiljø
Status
Skolene i Averøy deltar i en læringsløype over 3 år i regi av NNM. Løype læringsløypen
læringsmiljø avsluttet høsten 2021. Ny løype for 2022 – språk, skriving og inkludering. For øvrig
har deltakelsen i dette nettverket, som så mye annet, blitt sterkt påvirket av Covid-19 pandemien.
Lektor 2 – realfag på
ungdomsskolen
gjennom samarbeid
med lokalt næringsliv
Status
Det var ikke mulig å gjennomføre våren 2021 på grunn av at skolen var på gult nivå.
Det er gjennomført et LEKTOR2 prosjekt høsten 2021 på 10.trinn.
Ny læreplan i
grunnskolen
Status
Pandemisituasjonen har bidratt sterkt til at vi (i likhet med andre kommuner) ikke kom helt i mål
med dette arbeidet. Det nye skoleåret startet med et lokalt smitteutbrudd. Arbeidet med nye
læreplaner fortsetter for fullt i 2022.
Mer tilrettelagt
undervisning framfor
spesialundervisning
Status
Averøyskolen har faglig fokus på å tilrettelegge undervisningen slik at færrest mulig får behov for
spesialundervisning.
Vurdering av
alternativ
organisering av PPT
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Status
Arbeidet med eventuell alternativ organisering av PPT ble utsatt til 2022 – pandemi og kapasitet

Planarbeid
Tiltak

2021

2022

Budsjett

Finansiering

Reguleringsplan
Bremsnes sjøfront

235 000

Lån (bevilget
2020)

Reguleringsplan
Atlanterhavsveien,
inkl. arkeologiske
undersøkelser
Reguleringsplan
Kårvåg Øst, inkl.
arkeologiske
undersøkelser
Status
Se vedlegg status i plansaker
Trafikksikkerhetsplan

650 000

Havbruksfond

712 000

Havbruksfond

Avløpsplan
Status
Avløpsplan ble tilnærmet ferdig. Politisk behandling tidlig 2022
Omsorgsplan
1. kvartal
Status
Vedtatt
Oppvekstplan
1. kvartal
Status
Vedtatt

Organisasjon og ansatte
Tiltak

2021

2022

Budsjett

Finansiering

Opprette stilling som
og tilsette
samfunnsutvikler

Status
Ragnhild Sophie Berthinussen startet i jobben 16. august 2021
Medarbeidersamtaler/årlig tilbud
Status
Kommunedirektøren har gjennomført samtaler med alle stabs- og enhetsledere, samt
fagansvarlige tilhørende kommunedirektørens direkte ansvar. Se for øvrig enhetenes årsmelding.
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Faste dialogmøter
med tillitsvalgte
Status
I tillegg til faste møter i Arbeidsmiljø- og organisasjonsutvalget, er det gjennomført ekstra møte i
AMU i forbindelse med samspill – ny skole, der tillitsvalgte og representanter fra ansatte involvert
bredt. Tillitsvalgte og verneombud er med i arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi.
Lederutvikling
Status
Faste ledermøter hver måned, og hyppigere i forbindelse med pandemien. Arbeidsgiverstrategi
med utgangspunkt i 10-faktor er tema for lederutviklingen 2021/2022
10-faktor
medarbeiderundersøkelse
IA og sykefravær
Status
Det totale sykefraværet i 2021 ble på 9, 2 % (se egen tabell)
Kompetanse og
rekrutteringsplan
Status: Oppstart av arbeidet høst 2022 etter vedtatt arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategi
Status
Oppstartsmøte/drøfting med KS for å klarlegge prosess og prosessledelse april 2021, med
ordfører, kommunedirektør og personalsjef. Forankring ansatte, ledergruppen, tillitsvalgte og
kommunestyret. Arbeidet er i gang i alle enheter og tema på ledersamlinger der tillitsvalgte og
hovedverneombud deltar aktivt.

Økonomi
Tiltak

2021

2022

Budsjett

Finansiering

Budsjett og
rapportering
månedsrapportering,
tertialrapportering,
drift og investeringer
Status: Administrativt rapporteres det månedlig på økonomisk status for drift og investering. Dette
blir presentert for formannskapet. I tillegg gis det to tertialrapporter til kommunestyret i.h.t.
kommuneloven.
Husbanken –
16 000 000
Lån
videreformidlingslån
(8 mill pr. år)
Status: Det ble videreformidlet kr. 13 589 922 til formålet i 2021

29

Status plansaker, pr. 19. januar 2022
Private reguleringsplanforslag under behandling:
1) RP Kristvika Nord – 2.gangs offentlig ettersyn til 10.02.2022.
2) RP Industriområde Hasløy Sør (Hordafor) – offentlig ettersyn til 07.03.2022.
3) RP Bådalen Boligfelt – offentlig ettersyn til 07.03.2022.
4) RP Langbakken næringsområdet (Sigurd Folland) – Planforslaget vil bli behandlet av
formannskapet ift. gjennomføring av offentlig ettersyn i møte 08.03.2022.
5) RP Smedvågen industriområde – Det er foreløpig ikke varslet om oppstart av
planprosess. Forslagstiller utarbeider planprogram.
6) Endring av RP Gaupsundet hyttefelt – Forslagstiller reviderer planforslaget.

Planer som utarbeides av kommunen:
1) Trafikksikkerhetsplan – skal ferdigstilles ila. vinteren 2022.
2) RP Bremsnes Sjøfront – Arkeologisk registrering ila. sommeren 2022. Arbeidet er
midlertidig stanset i påvente av resultater fra arkeologisk registrering.
3) RP Kårvåg Øst næringsområdet – Arbeidet er midlertidig stanset i påvente av rapport for
arkeologisk undersøkelse (ferdigstilles i januar 2022).
4) RP Kårvåg Vest ved Atlanterhavsveien – Arbeidet er midlertidig stanset i påvente av
rapport for arkeologisk undersøkelse (ferdigstilles i januar 2022).

Endring av eldre reguleringsplaner: fastsetting av byggegrense mot sjø:
5) RP Sjøgarden hyttefelt – Under behandling. Utfordring med ROS-analyse.
6) RP Trovikneset hytteområde – Under behandling. Utfordring med ROS-analyse.
7) RP Øksenvågen boligfelt – Begrenset høring til 31.01.2022
8) RP Nordøen hyttefelt – Begrenset høring til 31.01.2022
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Iverksetting politiske vedtak 2021
Kommunestyret 2021
Sak
Resultat- og utviklingsplan 2021 –
2022

Ansvarlig
Berit Hannasvik

Forvaltningsrevisjonsrapport spesialundervisning i grunnskolen
Søknad om garanti for lån Fotballhall IL Averøykameratene

Erik Næss

Nye vedtekter/samarbeidsavtale
med Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal
Retningslinjer for tilskudd til
kulturarbeid i Averøy kommune
Søknad om kommunal garanti Indre Averøy Vannverk SA

Berit Hannasvik

Merknad
Følges opp i
kommunedirektørens stabs- og
ledermøter
Fulgt opp. Rapporterer i
tertialrapporten.
Godkjent av Statsforvaltaren. AK
IL informert om vedtak. Garanti
ikke utløst pr d.d.
Utført

Berit Hannasvik

Vedtatt 22. mars

Harald Kulstad
Bergdal

Omsorgsplan for Averøy
kommune 2021 - 2026
Endring av stemmekretser i
forkant av Stortings- og
sametingsvalget 2021
Delegering av vedtakskompetanse
fra kommunestyret til valgstyret
Revidering av reglement for
delegering av myndighet og
innstillingsrett i Averøy
kommune
(Delegasjonsreglementet)
Retningslinjer for tilskudd Innhenting av opplysninger
anleggstilskudd
Fritak fra politiske verv - nyvalg og
suppleringsvalg sakkyndig nemnd
Etablering av private barnehager i
Averøy kommune
Eierskapsmelding 2021

Kjetil Leirbekk

Godkjent av Statsforvaltaren.
Indre Averøy Vannverk informert
om vedtak. Garanti ikke utløst pr
d.d.
Planen vedtatt, egen plan PU
innen sommer 2022
Vedtak sendt kartverket, innlest
i matrikkel 14. april 2021

Harald Kulstad
Bergdal

Berit Hannasvik

Astri Bævre Istad
Harald Kulstad
Bergdal

Berit Hannasvik

Innarbeidet i
delegeringsreglementet
Utført

Astri Bævre Istad

Utført som en del av
utarbeidelse av retningslinjer for
tilskudd til kulturarbeid
Vedtak effektuert

Erik Næss

Vedtak effektuert.

Berit Hannasvik

Vedtatt 22. mars
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Interpellasjon til kommunestyret kraftforsyning til Nordmøre og
Statnetts konseptutredning
Forskrift om minsteareal for jakt
på hjort og rådyr i Averøy
kommune
Budsjettjustering 1/2021

Astri Bævre Istad

Vedtak sendt Fylkeskommunen
og Statnett

Dag Bjerkestrand

Utsatt sak - (vedtak mars 2022)

Harald Kulstad
Bergdal
Berit Hannasvik

Vedtak effektuert

Vegvedlikehold kommunale veger
på Averøy 2021

Rainer Deggert

1. tertialrapport 2021
Årsberetning 2020 - Averøy
kommune

Berit Hannasvik
Berit Hannasvik

Reasfalteringsarbeider er i gang
og forsetter inntil høst
Oppgradering grusveier er utløst
en konkurranse, tildeling neste
uke
Vedtatt - ingen oppfølging
Vedtatt – ingen oppfølging

Salg av aksjer i SMK Utvikling AS

Gjennomført

Regnskap 2020 - Averøy kommune Harald Kulstad
Bergdal
Budsjettjustering 2/2021
Harald Kulstad
Bergdal

Vedtak effektuert

Søknad om kommunal garanti for
byggelån til flytting av Averøy
skolemuseum
Leiesatser idrettsanlegg på
Bruhagen

Harald Kulstad
Bergdal

Vedtak effektuert

Erik Næss

Vedtatt og følges opp

Utvidet økonomisk ramme –
Utbedring av Ramsøy bro

Rainer Deggert

Arbeider har startet i uke 37

Utvidet økonomisk ramme
utvidelse parkeringsplass
Røsandstranda

Rainer Deggert

Venter på tilbakemelding fra
byggesaksbehandler om
dispensasjon-vedtak

Økonomiske måltall for Averøy
kommune

Harald Kulstad
Bergdal

Vedtak effektuert

Ruspolitisk handlingsplan for
Averøy 2021 - 2024 - endelig
behandling

Astri Bævre Istad

Vedtak effektuert, publisert på
hjemmesiden

Vedtak effektuert
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Kvernberget vekst - kapitaltilførsel

Kjetil Leirbekk

Melding om vedtak sendt

Ny skole Averøy - beslutning om
kontraktsinngåelse for utførelse
på skoletomta og utvidelse av
økonomisk ramme

Martin Ove
Karlsen

Vedtak er effektuert

Utvidet økonomisk ramme Digitalisering av drift svømmehall
og idrettshall

Harald Kulstad
Bergdal

Vedtak effektuert

Budsjettjustering 3/2021

Harald Kulstad
Bergdal

Vedtak effektuert

Anskaffelse av 5 nøkkelferdige
omsorgsboliger med personalbase
på Bruhagen – utvidet økonomisk
ramme

Rolandas Uoslys

Vedtak effektuert

Nordmøre krisesenter IKS tilslutning til nybygg i
Wergelandsveien 12 i Kristiansund
kommune

Berit Hannasvik

Vedtak oversendt

Nordmøre krisesenter IKS –
endringer i selskapsavtale og
vedtekter 2021

Berit Hannasvik

Vedtak oversendt

Oppvekstplan for Averøy
kommune

Erik Næss

Videreføring av Nettverk
Nordmøre etter prosjektperioden
"Sammen skaper vi fremtiden region Nordmøre 2040" (2016 –
2020)

Erik Næss

Handlingsplan følges opp i
forbindelse med
budsjettbehandlingen
Følges opp i daglig drift

Søknad om ny serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte Kronborg Brygge AS

Astri Bævre Istad

Melding om vedtak sendt til part
i sak.

Brannavvik ved Utheim skole finansiering av utbedring
Utvidet økonomisk ramme ny vei
til Holmen i Øksenvågen

Rolandas Uoslys

Vedtak effektuert. Utført.

Rainer Deggert
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Interpellasjon til kommunestyret
21.6.2021 - veilys langs det
offentlige veinettet i Averøy
2. tertialrapport 2021
Forskrift om gebyr for
saksbehandling, tilsyn og kontroll
etter forurensningsregelverket
Etablering av interkommunalt
lønnskontor
Valg av ungdomsråd 2021 - 2022

Berit Hannasvik

Blir vurdert i forbindelse med
trafikksikkerhetsplan

Berit Hannasvik
Martin Ove
Karlsen

Ingen videre oppfølging
Lokal forskrift trådte i kraft
1.1.2022

Linda Storbukt

Iverksatt

Astri Bævre Istad

Krav om lovlighetskontroll av
kommunestyrets vedtak sak 41/21
Nordmøre interkommunale utvalg
mot akutt forurensning NIUA - nye
vedtekter og samarbeidsavtale
Anmodning om å ta i mot
flyktninger i 2022
Tilslutning til ny samarbeidsavtale
for Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal KO (kommunalt
oppgavefellesskap).
Møteplan 2022 - politiske utvalg
Prioritering av
spillemiddelsøknader - prinsipp

Astri Bævre Istad

Melding om vedtak sendt nytt
ungdomsråd
Melding om vedtak sendt
Statsforvalteren
Melding om vedtak sendt KSU
kommune

Søknader om spillemidler 2022 og
handlingsplan 2017-2020 Kommunal prioritering av
søknader om spillemidler 2022
Asfaltering av grusveier 2022

Ragnhild
Berthinussen

Vertskommuneavtale Landbruksfaglige tjenester - Bruk
av ordførers hastekompetanse
Budsjettjustering 4/2021

Kjetil Leirbekk

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan
2022 - 2025

Berit Hannasvik

Erik Næss

Melding om vedtak sendt imdi

Ragnhild
Berthinussen

Melding om vedtak sendt
Friluftsrådet

Astri Bævre Istad
Ragnhild
Berthinussen

Kalender hjemmeside
Vedtak følges opp.
Saksbehandlere er orientert. Nye
søkere orienteres.
Det er ekspedert elleve søknader
om spillemidler. Samlet
søknadssum er kr. 15.114.000,-

Rainer Deggert

Harald Kulstad
Bergdal
Berit Hannasvik

Arbeider starter tidligst i slutten
av Mai, venter på svar for
leveringsdato gravemaskin. Ny
mann i uteseksjonen starter
11.07.2022
Avtale inngått, vurderer
prolongering.
Vedtak effektuert
Vedtak følges opp gjennom drift
og investeringer
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Formannskapet 2021
Sak
Debattheftet 2021 - KS spør
Behandling ifm. oppstart av
reguleringsprosess. Landbasert
oppdrettsanlegg på Mork.
Fastsettelse av
kommunedirektørens lønn

Ansvarlig
Berit Hannasvik
Maxim
Galashevskiy

Merknad
Referatsak
Prosessen ble stanset av
forslagstiller.

Ingrid Rangønes

Vedtak sendt lønn

Søknad om håndgivelse av
tomtene GID 53/40, 53/46 og
53/68 i Bruhagen sentrum
Søknad om håndgivelse av
boligtomt i Stene boligfelt – del av
GID 136/33

Martin Roald
Waagen

Vedtaket oversendt søker.
Avslag

Martin Roald
Waagen

Søknad om arealendring og
utvidelse av MTB for lokalitet
12870 Leite
Prioritering av tiltak i
kommunesenteret 2021

Martin Roald
Waagen

Vedtaket oversendt søker. De
har i ettertid gitt
tilbakemelding om at de ikke
ønsker å kjøpe tomten likevel.
Vedtaket (uttalelsen) oversendt
fylkeskommunen

Berit Hannasvik

Vedtak – kommunestyret 22
mars, oppfølging i gang

Tildeling fra
samfunnsutviklingsfond

Kjetil Leirbekk

Søknad om håndgivelse av
boligtomten GID 98/136 i
Hjertåsen

Martin Roald
Waagen

Arealbytte/tilleggsareal mellom
boligeiendommen GID 82/86 og
de kommunale eiendommene GID
82/144 og 82/160
ReMidt IKS - oppnevning av
kandidater til interkommunal
klagenemnd

Martin Roald
Waagen

Utlyst på hjemmesiden løpende tildeling. Alle midler
for 2021 er bevilget. Neste
utlysning er i 2022.
Vedtaket oversendt søker. Vi
har fått tilbakemelding om at
de ønsker å realisere
tomtekjøpet.
Vedtaket oversendt søker.
Delingsprosessen er igangsatt.

Berit Hannasvik

Vedtak sendt parter

TV-aksjonen 2021 - opprettelse av
kommunekomité

Astri Bævre Istad

Vedtak sendt parter

Tilskudd til lag og organisasjoner 1. og 2. kvartal 2021

Astri Bævre Istad

Vedtak sendt parter
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Tildeling fra
samfunnsutviklingsfond juni 2021

Kjetil Leirbekk

Utlyst på hjemmesiden løpende tildeling. Alle midler
for 2021 er bevilget. Neste
utlysning blir i 2022.

Forskrift om gebyr for
saksbehandling, tilsyn og kontroll
etter forurensningsregelverket

Magna Bergem

Skal opp i kommunestyret på
neste møte

Tildeling samfunnsutviklingsfond
August 2021

Kjetil Leirbekk

Utlyst på hjemmesiden løpende tildeling. Alle midler
for 2021 er bevilget. Neste
utlysning er i 2022.

Klagebehandling - klage på vedtak
i sak 21/00465-6 "Vedtak - søknad
om godkjenning av bestandsplan
for hjort og rådyr 2021-2023 fra
Averøy bestandsplanområde"

Dag Bjerkestrand

Ny behandling 27. september

Statlig sikring av grunn Bremsneshatten - GID 52/57

Magna Bergem

Søknad om tillatelse til landbasert
akvakultur av settefisk og matfisk
på ny lokalitet i Smedvågen

Martin Roald
Waagen

Søknad om konsesjon for
erverv av GID 52/57 er sendt
Statsforvaltaren til behandling
Vedtaket (uttalelsen) oversendt
fylkeskommunen med flere.

Godtgjøring til valgstyret,
stemmestyrer og
valgmedarbeidere - Stortings- og
sametingsvalget 2021
Høringssvar fra Averøy kommune
- Forskrift om jakt- og fangsttider
2022-2028
Søknad fra Atlanterhavsveien
Sjøstuer AS om å kjøpe
eiendommen GID 103/118
Presentasjon Bruhagen
nærmiljøområde og
Rådhusparken
Bruhagen nærmiljøområde og
Rådhusparken - et økonomisk
spleiselag
Fastsettelse av
kommunedirektørens lønn

Berit Hannasvik

Gjennomført

Dag Bjerkestrand

Høringssvar oversendt
Miljødirektoratet.

Martin Roald
Waagen

Foreløpig avslag. Melding om
vedtak er sendt søker.

Ragnhild
Berthinussen

Presentasjonen er gjennomført.

Ragnhild
Berthinussen

Arbeidet er påbegynt.

Ingrid Rangønes

Sendt til lønn
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Reguleringsplan for
industriområdet Kristvika nord.
Behandling ifm. oppstart av 2.
gangs offentlig ettersyn.
Leieavtale Bremsnes fergekai forlengelse
Tilskudd til lag og organisasjoner 3. og 4. kvartal 2021

Maxim
Galashevskiy

Gjennomført

Kjetil Leirbekk

Avtalen er forlenget.

Astri Bævre Istad

Melding om vedtak sendt
søkere
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Virksomhetenes årsberetninger
Folkevalgte
Et år ligger bak oss, og mye har skjedd. Kommunens ansatte
og innbyggerne har også i 2021 stått i en pandemi og
bekjempet flere større smitteutbrudd. Det har vært et år
med smittevern, smittesporing, testing og ikke minst
massevaksinering. Det har krevd mye og jeg vet at mange er
slitne. Det koster krefter å være i beredskap i så lang tid. Jeg
vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere for den
innsatsen som har blitt lagt ned i nok et pandemiår.
Trass i pandemien og strenge restriksjoner, så har det likevel
vært høy aktivitet også i 2021.
Vi har blant annet hatt to vellykkede kirkejubileer, som ble
feiret hele året til ende. Dyktige mennesker sørget for mange
flotte arrangementer og to flotte jubileumshefter. I tillegg
valgte Opplysningsvesenets fond å legge en av sine
markeringer for 200 års jubileet på Kvernes, og det ble en
fantastisk fin markering i hagen på prestegården. Hans
Majestet Kongens Garde har marsjert ned Storseisundbrua,
og det har blitt sendt live fra Bådalstun på NRK under en
Bond-premiere. Vi har hatt besøk av NRK sin sommerskute
Statsraad Lehmkuhl, og den splitter nye barneskolen
begynner å ta form på Rangøykrysset.
Politisk har det blitt landet en god del viktige saker.
Kommunestyret har vedtatt tidenes største veiløft, med å
avsette 30 millioner til nyasfaltering av kommunale
grusveier. Det har blitt bevilget tilskudd til utbygging av fiber
på indre Averøy, og fylkeskommunen har for første gang lagt
inn gangveien i Bådalen i økonomiplanperioden, totalt 47
millioner med oppstart i 2022. Det settes dermed strek for
mange tiårs kamp for å få på plass denne gangveien.
Kommunen har satt av til sammen 110 millioner til økt
satsing innen helse- og omsorg, og de fem omsorgsboligene
med personalbase i Bruhagen sentrum går mot realisering.
Sentrumsutviklingen og nærmiljøanlegget er også under
planlegging. Det å sette av midler til å ansette en
samfunnsutvikler, med 50% ansvar for kultur og 50% ansvar
for næring, var også et svært viktig grep for å få fart på
samfunnsutviklingen. Likeså å vedta en styrking av Plan og
utvikling. Med et stort veiløft på gang, er det blant annet
avgjørende med en styrking av uteseksjonen. Infrastruktur er
viktig for både innbyggere og næringsliv, og Averøy har

FOLKEVALGTE

Ingrid Ovidie Rangønes,
ordfører
År
Budsjett
Regnskap
Resultat

2021
4 062 215
4 209 406
-147 191

Jeg skuer tilbake på året
som gikk,
på alle de dager og
stunder jeg fikk.
Noen var lyse og andre
mer grå,
men hver med sin sjarm
og med navnet mitt på.
Takk for dem alle, om de
ikke var lik.
Når jeg ser dem stå
sammen, kjenner jeg meg
uendelig rik.
Ingrid Ovidie, januar 2022
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gjennom mange år hatt et stort veietterslep. Nå har en for alvor tatt fatt på jobben med å
utbedre de kommunale veiene, og da må også bemanningen styrkes.
Samfunnsutvikling er spennende, og det å være med og bidra til at Averøy vokser og får
viktige prosjekter på plass, er givende. Jeg bruker å si at samfunnet utvikler seg ikke gjennom
fagre ord, men gjennom merkbar og styrt handling. En kommune og et samfunn skal måles på
sine resultater, og når vi ser oss tilbake dette året, ser vi at Averøy har mange store prosjekter
som skal realiseres i nær fremtid. De folkevalgte har vært fremoverlente og fremsynt, noe vi
ser igjen i både planverk, målsettinger og vedtak. Politisk har en entes om mål og retning, og
lagt de økonomiske rammene for at prosjektene kan realiseres. Sammen med dedikerte og
dyktige ansatte, ei dyktig frivillighet, et sterkt næringsliv og positive innbyggere når vi målene
vi har satt for Averøy.
Jeg takker ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte for det gode samarbeidet i 2021, og ser frem til
alt som skal på plass i 2022.

Ingrid Ovidie Rangønes
ordfører

Kommunehuset, julaften 2021
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Kommunedirektøren
Kommunedirektøren er øverste administrative leder og leder den
samlete kommunale administrasjonen, med de unntak som følger
av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg
kommunestyret gir.
Hovedoppgavene er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging
av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av
kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne,
informasjon, beredskap, plan- og prosjektarbeid, samarbeid med
og saker til de politiske utvalgene, politikere og
samarbeidspartnere utenfor kommunen. Kommunedirektøren
har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt
kontrollutvalget. Kommunedirektøren skal påse at saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og gir et
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

KOMMUNEDIREKTØREN

Berit Hannasvik,
kommunedirektør

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for
den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon,
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet
er fastsatt i lov. De siste to årene har det også vært
kontinuerlig beredskap med håndtering og rapportering av
koronapandemien.

Dette er vi gode på
Planarbeid, styringsdokumenter og gjennomføringskraft. Flat
organisasjonsstruktur, god kommunikasjon, lagfølelse og
arbeidsmiljø. God økonomistyring og resultatoppnåelse. Averøy
kommune har ledere som er opptatt av at ansatte skal være
motiverte, får bruke og utvikle sin kompetanse, jobbe selvstendig,
oppleve mestring og få anerkjennelse. Godt samarbeid mellom
administrasjon og politikk, lojalitet til vedtatte planer og god
impulskontroll. Det er høy iverksettingsgrad av politiske vedtak. Vi
har avklarte fagområder og roller, samtidig som vi er fleksible
generalister og trygge på å ta utfordringer.

Kjetil Leirbekk,
assisterende
kommunedirektør
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
6 748 830
7 081 921
-333 091
4,2

Utfordringer
Små fagmiljø i sentraladministrasjonen. Dette gjør oss sårbare,
både i daglig drift og i gjennomføringen av større prosjekter, da
resultatene er svært avhengig av stabilitet, tverrfaglighet og
samarbeid. Vi har for tiden for få faglige ressurser til å prosjektere
og gjennomføre investeringer i økonomiplanperioden. Krav til
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kontroll, rapportering og tilsyn utfordrer kommunens internkontroll, noe vi skal ha større fokus på i
2022. Håndtering av pandemien de siste to årene har ført til etterslep på noen områder.

Kvalitetsarbeid/internkontroll
Kommunen benytter systemet Compilo i sitt kvalitetsarbeid. Her legges rutiner og dokumenter inn,
og avvik registreres. Avvikene følges opp og blir lukket når tiltak er gjennomført. I
kommunestyreperioden har kommunestyret har revidert økonomi- /innkjøp- og
delegeringsreglementer, eierstrategi og andre styringsdokumenter. Se ellers vedlegget «ledelsens
gjennomgang».

Etikk
Averøy kommune følger opp og introduserer nyansatte overfor etiske retningslinjer, har
retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og følger lovkravene i likestillings- og
arbeidsmiljøloven. Forvaltningslovens saksbehandlings- og habilitetsregler etterleves, og kommunen
gjennomfører jevnlig opplæring på forvaltningsloven og andre sentrale lover som har betydning for
vår etiske standard. I denne kommunestyreperioden er også andre reglement og forskrifter som har
betydning for forvaltningens etikk revidert. Kommunedirektøren nevner Delegeringsreglement og
økonomireglement.

Resultater og arbeid med mål og strategier i kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel, Averøy 2032 ble vedtatt i kommunestyret 10. desember
2020.

Kommuneplanen
«Averøy 2032» har fire
fokusområder:
•
Trygghet, tilhørighet
og fellesskap
•
Kultur og ungdom
•
Næringsliv
•
Kommunesenteret og
bygdene

I 2021 er det ansatt en person med særskilt ansvar for samfunnsutvikling og koordinerende
oppfølging av FNs bærekraftsmål i kommuneplanen. Arbeidet med de fire fokusområdene
går over i hverandre, noe som oppsummeringen under viser.
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Trygghet, tilhørighet og fellesskap
Samskaping med aktører - ungdomsråd og andre om nærmiljø; rådhuspark. Det er tegnet ut
skisser og gjort økonomiske beregninger for Straumsvågen nærmiljøområde og for
Rådhusparken. Det er inngått kontrakt med Østengen & Bergo landskapsarkitekter om å
tegne ut turvegen fra Straumsvågen til Gammelfossen. På miljøsiden har flere
samarbeidsprosjekter på Nordmøre startet, vi har deltatt på fagsamling med
Miljødirektoratet og fulgt en nettbasert kursrekke.
Det er søkt og innvilget økonomisk støtte til el-ladepunkt i tilknytning til skifte fra fossile biler
til kommunal el-bilpark og det er utarbeidet klimaregnskap og vedtatt klimamål.
Det er gjennomført brukerundersøkelser som viser kvalitet i barnehager og skoler.
Utredet behov for å styrke skolehelsetjenesten og spesielt innen psykisk helse i barnehager
og på barnetrinnet.
Anskaffet flere kommunale boliger og samtidig som det bygges private boliger og etableres
alternative boformer, spesielt i kommunesenteret.
Tatt initiativ overfor offentlige aktører og destinasjonsselskap til delingsøkonomi og
bærekraftig reiseliv opp mot bobilturisme og turisme og daglige reiser i regionen

Kultur og ungdom
Sommerjobb for ungdom. Kommunestyret bevilget 200 000 kroner til formålet og våre
enheter fikk gleden av å ha 18 ungdommer inn på ordningen.
Kontantkassa inn på budsjettet for 2022, bidrar til at deltakelse skal være uavhengig av
privat økonomisk situasjon
Frivilligsentral etablert og samarbeidsavtale ble inngått.
Oppgradering av samfunnssalen kom inn i økonomiplanen.
Medvirkning og tilrettelegging for kulturhistoriske og naturbaserte opplevelser og aktiviteter
(Stikk-ut, Atlanterhavsveien,
Veiledning og støtte til flytting av skolemuseet.
Bidratt til bedre kollektivtilbud mellom Bruhagen og Kristiansund, tilrettelagt etter barn og
unges fritidsarenaer.

Næringsliv
Rådgiver samfunnsutvikling har deltatt på kursrekke hos Innovasjon Norge: GNIST
kompetanse – der fokuset har vært samskaping mellom kommune, næringsliv og frivillighet.
Næringsfrokost i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre næringsforening (KNN) høsten
2021
Planarbeid, veiledning og saksbehandling
Aktivt eierskap i Nordmøre fiskebåt og arbeidet med å få flere kvinner i næringen
Fordeling av næringsfondsmidler og koronastøtte til næringslivet
Påkobla og engasjert i etableringen av Campus Kristiansund

Kommunesenteret og bygdene
Prioritering av tiltak i kommunesenteret, engasjert landskapsarkitekter og samskaping i
forbindelse med nærmiljøanlegg, rådhuspark og tursti
Samarbeid med fylkeskommunens tettstedsprogram
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Økonomisk støtte og involvering i realisering av fiber-/bredbåndsutbygging indre Averøy, i
tillegg til at NEAS har bygd ut der det er kommersielt grunnlag.
Realisering av boliger i kommunesenteret. Påtrykk for realisering av gang- og sykkelvei i
Bådalen.
Kvalitet i samfunnsutviklingen
· Samskaping: Viktigheten av likeverdig samarbeid der vi alle kan bidra inn for å skape et bedre
samfunn.
· Kunnskapsgrunnlag: Tilstrekkelig kunnskap og innsikt før vi aksjonerer.
· Balanse mellom gode planer og faktiske aksjoner – det må skje noe; vi må se resultater.
· Synliggjøring: Viktig å feire resultater og å hedre de som hedres skal.

Arbeidsgiverrollen og utvikling av ansatte
Arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi startet opp i 2021. Ansatte, ledere, tillitsvalgte,
hovedverneombud, kommunestyre og organisasjonsutvalg er involvert i arbeidet og prosessen.

I arbeidet med arbeidsgiverstrategien var ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud samlet
på Håholmen høsten 2021. Arbeidsgiverstrategien fram mot 2030 skal bli et overordnet
styringsdokument for hvordan vi vil at kommunen som organisasjon og arbeidsgiver skal
være. Strategien skal bidra til at kommunen når målene for tjenesteleveranse og
samfunnsutvikling. Strategien skal handle om vår organisasjon og organisasjonskultur, våre
handlinger, holdninger og verdier.
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Økonomikontoret
Økonomikontoret er en støttefunksjon og har hovedtyngden
av sine arbeidsoppgaver innenfor egen organisasjon. Vårt
hovedfokus er å gi så rasjonelle og effektive administrative
tjenester og styringsverktøy som mulig, slik at mest mulig av
ressursene kan gå til direkte tjenesteproduksjon. Innfordring
av kommunale avgifter og gebyrer gjør at vi også ofte
kommer i kontakt med innbyggerne. Oppgavene til kontoret
knytter seg til budsjett og økonomiplan, regnskapsføring,
fakturabehandling, fakturering, innfordring av kommunale
gebyr og avgifter, eiendomsskatt, rapportering og
økonomiopplæring.

ØKONOMIKONTORET

2021
Utgående faktura er 100 % elektronisk da vi sender fil til
Visma som distribuerer elektronisk eller pr brev. Purringer
sendes ut pr brev.
Inngående elektroniske faktura utgjorde i 2021 over 92 %.

Kvalitetsarbeid
Økonomikontoret har som mål å bidra til god
økonomistyring og regnskapsrapportering. Det
gjennomføres oppfriskningskurs for ledere og andre som har
en oppgave innen økonomiforvaltning. Innfordring av
kommunale gebyrer, eiendomsskatt m.v. – for å holde
restansene lavest mulig.

Harald Kulstad Bergdal
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
2 527 722
2 446 563
81 159
3,0

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet ved økonomiavdelingen er godt. Vi er kun 3
ansatte, og vi har tett samarbeid og avklarer eventuelle
problemstillinger fortløpende.
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Lønn- og personalavdelingen
Avdelingen består pr. i dag av 3 årsverk. 2 årsverk knyttet til
personalområdet og 1 årsverk knyttet til lønn. I tillegg lønnes
3 hovedtillitsvalgte og hovedverneombud som er frikjøpt fra
arbeid i del av stilling av avdelingen. I 2021 utgjorde det
totale frikjøpet for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
1,5 årsverk.

LØNN OG PERSONAL

2021
Lønn og personalavdelingen har det overordnede ansvar for
kommunens personalforvaltning, organisasjonsutvikling,
rekruttering og oppsigelser, rådgivning i personalspørsmål/-saker,
overordnet HMS og BHT-arbeid, lønnsforhandlinger og
tariffspørsmål, nærværs- og sykefraværsarbeid, kvalitetssystem,
ivaretakelse av samarbeid med hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud, samt ansvar for pensjon, forsikringer og
sykelønn. Avdelingen foretar også all lønnsutbetaling, refusjoner
og rapportering knyttet til lønn.
Noen av våre fokusområder/begivenheter i 2021
- Jobbet med å etablere interkommunalt samarbeid på
lønnsområdet for å redusere sårbarhet og kvalitetsheving
- Digitalisering som satsningsområde. Fokus på å ta i bruk nye
moduler i Visma HRM og nye elektroniske løsninger
- Oppstart utarbeidelse av arbeidsgiverstrategi
- Tiltak ift. IA/reduksjon av sykefravær
- Videreutvikling av kvalitetssystemet (Compilo) og spesielt opp
mot personvern

Linda Storbukt
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
4 637 252
3 875 179
762 073
4,55

Dette er vi gode på:
Averøy kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og har
fokus på å videreutvikle dyktige ledere og medarbeidere. Vi har
økt oppmerksomhet på sykefravær, rekruttering og
kompetanseutvikling innenfor våre kjerneområder.
Medarbeiderundersøkelsen viser høy medarbeidertilfredshet i
alle enheter, noe vi skal videreutvikle også i tiden fremover.
Oppgaver i tiden fremover:
- Bidra til at lederne kan ivareta personaloppgaver på en trygg
faglig måte
- Rekruttering og fremtidig kompetansebehov.
Arbeidsgiverstrategi
- Videre digitalisering av tjenester
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Servicekontoret
SERVICEKONTORET
Kommunens innbyggere skal oppleve åpenhet,
tilgjengelighet og rask bistand i møte med
servicekontoret. Arkivet er kommunens hukommelse
og vi har derfor søkelys på dokumentfangst, innsyn,
avlevering av fysisk og elektronisk arkiv og nye metoder
for dokumentflyt og digitalisering. God
dokumentasjonsforvaltning sikrer rettssikkerheten og
demokratiet, og spiller en viktig rolle i
samfunnsutviklingen.
I henhold til arkivloven § 6 plikter offentlige organer å
ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at
dokumentene er sikret som informasjonskilder for
samtid og ettertid.

2021

Astri C. Bævre Istad
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
4 471 074
4 319 125
151 949
4,9

Utover ordinær drift har vi i 2021 vært involvert i
Stortingsvalg der 72% forhåndsstemte ved
servicekontoret og ambulerende. Ordningen med kun 2
stemmesteder på valgdagen fungerte veldig bra, med
valglokaler som var egnet og tilgjengelige.
I 2021 har vi hatt tilsyn med arkivholdet i Averøy
kommune. Arkivverket vurderer da om virksomheten
oppfyller pliktene som følger av arkivlov med
forskrifter. Averøy fikk 5 pålegg og 4 av disse er lukket pr. dato.
Vi har også jobbet med å videreutvikle vår ansattportal – med mål om at denne skal være en
aktuell og viktig intern kommunikasjonskanal for alle ansatte.

Oppgaver og utvikling
Arkiv, innsyn, publikumsmottak, sentralbord, postføring, kvalitetssikring, hjemmeside,
veiledning til innbyggere, skjenkebevillinger, ledsagerbevis, digitalisering, politiske møter,
opplæring i sak/arkivsystem, barnehageopptak, startlån/bostøtte/boligtilskudd mm. I
samarbeid med IKT Orkidé jobber vi kontinuerlig med forbedring av sak/arkivsystem og
hjemmeside/ ansattportal

Dette er vi gode på
Dyktige og endringsvillige medarbeidere på servicekontoret veileder innbyggere i det
kommunale system, og gir støtte til saksbehandlere og ledere. Vi er gode på praktisering av
åpenhet og meroffentlighet og har fokus på digitalisering og døgnåpen kommune.

Utfordringer
Dokumentfangst av arkivverdig dokumentasjon er alltid en stor utfordring. Saksbehandlere
og ledere har et selvstendig ansvar for å arkivere arkivverdig dokumentasjon som sendes via
andre kanaler enn kommunens postmottak. Vi jobber mot at dokumentfangst til arkiv skal
være mest mulig brukervennlig for saksbehandlere.
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Plan/teknisk
Enheten består av to avdelinger, plan og utvikling og
tekniske tjenester. Disse er regnskapsmessig adskilte.

PLAN- OG UTVIKLING

Plan- og utvikling
Avdelingen står for kommunens langsiktige og strategiske
arealplanlegging i tillegg til saksbehandling og
tjenesteproduksjon innen følgende områder:
•
•
•
•
•

Plan- og byggesak.
Kart- og oppmålingstjenester.
Skog- og landbruksforvaltning, herunder også
konsesjonssaker.
Viltforvaltning og ettersøk på trafikkskadd storvilt.
Miljø- og forurensningssaker.

2021 – Begivenheter og utfordringer
•

•

•

•

•
•

Det har gjennom hele året vært stor aktivitet med stor
pågang og stor saksgjennomstrømming med økning fra
foregående år, særlig relatert til byggesak. Dette
medførte også stor inntektsøkning på gebyrsiden i
forhold til årene før, dette utgjorde omtrent 850.000,mer enn budsjettert.
I forhold til planarbeid ble det i 2021 satt i gang to
reguleringsplanprosesser i næringsområder i privat regi
og det ble jobbet videre med tre planprosesser i egenregi.
Flere planprosesser er noe forsinket i påvente av
undersøkelser av fornminner. Forsinkede prosesser
medførte også forsinkede kostnader som bidro vesentlig
til overskuddet på plan og utvikling i fjor.
Det ble grunnet langtidsfravær på landbruksområdet
inngått en samarbeidsavtale med Hustadvika kommune
på slutten av året.
Prosjektet med utarbeidelse av skogbruksplaner ble
ferdigstilt i 2021 og uttak av skog økte til 6000 m3 for
året.
På slutten av året ble det vedtatt å øke kapasiteten på
byggesak med en hel stilling fra midten av 2022
Driften var også i 2021 preget av korona med færre
fysiske møter enn normalt.

Martin Ove Karlsen
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
9 837 000
7 318 667
2 518 539
9

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet på avdelingen oppleves som godt og
inkluderende. Det gjennomføres faste avdelingsmøter hvor
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alle ansatte er til stede. Korona situasjonen har vært utfordrende med tanke på sosiale
arrangementer blant de ansatte, dette er et savn.

Kvalitetsarbeid
Stort trykk på ordinære saker og en leder som jobber mest med realisering av ny barneskole
på Kårvåg har gjort at det gjennom året har vært for lite fokus på kvalitetsarbeid. Det har
likevel vært en forbedring på mottakskontroll på byggesak, hvor nær alle innkommende
søknader gjennomgås ved mottak og det sendes skriftlige mangelbrev ved mangelfulle
søknader. På oppmåling ble det i det i etterkant av tilsyn fra Statsforvalteren i 2020
utarbeidet en del prosedyrer og sjekklister som er tatt i bruk og alle avvik/mangler etter
tilsynet er lukket. Det ble også utarbeidet og godkjent nye arbeidsvarslingsplaner for viltettersøk på offentlig vei.
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Tekniske tjenester
Avdelingen står for drift av alle kommunale bygg og
eiendommer, kommunens veier og brannvesen
(tjenestekjøp). Avdelingen står også for vannforsyning
(Folland Vannverk) og kommunale avløp (kloakk), samt
administrasjon av renovasjon og feiing. Vannforsyning,
avløp, renovasjon og feiing er regnskapsmessig adskilt fra
kommuneregnskapet og drives etter et selvkostprinsipp
(skal over tid gå i null). Selvkostområdet omtales ikke her.

TEKNISKE TJENESTER

2021 – Begivenheter og utfordringer
•

•

•

•
•

Arbeidet med realisering av ny barneskole på Kårvåg
fortsatte gjennom 2021. Etter at pris- og
designkonkurransen ble avsluttet på slutten av 2020, der
Betonmast Røsand ble kåret som vinner, startet 2021
med en klage på denne tildelingen fra Veidekke
Entreprenør. Denne klagen endte med en rettsak. Selv
om kommunen vant saken medførte den en forsinkelse i
prosjektet på nærmere tre måneder, og
utførelseskontrakt ble signert først i juni. Utførelsen har,
bortsett fra værutforinger mot slutten av året, gått på
skinner. Ved årsskiftet er prosjektet på plan økonomisk og
fremdriftsmessig.
Rehabilitering av kunstgressbanen og etablering av
friidrettsanlegg på Bruhagen fortsatte og skulle
ferdigstilles i 2021, men slik gikk det ikke. Entreprenør
benyttet underleverandører til avsluttende arbeider uten
at dette var avklart med kommunen. Dårlig kvalitet på
dette arbeidet, uavklarte lønns- og arbeidsvilkår og en
hendelse med spredning av sprøytetåke som påførte biler
og eiendom i området store skader gjorde at vi til slutt
terminerte kontrakten. Prosjektet er forsinket og det
jobbes nå med et krevende sluttoppgjør med
totalentreprenør. Kvaliteten på friidrettsdelen er alt for
dårlig og det vil være behov for større utbedringer i
etterkant.
Kommunen anskaffet og fikk overlevert en ny 3mannsbolig på Kårvåg som går inn i porteføljen for
kommunale boliger.
Kontrakt for levering av 5 omsorgsboliger med
personalbase på Bruhagen ble inngått i løpet av året.
Det ble gjennomført vesentlig digitalisering av tekniske
anlegg (adgangskontroll/lås og lysstyring) ved

Martin Ove Karlsen,
leder Forvaltning og drift
av bygg
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
16 432 709
17 572 354
-1 139 645
15,9

Kommunale veier og
brann
År
Budsjett
Regnskap
Resultat

2021
15 530 801
16 400 381
-869 580
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•

•
•
•
•
•

•

idrettshall/samfunnssal og svømmehall på Bruhagen. Det ble også anskaffet en større
vaskerobot som besørger renhold i idrettshallen.
Det ble gjennomført et betydelig antall oppgraderinger på kommunale bygg i 2021, herunder
utbedring av brannavvik på Utheim skole, utbedring av støyproblematikk i idrettshallen,
installasjon av kjøleanlegg i ventilasjonsanlegg på sykehjemmet, bytte av
varmtvannsberedere til svømmehallen, oppgradering av kjøkken på aktivitetssenteret med
mer.
Korona preget drift av bygningsmassen også i 2021, med økte renholdskostnader og
driftsutfordringer.
Det var unormal prisstigning og leveranseforsinkelser på mange varer i fjor, noe som bidro
negativt økonomisk.
Det ble i 2021 reasfaltert vel 5,2 km kommunal vei.
Den gamle broen ut til Holmen i Øksenvågen ble fjernet og erstattet med fylling.
Veivedlikehold var utfordrende i fjor med for få ansatte til å utføre jobben og begrensede
midler til ekstern innleie. Været var svært utfordrende for med mer og kraftigere nedbør enn
vanlig i 2021. Det har også vært uvanlig mye snø og lange perioder med glatte veier.
Kostnader i forbindelse med overvannsproblematikk, snøbrøyting og strøing ble vesentlig
høyere enn budsjettert.
Kommunen har i lengre tid hatt for liten kapasitet for gjennomføring av
investeringsprosjekter. Vi prøvde i 2021 å rekruttere en prosjektleder men lyktes ikke med
dette. Det gjøres nytt forsøk på rekruttering av prosjektleder i 2022.

Arbeidsmiljø
Det arrangeres månedlige møter med driftspersonell på kommunehuset. Dette er positivt
for arbeidsmiljø da driftspersonell ellers er spredt på ulike bygg og lokasjoner i kommunen,
grunnet Korona-situasjonen har en del av møtene blitt avholdt digitalt også i 2021.

Kvalitetsarbeid
På en del områder har drift kapasitetsmessig blitt utfordret som igjen har medført mindre
fokus på kvalitetsarbeid enn ønskelig. Både utarbeidelse av kvalitetssystem og
implementering i drift har et forbedringspotensial.
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Averøy folkebibliotek
drives etter målsettingen, som blant annet sier;
o
o

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet,
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

AVERØY
FOLKEBIBLIOTEK

Prosjekter 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skaperverksted for barn
Forfatterbesøk og foredrag;
Helga Flatland og Mikkel Bugge
Sommerles- konkurranse;
90 barn leste 225010 sider
Digital Minecraft byggekonkurranse
Litteraturformidling
Skolebesøk
Barnehagebesøk
Bokkasser
Utlån av klassesett
Fjernlån
Innkjøp og klargjøring
Samlingsbevaring
Sosiale medier- informasjonsarbeid

Gunn Heidi KnudsethMichalsen
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
1 080 124
1 174 480
-94 356
1,24

Biblioteksjefen har vært i fødselspermisjon fra mars 2021. I
den perioden har enheten hatt to ansatte som har delt på
vikariatet, ingen av de har relevant faglig kompetanse.
Skolebiblioteket ved Averøy ungdomsskole har vært
ubemannet denne perioden. Det har blitt kjøpt
biblioteksjeftjenester fra Kristiansund bibliotek. Mange av
våre planlagte aktiviteter har blitt avlyst på grunn av
pandemien.

Kvalitetsarbeid
Averøy folkebibliotek er svært lavt bemannet i forhold til
folketall, men holder åpent i 19 timer pr. uke, i tillegg til at vi
holder lørdagsåpent fra september til mai. Vi tilbyr i tillegg
klassebesøk utenom ordinær åpningstid. Den faglige
kvaliteten ivaretas gjennom kurs, videreutdanning,
prosjekter og samarbeid med fylkesbiblioteket i Møre og
Romsdal og Nasjonalbiblioteket.
Arbeidsmiljø
Vi trives godt på arbeidsplassen vår, men lav bemanning er
en stadig utfordring.
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Tildelingsenheten
Tildelingsenheten ble opprettet i 2013, og saksbehandler og
skriver vedtak på tjenester kommunen har ansvar for etter
den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. Eksempel
på tjenester er hjemmesykepleie, praktisk bistand
(hjemmehjelp), opphold på sykehjem, dagtilbud, psykisk
helse, trygghetsalarm, middagsombringing, Brukerstyrt
Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt og pårørendestøtte
(avlastning og omsorgsstønad).
Tildelingsenheten standardiserer tildeling av tjenester,
koordinerer tjenester både internt i kommunen og mot
helseforetak. Vi gir råd og veileder i forhold til
spørsmål/søknader om behov for tjenester og behandler
klager.
Tildelingsenheten er kommunens koordinerende enhet for
habilitering og rehabilitering og behandler også søknader til
transportordningen for funksjonshemma. Tildeling har
ansvaret for det boligsosiale arbeidet og tildeling av
kommunale boliger, og fra 2020 også ansvar for å koordinere
folkehelsearbeidet.

2021
Det er fortsatt stort press på omsorgsboliger og
sykehjemsplasser, og det har blant annet ført til regninger på
709 overliggerdøgn på sykehus. Av disse skal det klages på
200 døgn. Behovet for korttidsplasser varierer en del, men
det har i hele 2021 vært behov for flere plasser enn det som
har vært ledige. Dette gjorde det også vanskelig å kunne gi
opptrenings- og avlastningsopphold for hjemmeboende.
Sykehjemmet leide ut to sykehjemsplasser til Kristiansund,
noe som heller ikke gjorde det lettere å få plass på
sykehjemmet.
Koronapandemien medførte mye ekstra arbeid i forhold til
vakt på smittesporingstelefonen, deltagelse i
smitteoppsporing og koronavaksinering.

Kvalitetsarbeid og arbeidsmiljø
I tillegg til saksbehandling av søknader har vi ansvar for
saksutredning til politiske saker og planarbeid, som for
eksempel omsorgsplanen som ble ferdig i 2021. Boligsosialt
arbeid er krevende og tar mye tid.
Det er viktig å jobbe med folkehelse og helseforebyggende
tiltak, men det er begrenset hva vi rekker å gjennomføre.
Heller ikke i 2021 fikk vi på grunn av koronarestriksjoner
avhold mer enn en samling «Forebyggende helsestasjon
65+».
Søknad om tjenester kan sendes digitalt, svar sendes ut

TILDELINGSENHETEN

År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
4 382 232
6 315 953
-1 933 721
3,2

Årsresultat for 2021:
kroner 3.665.550,- av
regnskapet skyldes
overliggerdøgn på
sykehus. Utover lønn er
utgiftene på 42.000,-.
Fra 2021 ble 0,2 årsverk
merkantil overført til
hjemmetjenesten da vi
etter å ha fått full
elektronisk
saksbehandling ikke har
behov for så stor stilling
lengre.
Våre 3,2 årsverk er godt
tverrfaglig sammensatt
av sykepleier,
ergoterapeut, sosionom
og merkantil.
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elektronisk, og fra mars 2021 fikk vi godkjent elektronisk arkivintegrasjon. Dette er
tidsbesparende, og vi har redusert merkantil ressurs til 20 %.
Vi er også representert i ulike samarbeidsfora som helseledernettverk Nordmøre, lokalt
samhandlingsutvalg ved sykehuset, nettverk for koordinerende enheter, systemansvarlig for
fagprogrammet Gerica, og samarbeidsgruppe med de andre Gerica kommunene i Orkide i
forhold til bedre utnyttelse av fagprogrammet.
I 2021 har det på grunn av koronapandemien vært få kurs og faglig påfyll, men vi har deltatt
digitalt på flere møter og kurs.
Vi jobber hele tiden med forbedring av rutiner og saksbehandling og har fortsatt behov for
faglig påfyll.
STATISTIKK

2018

2019

2020

2021

antall meldinger innlagt på sykehus

308

310

270

278

utsendte enkeltvedtak. Fra 2021 er dette alle
innvilgede søknader og revurderinger fra Gerica. Tall i
( ) er antall personer

416

439

312

1832
(602)

747 og 322

727 og
297

781 og
348

1086
(456)

150

151

Registrerte nye søknader/ henvendelser i
fagprogrammet er inkludert revurdering og
henvendelse fra sykehus, og antall personer

overliggerdøgn på sykehus (antall vi har fått regning på
og som ikke refundert i løpet av året)

100

av disse ble
40 refundert

709
(hvorav 200
skal klages på)

Statistikken viser at det er bare på punktet overliggerdøgn er svært stor forskjell i forhold til
tidligere år. Det er også en økning i antall nye søknader/ henvendelser og personer som får
tjenester.

Dette er vi gode på
Profesjonalisert saksbehandling. Vi har god og tverrfaglig kompetanse i enheten, og vi
samarbeider og utfyller hverandre godt..
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Helsestasjon
Enhet for Barn, Familie og Integrering
Bemanningen er jordmor, barnefysioterapeut, helsesykepleiere,
familieveileder, merkantil, helsestasjonslege

HELSESTASJON

Helsestasjon tilbyr:
•
•
•

Helsekontroller fra nyfødt til skolestart Nasjonale faglige retningslinjer
Familieveiledning, COS-kurs
Skolehelsetjeneste med trefftider og oppgaver etter program
Nasjonale faglige retningslinjer

•
•
•
•

•

Helsestasjon for ungdom Nasjonale faglige retningslinjer
Svangerskapsomsorg Nasjonale faglige retningslinjer
Tverrfaglig samarbeid med Sammen for barna, Familiemøte og
Tverrfaglig møte
Smittevern (influensavaksinering, annen vaksinering,
smitteoppsporing) Smittevernveileder
Reisevaksinering

2021

Oddrun Irene Hoset

År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
3 100 564
3 263 478
-162 914
4,65

Året 2021 ble sterkt preget av koronasituasjonen, og la stort beslag på
bemanningen på helsestasjon med veldig mye smittesporing og
koronavaksinering, - noen ganger samtidig. Lite ferieavvikling.
Det var ikke til å unngå at koronaarbeidet gikk ut over tilbudet i
helsestasjon og spesielt skolehelsetjenesten, noe vi også drar med oss inn i
2022. Heldigvis var ingen i tjenesten i karantene eller isolasjon.
Vi fikk inn en vikar for helsesykepleier i ca 75% fra mars og
svangerskapsvikariat i 100% fra august. Vikarene som kom inn har gjort så
godt de kunne ut fra situasjonen, men noen prioriteringer måtte til, både i
helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
Svangerskapsvikariat for barnefysioterapeut fra november ble ikke besatt.
På selve vaksineringsdagene for korona har pensjonistene, som trofast har
deltatt, vært til å stole på og gjort en helt fantastisk jobb. Personalet på
helsestasjon har i noen grad kunnet utført sin ordinære jobb i og med at
sykepleiere på kommunehuset også har bidratt. Største utfordringen har
vært når det midt oppi vaksineringen meldes behov for smittesporing.
Men vi fikk til dette også, selv om det ble mange lange dager!
Det ble til sammen 216 korona positive tom 31.12.21 (medregnet den
første positive fra 1.10.20) 208 av disse i 2021.
Over 9000 doser koronavaksiner ble satt. Rekorden var i juli med 1661
doser. Det meste i løpet av en dag var 9.sept med 318 doser.
1010 influensavaksiner ble bestilt og alle ble gitt til beboere i institusjon,
bofellesskap og omsorgsboliger og til de som møtte på helsestasjon og hos
fastlege.
47 barn ble født
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Kvalitetsarbeid
Vårt fokus er:
• å ivareta helsestasjonsfamiliene best mulig
• å tilby tjenesten ut til familier og samarbeidsparter
• å være tilgjengelig for barnehager og skoler
• å stille opp på møter i forhold til utfordringer i barnehage, skole
• å prioritere «akutte» situasjoner
• å justere oss inn på de utfordringene som oppstår
• å ivareta det å være et lavterskeltilbud for barnefamiliene og samarbeidspartnere
Dette har ikke vært lett i 2021!

Arbeidsmiljø
Vi har et godt arbeidsmiljø på helsestasjon og ivaretar hverandre så godt vi kan, - mye humor, det er
god stemning og kjekt å komme på jobb ☺
MEN 2021 har vært et meget krevende år for alle på helsestasjon!
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Hjemmebaserte tjenester
Hjemmesykepleien: Tjenesten bistår brukerne med
behandling, rehabilitering, pleie og omsorg av god faglig
kvalitet gjennom hele døgnet. I tillegg gir vi veiledning og
opplæring til brukere og pårørende og utfører andre
oppgaver som blir lagt til enheten. Målet er at brukeren skal
kunne bo hjemme lengst mulig ved hjelp av god
tilrettelegging og tverrfaglige tjenester. Dette får vi til
gjennom stor fleksibilitet og omstillingsevne.
Demenskoordinator: Koordinator er bindeledd mellom
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste opp mot
bruker og pårørende. Veileder og støtter til pårørende for å
sikre at bruker og pårørende skal få en så meningsfylt og god
hverdag som mulig, og at bruker skal kunne bo hjemme
lengst mulig.
Kreftkoordinator: Koordinator er bindeledd mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Kartlegger
og koordinerer tjenestene rundt den enkelte
bruker/pårørende for å trygge dem i hjemmet og veilede
annet helsepersonell som blir involvert. Koordinator følger
også opp kreft-overlevere for å bidra til at de skal komme seg
tilbake til arbeidsliv og hverdag. Koordinator jobber med
symptomlindring og det å få avslutte livet i eget hjem om de
ønsker det. Dette gjelder også for andre grupper enn de med
kreft.
Fysioterapitjenesten: Tjenesten tilbyr poliklinikk,
gruppebehandling og hjemme-rehabilitering og fysioterapi
på rehabiliteringsenheten på sykehjemmet. Yte best mulig
tjeneste ut ifra ressurssituasjon og gi god kvalitativ
oppfølging til de brukere som følges opp.
Ergoterapi/hjelpemiddelteknikker: Tjenesten kartlegger den
enkelte brukers behov og bistår i tilrettelegging av brukers
bolig så bruker i best mulig grad skal kunne mestre
hverdagen i egen bolig. Tjenesten står for tilrettelegging,
utlevering og montering av hjelpemidler, herunder
trygghetsalarmer, e-lås og andre typer velferdsteknologi
Hjemmehjelp: Tjenesten yter praktisk bistand i brukers eget
hjem..

HJEMMEBASERTE
TJENESTER

Gun-Towe Andersson
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
55 970 775
56 258 310
-287 535
54,44
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Ladevangen omsorgssenter (LOS): Døgnbemannet omsorgsboliger for personer med kognitiv
svikt som ikke lengre kan bo hjemme med tilrettelegging.
Langøy Boligfellesskap: Tjenesten tilbyr tilrettelagt bolig for eldre som ikke lenger er i stand til
å bo hjemme i egen bolig grunnet redusert funksjon. LBF har pt døgnbemanning med
bakgrunn i økt pleiebehov av beboerne
Psykisk Helse: Tjenesten tilbyr tjenester til mennesker med psykiske helseutfordringer.
Tjenesten har rask respons på henvendelser.
Mestringssenteret/Mestringssenteret UNG: Tilbyr et lavterskeltilbud for mennesker med
psykiske utfordringer med det som mål å øke livskvaliteten for den enkelte.

2021
2021 er året som ble den «nye normalen» med restriksjoner og testing. September ble
måneden med det mest omfattende utbruddet på Averøya siden pandemien startet, og selv
om det ble en god del omrokkeringer i tjenesten den måneden klarte vi å gi alle brukerne de
tjenestene de skulle ha. Det var fleksibilitet blant de ansatte slik at vi fikk utført flere
massetestinger parallelt med den jobben vi gjør til vanlig. Vi har prøvd å gjøre det til en mest
mulig normal arbeidshverdag utover året, og føler vi har klart å ivareta både de ansatte og
brukerne dette året også.
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Kvalitetsarbeid
2021 har vært et år preget av tilpasning til den «nye normalen» og vi har prøvd å skape ro i
tjenesten både for ansatte og brukere. Vi har prøvd å skape fysiske møteplasser for de
ansatte utfra til enhver tids gjeldende koronarestriksjoner for at de ansatte igjen skal få føle
på fellesskapet.
Velferdsteknologi: Velferdsteknologi er fortsatt et satsningsområdet i hele hjemmetjenesten
for å lette hverdagen til brukerne og bruke ressursene der det er størst behov. Med bakgrunn
i økende utfordringer med å rekruttere både nok kvalifisert helsepersonell og assistenter kan
velferdsteknologi bidra til å avlaste helsepersonell samtidig som brukerne opplever mestring
og trygghet i eget hjem. Multidosedispenserne er i daglig bruk, overfallsalarmene øker i
bruken etter hvert som de ansatte blir trygge på disse og vi vurderer oppstart med digitale
tilsyn.
Covid-19: Vi har hatt ansvar for testing gjennom hele året og har opparbeidet oss gode
rutiner i forhold til dette. Det har i høst og vinter vært utført massetestinger pga utbrudd på
skoler og med et godt samarbeid med ledelsen ved skolene klarte vi å gjennomføre dette så
godt som mulig for alle barn og ungdom som ble berørt. Massetesting på skolen bidro også til
at elever som testet negativt kunne fortsette å være på skolen. Vi har startet med elektronisk
rekvirering av koronatester i samarbeid med mikrobiologen i Molde, vi registrerer hurtigtester
inn til MSIS og vi er med på å utbedre bestillingsprogrammet for testing.
Koordinator og ansvar for smittelager i kommunen: Avdelingskoordinator hjemmetjenesten
har ansvar for smittevern lager, bestilling og utdeling av utstyr til hele kommunen. Vi har
utfordringer med å få tak i nitril og vinylhansker og klarer ikke å få dekket vårt behov for dette
ved hjelp av kommunale samarbeidspartnere. Selv om det ble byttet kommunal leverandør i
2021 har vi vært nødt til å bestille hansker og noe annet smittevernutstyr hos andre eksterne
leverandører.
For å ha lager av desinfeksjonsmidler til enhetene ble det kjøpt inn branncontainer til
oppbevaring til dette pga. brannsikkerhet og HMS. Denne står utenfor inngangen på gamle
sykehjemmet.
For å være godt forberedt på smitteutbrudd skulle alle enhetene komme med tilbakemelding
på behov for utstyr stipulert for 6 mnd. fremover. Til tross for påminnelser og spørsmål om
enhetene var sikre på sine stipuleringer viste det seg at flere enheter feilberegnet dette.
Dette medførte en del merarbeid på hjemmesykepleien da det ble smitteutbrudd for å sikre
dem nok utstyr. Koordineringen av smitteverns lager er ressurskrevende, og det gir store
utfordringer i forhold til lagerplass. Lageret er pt. på «gamle avd C» som ikke er gunstig for
oppbevaring på grunn av kulde og dårlig lufting, men dette er det eneste alternativet vi har.
Utstyr som krever romtemperatur, må vi oppbevare på allerede overfylte kontorer på
hjemmesykepleien.
Demenskoordinator: Tjenesten opplever økning i antallet personer med demenssykdom som
har store behov for tilpassede tjenester både i form av forsterket botilbud, men også behov
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for avlastning og støttekontakt for å kunne ha en aktiv hverdag på tross av sykdom, og ett
velkomment pusterom for pårørende. Det har vært mange utredninger i løpet av året. I
samarbeid med dagsenteret tar vi hjemmebesøk til aktuelle brukere for å motivere og raskere
få brukere inkludert i tilbudet. Vi diskuterer muligheten for å få utvidet tilbudet til kveld som
kan være den mest utfordrende delen av dagen og hvor de pårørende ikke har noe
annet tilbud.
Det er et stort forbedringspotensial for utveksling av informasjon med fastlegene som har
ansvar for utredning og behandling av demente over 65 år så dette jobbes det med
kontinuerlig. Pårørendeskole for demente ble gjennomført i 2021 for å gi en møteplass,
informasjon og veiledning til de som er berørt. Målet er at pårørende i etterkant kan fortsette
å møtes på eget initiativ og være en ressurs for hverandre.
Vi har hatt fokus på kompetanseheving i forhold til demenssykdommer hos de ansatte i
hjemmetjenesten i 2021 og ønsker øke kompetansen på tvers av enheten i 2022. Videre vil
det jobbes mot et tettere samarbeid med sykehjemmet slik at bruker og pårørende føler at
kunnskapen og historikken man sitter med blir formidlet videre til det som forventes å bli det
siste permanente botilbudet. Dette er en gruppe som ofte har hatt lang og vedvarende
kontakt med tjenestetilbudet i kommunen og det er utfordringer knyttet til det at informasjon
går tapt når omsorgsbehovet øker og tilbudet endres deretter. På dette stadiet er det gjerne
pårørende som er brukers talsperson og vi vinner mye på at koordinator får følge løpet
videre. Demenskoordinator deltar i ressursnettverk i prosjekt om økt verdighet for personer
med psykiske og atferdsmessige symptomer som Helseinnovasjonssenteret og Molde
kommune samarbeider om. Koordinator har hjulpet brukere og pårørende med ulike
søknadsskjema i forhold til både tjenester og støtteordninger.
Kreftkoordinator: Kreftkoordinator har vært involvert i ca. 40 brukere i kommunen, 13
brukere nye av året. Det har så langt i år vært 10 dødsfall, 7 av dem var i hjemmet. 4 dødsfall
var brukere som ikke har kreftdiagnose.
Samarbeidet med hjemmetjenesten har vært tett og godt. Koordinator har hatt refleksjonssamtaler i
forbindelse med dødsfall, samt veiledning/undervisning innenfor terminalpleie. Alle ansatte fikk tilbud
om å delta på internundervisning innen temaet «omsorg ved livets slutt. Fremover vil det bli økt fokus
på palliativ plan, også i samarbeid med demenskoordinator. Det har vært samarbeidsmøter med
fastleger og sendt ut informasjon til ulike samarbeidsgrupper i kommunen og sykehus. Antall nye
henvisninger er stigende. Koordinator deltar på samlinger med andre koordinatorer for å drøfte
problemstillinger og dele erfaringer for å kunne utvikle tjenesten i kommunen.
Utfordringer: smittevernrestriksjoner gjorde det utfordrende å følge opp og trygge pårørende da det
har vært mange komplekse sykdomsbilder/kasus i kombinasjon med Covid-19, og tjenesten har derfor
i stor grad tatt i bruk digitale løsninger for samarbeid.
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Hjemmehjelp: Stort sett gode tilbakemeldinger fra brukerne til tross for at det til enhver tid er
en del endring av dager til brukerne. Det tilstrebes fortsatt å få mest mulig tid hos brukerne
og minst mulig kjøring mellom brukere
Utfordringer: stadig reduksjon i denne tjenesten i forhold til stillinger og det er i tillegg
vanskelig å rekruttere vikarer.
Boligene i Gammelveien 15 AOS: Det er nå totalt 10 leiligheter og det har vært fullt belegg i
alle leilighetene gjennom året. Beboerne har felles middager organisert av hjemmesykepleien
da dette gir beboerne livskvalitet i form av trivsel og det å oppleve fellesskap under måltidet.
Langøy Boligfellesskap: LBF har hatt fullt belegg gjennom året, og utfra funksjonsnivået og
behov for hjelp har det vært et klart behov for døgnbemanning.
Utfordringer: Budsjettkutt medfører at døgnbemanning på LBF skal opphøre i 2022 og det vil
da bli bemannet dag/kveld og hjemmesykepleien på tilsyn natt. Dette kan først skje etter
overflytting av beboere til sykehjem og endrete kriterier for de som skal bo på LBF fremover.
Fysioterapi
Vi har pr dags dato 2 fysioterapeuter som har fullført videreutdanning innen fysioterapi for eldre og
Folkehelse og livsmestring og ene fysioterapeuten har videreutdanning innen rehabilitering.
Fysioterapifaget utvikler seg stadig og det er viktig med faglig oppdatering. Vi har hatt mulighet til å
delta på kurs/hospitering før virussituasjonen, men pga pandemien ble det nettbasert kursing i 2021.
Vi har også gjennomført en del nettkurs via NHI i året som var. Det er også mulig å få faglig
oppdatering via kurs arrangert gjennom fysioterapiforbund, men dette er relativt dyre kurs å delta på.
Det har vært gjennomført 1 runde bevegelsesgruppe med psykomotorisk prinsipp for ansatte i
kommunen. Dette er satt på pause pga. praktiske utfordringer.
Vi holder bra kvalitet på tjenesten og er opptatt av det. Faglig utvikling/følelse av å «bli sett» gjør en
mer motivert for best mulig innsats. For brukergruppen vår har vi ikke venteliste, og
de brukerne vi følger opp er fornøyde og fysioterapitjenesten har godt rykte på bygda.
Utfordringer: Vi har pr tiden mindre ressurser pga. langtidssykemelding og dette merkes ift. at vi ikke
kan gi samme tilbud/oppfølging som før. Det er heller ikke mulig å drive helsefremmende og
forebyggende virksomhet. Som et resultat av denne situasjonen har vi løst dette med å få i gang flere
gruppetilbud og har i dag 5 grupper ila uken. Det er sårbart å ha eneansvar for disse ved evnt.
fravær/mye å organisere, men vi ser viktigheten av å ha disse gruppene for det kroppslige og
psykososiale. Videre utfordring er arealmessig og behov for plass for å gjennomføre disse
gruppene. Det jobbes med å få nye lokaler med egnede behandlingsrom for skjerming/taushetsplikt.

Ergoterapi/hjelpemiddelteknikker: Tjenesten har økende arbeidsmengde som følge av økt press på
institusjonstjenesten, og at flere brukere derfor sendes hjem med store tjenestebehov. Ofte kommer
brukere ut fra sykehus med store behov og kort varsel for levering av hjelpemidler. Mange eldre
hjemmeboende som det ikke er tilrettelagte boliger for, og har derfor større behov for tilrettelegging.
Barn med store utfordringer og krever tett oppfølging. Samtidig som en skal tilrettelegge for
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velferdsteknologi og implementering i tjenester. Stor etterspørsel etter hjelpemidler, mye tid på
hjelpemiddelformidling og levering, montering, innhenting og renhold/vedlikehold av hjelpemidler.

Psykisk helse:
Antall henvendelser har fortsett å øke på. Vi har pr 2/11-21 mottatt 104 henvendelser, vi fikk
til sammen 91 henvendelser i fjor. Dette er nye henvendelser, vi har i tillegg mange som
trenger tjenester fra oss utenom dette.
Vi jobber oppdelt i team:
Oppfølgingsteamet- jobber med de som har en moderat til alvorlige psykiske utfordringer,
lange forløp. Er mye ute i hjemmene til brukerne, men har også samtaler inne på kontor.
Kognitivt team- jobber med de som har lette til moderate psykiske utfordringer. Prøver å
legge opp til kortere kognitive forløp, men har også oppfølging for de
som trenger mer og lengre støtte i hverdagen.
Vi fikk i 2021 prosjektmidler slik at vi har fått kommet i gang med kajakk kurs og klatrekurs på
Mestringssenteret. Vi har kjøpt inn en del utstyr slik at vi på dagtid blant annet kan ta oss en
tur opp til Bremsneshatten og klatre litt der. Vi har også hatt noen kvelder og helger der vi har
vært ute på disse aktivitetene. Håper vi klarer å fortsette med dette.
LADEVANGEN OMSORGSSENTER (LOS) 2021
LOS jobber stadig for at personer med kognitiv svikt skal oppleve at de er sett og godt
ivaretatt. Personer med demens skal ha tilrettelagte boforhold og omgivelser slik at
tjenestetilbudet til enhver tid skal være tilpasset hver enkelt. Beboerne på LOS får et mer
omfattende behov etter hvert som sykdommen utvikler seg, og pleiefaktoren blir høyere.
Noen av beboere skulle derfor ut ifra sitt behov vært overflyttet til sykehjem, men det blir
stadig vanskeligere å få sykehjemsplass. Dette krever mer av tjenesten der de er, og det blir
vanskeligere å få plass på LOS for de som er hjemmeboende og som har et høyere
omsorgsnivå enn hjemmesykepleie. I løpet av 2021 to LOS beboere ble flyttet til sykehjem. I
løpet av mai-september ble registrert 3 dødsfall på LOS. Nye beboere som flyttet inn, er eldre
enn 85 år.
I 2021 begynte 2 sykepleiere på LOS slik at alle sykepleierstillingene er besatt. Ansatte har
internundervisninger, fagdager og e læringskurs for å heve kompetansen. LOS har regelmessig
elever og studenter på praksis og også en del på arbeidstrening samt språktrening
I forhold til smittevern og besøksrestriksjoner har vi i løpet av året fulgt både nasjonale og
lokale besøksrestriksjoner og dette har dessverre ført til mindre besøk og mindre stimulering
for beboerne gjennom sosiale aktiviteter fra frivillige, lag mm. LOS beboere ble ikke helt
isolerte. Alle rom har inngang gjennom veranda og pårørende har hatt en mulighet å besøke
dem.
Utfordringer: med bakgrunn i høyere pleiebehov hos flere beboere og vanskelig med
overflytning til sykehjem så blir det vanskelig å få aktivisert beboerne etter deres individuelle
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behov. En større del av tiden går med til stell som i likhet med måltider må utføres før man
kan ha aktiviteter. De med kognitiv svikt har behov for å oppleve mestring i hverdagen og
delta i aktiviteter for å ivareta ressursene sine lengst mulig, men dette er som sagt
utfordrende med endret beboergruppe. LOS fikk leasing bil i 3 måneder, men denne ble lite
brukt siden flere av beboerne ikke klarer å forflytte seg med egen hjelp og har kommet så
langt i sin demenssykdom at det oppleves belastende å bli tatt med ut av avdeling.

Hjemmesykepleien
Vi opplever fortsatt en økning i antall brukere. Brukergruppen er varierende i forhold til behov
for hjelp, men det er til enhver tid brukere med sammensatte og omfattende behov. Før
kunne vi gi litt hjelp til mange, men nå er det et høyere omsorgsnivå i tillegg slik at vi nå gir
mye mer hjelp til stadig flere. Vi har kontinuerlig fokus på å trygge ansatte og legge til rette
for at de som blir sykemeldte kan komme tilbake til jobb.
Utfordringer: fysiske lokalene er en daglig utfordring i forhold til taushetsplikt og smittevern.
De ansatte i hjemmetjenesten har uforutsigbare arbeidsdager til enhver tid, men med
koronatesting i tillegg har det vært en ekstra belastning i forhold til store endringer i løpet av
dagene og et stort behov for god fleksibilitet i arbeidsoppgavene. Likedan er det utfordrende
at brukerne våre ikke får plass på sykehjem slik at det kreves stadig flere ressurser ut i
hjemmesykepleien. Vi kan ikke si nei til å hjelpe de som har behov slik at antallet brukere øker
til enhver tid, og det er en stadig omrokkering på tjenestene for å sikre at alle får den hjelpen
de er tildelt.
Faglig utvikling i enheten:
Det jobbes fortsatt kontinuerlig med personalets kompetanse. Til tross for smitteutbrudd og
restriksjoner har vi gjennomført fagdager internt. Ansatte har faste e læringskurs de må ta.
Brannteori, røykøvelse og slokkeøvelse har vært gjennomført i år. Fremover ønsker vi å jobbe
videre med at alle ansatte skal ha god faglig bakgrunn i møte med brukerne og vi starter
sertifisering av helsepersonell i 2022.
Alle vikarer fikk to uker opplæring til sommeren med både teori og tett opplæring ute i
avdelingene. Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på da de følte seg tryggere da de skulle jobbe
på egenhånd og at de hadde fått to uker på å bli kjent med ledelsen, avdelingene,
samarbeidspartnere og møtt andre ansatte før sommerjobben startet.
Kompetanseplan: vi har startet å utarbeide kompetanseplan for å sikre at vi har den faglige
utviklingen det er behov for pr nå og tiden fremover
Videreutdanning:
Startet i 2021: 2 ansatte trygg legemiddelhåndtering, 2 ansatte og 1 vikar videreutdanning
innen rus og psykiatri, 2 ansatte startet på kreftsykepleier og 1 ansatt videreutdanning innen
psykisk helse og rus.
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Fullført 2021: 1 ansatt fullført veiledning, 2 ansatte fullført kognitiv terapi, 1 ansatt fullført
pedagogikk. 1 ansatt ferdig utdannet helsefagarbeider.
Studenter/elever: Vi har i 2021 hatt sykepleierstudenter fra ulike semester og
helsefagarbeiderelever fra både videregående og voksenopplæring. Det er økt pågang fra
både høyskoler og videregående for å ta imot studenter og elever, og vi prøver å og flest
mulig praksisplass. Dette for å sikre at de får den praksisen de trenger, men også for å kunne
rekruttere vikarer og evt fremtidig arbeidskraft.
Tilsyn: Vi fikk to tilsyn i 2021. Et var fra NRK Brennpunkt angående avvik i hjemmetjenesten.
Dette var landsomfattende så dette har vi ikke hørt noe mer om. Det andre var fra
Arbeidstilsynet i forhold til HMS, avvik og smittevern hvor både hjemmetjenesten og
kommunen fikk pålegg som må utbedres.
Arbeidsmiljø i enheten:
Alle ansatte har i lag med arbeidsgiver ansvar for å bidra til en positiv og trygg
arbeidshverdag. God sosial støtte fra kollegaer og leder gjør oss i stand til å takle større
utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom. Muntlige
tilbakemeldinger fra de ansatte er at arbeidsmiljøet oppleves godt nå
og at de trives på jobb selv om det alltid vil dukke opp utfordringer og evt konflikter. Den
skriftlige arbeidsmiljøundersøkelsen utført av verneombud viser at noen opplever
arbeidshverdagen som trassig av ulike årsaker og bedriftshelsetjenesten kobles derfor inn for
å unngå at det utvikler seg.
Ansatte ønsker flere sosiale treffpunkter, men forstår at det på grunn av restriksjoner har
vært vanskelig å få til dette i 2021 også. Vi fikk gjennomført en sommerfest hvor alle ansatte i
tjenesten var invitert og vi ser hvor viktig det er med sosiale treffpunkt.
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Averøy sykehjem
Averøy sykehjem har 54 plasser fordelt på fem avdelinger. Det er
40 langtidsplasser, resterende er korttidsplasser. Sykehjemmet har
en avdeling som er tilpasset mennesker med demens, en avdeling
som er rettet mot samhandlingsreformen via kort- og
rehabiliteringsplasser, mens resterende er langtidsavdelinger.
Korttidsavdelingen benytter dobbeltrom tidvis etter behov.
Sykehjemmet har de senere årene endret funksjon fra å være et
hjem for eldre, til at det i dag også har ansvar for etterbehandling,
rehabilitering og palliativ omsorg. I antall årsverk inngår
bemanning i turnus sykehjem, sentralkjøkken, dagsenter,
renhold/vaskeri, administrasjon og ledelse. Dagsenteret gir tilbud
til ca. 37 hjemmeboende hver uke, varierende antall dager pr uke.
Dagsenteret er et viktig trinn i omsorgstrappen og utsetter behov
for tjenester som er mer kostnadskrevende. Tilbud om dagsenter
er styrket for mennesker med demenssykdom. Aktivitørene er
også en viktig ressurs for sykehjemmets aktivitetstilbud i
samarbeid med avdelingene.
Sentralkjøkkenet leverer mat til sykehjemmet, boliger for
demente, hjemmeboende og omsorgsboliger.

2021
2021 har som 2020 vært krevende på grunn av koronapandemien.
Fokus har vært å hindre og begrense smitte på sykehjemmet.
Dette har vært en uforutsigbar situasjon, hvor vi har forhold oss til
smittesituasjonen i samfunnet rundt oss til enhver tid. Nye rutiner,
prosedyrer, undervisning og veiledning har vært tid- og
ressurskrevende, og i hovedsak med fokus på dette. Rekruttering
fremstår som en stor utforing de neste årene, det er tid- og
ressurskrevende å ha riktig kompetanse og bemanning til enhver
tid.
Kvalitetsarbeid
Fokusområder gjennom 2021:
• Koronapandemien; smittevern, behandling Covid 19,
undervisning/veiledning
• Avansert pleie og behandling
• Rekruttering
• Brukermedvirkning
• Livsgledearbeid, aktivitets- og miljøarbeid
Det har vært benyttet digitale løsninger til møter, undervisning,
veiledning og informasjon i stor grad.
Utviklingsarbeid har i hovedsak hatt fokus på koronapandemien,
og å riktig bemanning til enhver tid.

AVERØY SYKEHJEM

Kristin Halås
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
42 654 833
49 360 271
-6 705 438
57,77

Arbeidsmiljø
Det jobbes med arbeidsmiljø via satsingen «Fole bra!», her er det
fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. Det er egne Hms-grupper
som består av ansattrepresentanter, ledere, vernetjeneste og
tillitsvalgte. Arbeidet skal sikre forutsigbarhet, trygghet og trivsel
for alle, både ansatte og tjenestemottakerne våre.
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Botjenesten
Botjenesten yter tjenester til barn og voksne med
funksjonshemming. Feltet er kjent for i hovedsak å yte
tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, men i
2021 er det bare en 1/3 av våre brukere som har diagnose
innenfor det området, de øvrige har andre utfordringer som
utløser tjenester etter helse – og omsorgstjenesteloven.
Botjenesten yter praktisk bistand i hjemmet, koordinerer IP
(individuell plan), BPA funksjon, avlastning – og
støttekontaktordning, tilrettelagt arbeid som f.eks
kantinedrift – og dagtilbud ved Bruvoll aktivitetssenter.
Averøy kommune har en tildelingstjeneste som
saksbehandler og fatter vedtak etter helse – og
omsorgstjenesteloven, og det er Botjenesten som bistår den
enkelte utfra vedtakene.

2021
Året er preget av arbeid for på en best mulig måte ivareta
tjenestemottakere i tilfelle lokale utbrudd av Covid-19.
Rekruttering av fagfolk har skapt utfordringer. Vi har startet
opp 2 ressurskrevende tiltak. Disse sakene utgjør 12 årsverk.

BOTJENESTEN

Lis M Fjærvik Kvalshaug
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
29 756 303
35 849 138
-6 092 835
57,3

Kvalitetsarbeid
For å kunne møte endringer i tjenestebehov, samt utvikle oss
faglig gjennomføres disse tiltakene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføring av e – læringskurs (NHI) for å opprettholde
og videreutvikle våre tjenester
Videreutdanning blant ansatte
Smågrupper rundt den enkelte tjenestemottaker, for å
sikre og videreutvikle tjenester
Turnusarbeid (tilrettelegging og riktig personal på riktig
sted)
Gjennomført medarbeidersamtaler
Sykefraværsoppfølging
Kvalitetsforbedringsarbeid ved bruk av Compilo
Tar imot studenter, lærlinger og arbeidspraksis

Arbeidsmiljø
Høsten 2021 ble det gjennomført medarbeidersamtaler til
ansatte, og disse ble gjennomført i grupper. Dette fikk gode
tilbakemeldinger, og resultater fra disse samtalene skal
brukes videre inn i 2022. Arbeidsmiljøet er preget av at
tjenesten har vokst mye i volum, og at ledertettheten er slik
som den var da tjenesten ble startet i 2008. De siste årene
har det vært en positiv utvikling av sykefravær, men første
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kvartal i 2021 ble det registrert et fravær på 15 %, en nedgang fra 1 kvartal 2020 som var på
18 %. Dette kan være et signal om at arbeidsmiljøet står under press, og
bedriftshelsetjenesten vil bli koblet inn så snart som vi får til møter utfra restriksjoner opp
mot pandemien. Botjenesten har over år hatt et stabilt personale, men vi er inne i en periode
hvor rekruttering og nytilsettinger vil stå sentralt. Det jobbes med kompetanseplan.

Bruvoll aktivitetssenter
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Kommunepsykolog
•

•
•

•

•
•

Plassert i kommunedirektørens stab. Deltar på
stabsmøter og enkelte ledermøter der dette er
hensiktsmessig. Bidrar ift planarbeid og videreutvikling av
tjenester.
Jobber med voksne, barn og unge og systemarbeid.
Tett samarbeid med psykisk helse for voksne og fagleder
her. Deltar på inntaksmøter, gir veiledning til ansatte og
bidrar ift fagutvikling.
Jobber med pasientbehandling rettet mot milde til
moderate psykiske lidelser. Hovedsakelig samtaleterapi til
voksne som del av kognitivt team, men også ved Averøy
ungdomsskole som del av skolehelsetjenesten.
Gir veiledning til ansatte ved
helsestasjon/skolehelsetjeneste ved behov.
Bindeledd og losfunksjon internt og eksternt. Jobber
særlig opp mot spesialisthelsetjenesten og
familievernkontoret, men også andre eksterne
samarbeidsparter.

2021

KOMMUNEPSYKOLO
G

Hektor Børdal Hovgaard
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
1 118 417
1 218 203
-99 786
1,0

Begivenheter/milepæler:
Kommunen har fått til mye i 2021 når det gjelder psykisk
helse. Nevner her noen hovedpunkt der undertegnede har
vært involvert sammen med andre.
•

•

•

•

Opprettelse av felles psykososialt kriseteam med
Kristiansund. Undertegnede har delt fagansvar med
kommunepsykolog i Kristiansund. Arbeid med fagutvikling
og støtte til medlemmer av teamet. Ikke del av det
operative kriseteamet.
Kommunen har inngått avtale med
spesialisthelsetjenesten omkring FACT team.
Undertegnede har bidratt under denne prosessen og som
bindeledd opp mot spesialisthelsetjenesten. FACT team
samarbeid er positivt evaluert av de ansatte ved psykisk
helse som angir at dette gir et bedre tilbud til alvorlig
psykisk syke.
Igangsettelse av prosjekt «Barn og unges helsetjeneste»,
samhandlingsprosjekt med spesialisthelsetjenesten.
Deltakelse i arbeidsgruppe her.
Samarbeid med Averøy ungdomsskole rundt oppstart av
folkehelse og livsmestringsprogrammet Robust ungdom.
Fortsetter i 2022
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•
•

•
•

Opprettelse av «kognitivt team» ved psykisk helse. Lavterskeltilbud som inkluderer
internettassistert behandling.
Kartlegging og rapport omkring barn og unges psykiske helse og hjelpetilbud i Averøy
kommune. Følges opp i 2022 med planlagt opprettelse av psykisk helseteam for barn og
unge.
Veiledning til ansatte ved Rask Psykisk helsehjelp i Hustadvika kommune.
Undertegnede har vært involvert i 56 pasientsaker for voksne i 2021, samt 17 elevsaker ved
ungdomsskolen.

Utfordringer:
•
•

•
•
•

Økt pågang til psykisk helse for voksne der vi har en dobling av nye henvendelser fra 2019 til
2021.
Koronasituasjonen har også påvirket kapasitet ved helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Behovet for opprettelse av et psykisk helseteam for barn og unge har kommet tydelig frem.
Særlig mangler vi et tilbud til de minste barna og behovet for foreldreveiledning er
fremtredende.
Behov for å jobbe mer og bedre med forebyggende tiltak og kompetanseheving i barneskoler
og barnehager.
Vi har også mangler ift boliger for alvorlig psykisk syke. Dette jobbes med.

Arbeidsmiljø
Jeg opplever stor tillit fra ledelsen, og godt samarbeid med de aller fleste
samarbeidspartnere. Det oppleves trygt og godt å jobbe i Averøy kommune.
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Averøy kulturskole
Kulturskolen hadde 5 årsverk fordelt på 6 lærere. Vi kjøper i
tillegg danselærer (Dans+Lotte). Skolen gir instrumental-,
danse- og billedkunstundervisning. To korps på Averøya
kjøper dirigenttjenester gjennom skolen. Skolen hadde 280
elevplasser høsten 2021. Det var også elever på venteliste.
I tillegg til hovedaktiviteten som er daglig undervisning
samarbeider kulturskolen med grunnskolen gjennom å produsere
en lokal kultursekk.
• I samarbeid med ungdomsskolen oppførte vi musikalen «Best
of AUS» (premiere i mars). Dette var en egenprodusert
musikal nedskalert pga. smittevern for å kunne gjennomføre
en forestilling kun for foreldre.
• Lærerne på kulturskolen laget konsertprogram («Norsk på
Norsk») med undervisningsopplegg og dro på
skolekonsertturne på alle barneskolene i kommunen (april).
• Vi arrangerte allsangkonsert på den nye utescenen på museet
i juni hvor tre av øyas kor deltok i programmet i tillegg til en
del av skolens elever.
• I samarbeid med barneskolene, museum og stavkirken skulle
det i juni arrangeres Pilegrimsmarsj for alle 6.-klassinger i
kommunen. Dette ble avlyst pga. korona.
• I løpet av vårsemesteret ble «Blås i skolen» gjennomført. Det
er et opplegg for alle 2.-klassinger i kommunen med samspill
på pockettrompet.
• Ved skolestart startet øvinger til musikalen «Fame» som skal
ha premiere i mars 2022.
• Før jul laget to ansatte ved kulturskolen forestillingen
«Barnehagesprell» som skulle tilbys alle barnehager i
kommunen. Dette ble utsatt til over jul pga. korona.
• I tillegg har vi lokale huskonserter og opptredener med elever
på forskjellige arrangement i kommunen. Denne aktiviteten
har også i 2021 vært lavere enn normalt pga. korona.

2021
Året har vært preget av koronapandemien. Det har vært
lange perioder på gult nivå og kortere perioder med stengt
skole. Jeg er meget imponert over hvordan lærerne har
taklet situasjonen. De har vært kreative og funnet gode
løsninger i en periode med begrensninger. Flere store
arrangementer som har vært planlagt og øvd til har blitt
avlyst. Dette tærer på lærere og elever og vi ser virkelig
fram til å få gjennomføre det vi planlegger.
I høst gjennomførte vi notekurs for voksne med 11
påmeldte. Før jul startet vi opp gitarkurs for voksne med 18
påmeldte. Deler av gitarkurset ble flyttet over til januar
2022 pga. korona. Begge kursene fikk meget god respons fra

KULTURSKOLEN

Jørund Enzenbach
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
3 037 039
3 095 933
-58 894
5

Bilder fra
billedkunstklassen
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deltakerne og er en del av vår utvikling mot det som kalles «Kulturskole 3.0». En kulturskole
fra vugge til grav som skal være et berikende tilbud for innbyggerne i kommunen.
Tidligere års suksess med julekalender på Facebook ble gjentatt. Det gir en del merarbeid og
stress i julestria, men vi opplever å få veldig god respons og mener det er god promotering
av kulturskolen samt at vi får vist bredden i vårt tilbud.

Kvalitetsarbeid
•
•
•

Involvering av ansatte i planlegging og utfordringer kulturskolen står overfor.
Utfordre ansatte til å reflektere over egen praksis og sette konkrete mål å jobbe mot.
Fagdager i samarbeid med de andre kulturskolene på Nordmøre med erfaringsutveksling og
diskusjon rundt relevante problemstillinger utgikk pga. korona. Dette samarbeidet blir
videreført når smittevern tilsier det.

•

Arbeidsmiljø
Vi er et lite kollegium med forskjellige mennesketyper og mange meninger. Likevel opplever
jeg at de ansatte er enige om retning og hva som er til elevenes og kulturskolens beste. Det
er ikke alltid man er enige om veien til målet, men vi drar i samme retning og alle har eleven
i fokus. Ansatte ved Averøy kulturskole ser på seg selv som først og fremst pedagoger og ikke
individuelle utøvere. Det er positivt både for arbeidsmiljø og elever.
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Averøy ungdomsskole
Elevtallet ved Averøy ungdomskole har vært retalivt stabilt i
2021 med 223 elever på våren til 217 elever på høsten,
fordelt på 10 klasser. Høsten 2021 var det totalt 43 ansatte:
assistenter/fagarbeidere, miljøterapeuter, døvetolk,
spesialpedagog, merkantil, lærere og skoleledelsen.
Også dette året har koronapandemien har satt sitt preg på
skolen. Ansatte har jobbet bevist og svært godt med å støtte
elevene i den doble utfordringen som har vært i skolen med
å ivareta elevenes læring og utdanning og elevenes behov
for sosial støtte. Ansatte har vært omstillingsdyktig i nok et år
med skiftning mellom ulike nivåer i trafikklysmodellen og den
lokale smittesituasjonen.

AVERØY
UNGDOMSSKOLE

Kvalitetsarbeid
Averøy ungdomsskole bruker opplysninger om læringsmiljø
og læringsresultat i arbeidet for å utvikle skolens fremste
mandat, elevenes læring. Skolen gjennomførte i september
og oktober nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk. Det
er gjennomført Elevundersøkelsen på alle trinn, for å
kartlegge læringsmiljøet i klassene. Skolens ledelse
gjennomfører klassegjennomgang med kontaktlærerne for å
følge opp arbeidet i klassene, to ganger i året.
Avgangselevene hadde våren 2021 42,9 i grunnskolepoeng,
mot nasjonalt 43,3 poeng. På skolenivå var dette en nedgang
på 0,6 poeng fra 2020.Grunnet pandemien ble eksamen
2021 for 10.trinn avlyst for andre år på rad.
Psykisk helse er et gjennomgående tema i planene til skolen
og blir ivaretatt gjennom tverrfaglig tema Folkehelse og
Livsmestring. Skolen har i høst startet arbeidet med å ta i
bruk Robust Ungdom som støtte i dette arbeidet. Desember
mottok skolen støtte fra Utdanningsdirektoratet til
implementering av Robust Ungdom de neste tre årene.
Ungdomsskolen har styrket tilstedeværelse av
helsesykepleier og kommunepsykolog ved skolen med
bakgrunn i et følt og meldt behov om at flere ungdommer
trenger hjelp og støtte utover skolens faglige oppfølging.
Som i fjor ble verdensdagen for Psykisk Helse markert i
oktober.
Enheten har flere ansatte som tar videreutdanning gjennom
blant annet KOMPIS ordningen. Skolen opplever flere søkere
til denne ordningen enn hva UDIR godkjenner. To lærere har
gjennom sin videreutdanning startet som lærerspesialist i
henholdsvis norsk og matematikk. En av skolens ansatte har

Tone Lise Bårdset
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
28 866 011
28 636 023
229 988
35,45 (vår
35,05
(høst)
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vært utviklingslærer i læringsløyper- læringsmiljø gjennom Nettverk Nordmøre.
Som tidligere år har skolen i samarbeide med Averøy kulturskole gjennomført
teateroppsetning for 10.trinn. Forestilling i 2021 var preget av at vi måtte ta høyde for
smitteverntiltak og forestillingen var satt sammen av tilbakeblikk fra tidligere forestillinger.
Prosjektet er viktig, da en gjennom prosjektet setter fokus på praktisk kunnskap, tilpasset
opplæring, samarbeid og mestring hos elevene.

Arbeidsmiljø
Som i andre enheter har også Averøy ungdomsskolen hatt stort sykefravær både blant
ansatte og elever relatert til pandemien. Pandemien har gjort at skolen har måtte gjøre
organisatoriske endringer både i forhold til organisering av skoledagen for elevene og ansatte.
For de ansatte har dette i perioder ført til færre felles møteplasser og en del av skolens
profesjonelle læringsfelleskap har måtte foregått ved bruk av organisering av møter på
Teams. Savnet etter fysiske møteplasser i de to årene med pandemi er klart merkbart i
arbeidet med å utvikle skolen og for arbeidsmiljøet både hos de ansatte og hos elevene.
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Bruhagen barneskole
2021
Fulldelt barneskole med 1.-7.trinn og 285 elever. Disse er delt
inn i 17 grupper. Skolen skal gi et godt grunnskole- og
skolefritidstilbud til barn i alderen 6 – 13 år som hovedsakelig
bor på nordre del av Averøy. Skolen er ansvarlig for
innføringstilbudet for barnetrinnet for hele Averøy. Vi har 2
grupper i innføringstilbudet, og vi hadde en økning i antall
barn som mottok tilbud i innføringsklassene i 2021. Det er i
dag rundt 65 barn påmeldt i SFO og rundt 100 barn mottar
leksehjelptilbud på 4. -7.trinn.

BRUHAGEN
BARNESKOLE

Kvalitetsarbeid
Skolen opplever og ha et godt læringsmiljø. Dette viser blant
annet Elevundersøkelsen på 7.trinn.
De faglige resultatene ligger rundt landssnittet på nasjonale
prøver. Skolen har en høy andel av barn som har behov for
tilrettelagt undervisning, dette gjelder både faglig, sosialt og
helsemessig. Vi ser at skolevegring også tiltar på
barneskolen. Skolevegringssaker er krevende både tids- og
ressursmessig for skolen. Det har de siste årene vært lite
tilbud fra skolehelsetjenesten ved skolen, og vi har nå et
stort etterslep av elever som skulle hatt hjelp av
helsesykepleier.
Gjennom 2021 så har mye av utviklingsarbeidet stått stille
ved skolen. Med stadige coronautbrudd, hjemmekontor og
skiftende coronarestriksjoner har mye av tiden gått med til å
følge opp elever og undervisning. Stort sykefravær blant
ansatte har også gjort at vi har konsentrert oss om den
daglige driften.
Skolen har 10 -årsjubileum 2021, og dette har blitt markert
på høsten 2021. På grunn av corona, har vi valgt å ha flere
mindre markeringer. Vi vil markere jubileet gjennom hele
skoleåret 21/22.

Steinar Veiset
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
33 712 595
33 441 948
270 647
42,35

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet blant de ansatte oppleves som bra, men vi
har i perioder sett et «slitent» personale som savner den
normale skolehverdagen. Dette så vi i 2020, og situasjonen
har vært den samme i 2021. Ansatte har i stor grad vært
sammen med de de har samarbeidet om undervisningen
med. Dette har gått ut over «felleskapet» på enheten. Det
har blitt mindre felles undervisningsopplegg på tvers av
trinn, og mindre felles møtetid. Det totale sykefraværet gikk
opp i 2021.
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Utheim skole
2021
Utheim skole er en fulldelt barneskole med 165 elever fordelt på
1.-7.trinn. Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud
for barn i alderen 6-13 år som hovedsakelig bor på vestsiden av
Averøya. Det er i overkant av 40 barn påmeldt i SFO, og omkring
100 barn på 4.-7.trinn mottar leksehjelp.
Pandemien Covid-19 har også dette året satt sitt preg på
skolehverdag og samfunnsliv. Elever og ansatte har opplevd et
annerledes år med raske endringer i organisering, smittevern,
testing, kohorter osv.

UTHEIM SKOLE

Kvalitetsarbeid - utviklingsarbeid
Skolen opplever å ha et godt læringsmiljø, og arbeider
målbevisst og kontinuerlig for at læringsmiljø og læringstrykk
skal være tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og
behov.
Utheim skole legger til rette for at elevene skal bli trygge,
kreative og selvstendige, og ønsker å skape engasjement og
muligheter til aktiv elevdeltakelse og mestring.
Resultat fra årlig elevundersøkelse viser at elevene ved
Utheim skole trives godt og opplever god læringskultur med
mestring og faglige utfordringer. Skolen arbeider målrettet
for å opprettholde en skole med høy trivselsfaktor og med
tanke på å forebygge, avdekke og hindre mobbing.
Nasjonale prøver viser at Utheim skole ligger godt over det
nasjonale gjennomsnitt når det gjelder rekning og lesing.
Utheim skole deltar i lærende nettverk sammen med andre
skoler og barnehager i kommunen. Averøyskolen har valgt
«Språk og skriv i et inkluderende fellesskap» som
satsingsområde/læringsløype, og gjennom et 3-årig løp med
samskaping og erfaringsdeling, bidrar vi mot overordnet mål
og overskrift: «Sammen skaper vi fremtiden»!
Natur - og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial
læringsarena, og siden skolen ligger i nær tilknytning til både
skog, mark og fjære, er det tilrettelagt for variert
undervisning både utendørs og i klasserommet. Uteskolen
har i større grad blitt satt inn i en god fagkontekst, fagplaner gir retning og innhold, og åpner for læring som
også kan være både morsomt og inspirerende for elevene.
Ute kan opplæringen være praktisk, utforskende og aktiv, og
undervisning gir elevene mulighet til å være mer i fysisk
aktivitet, jobbe kreativt, og samarbeide med andre.

Inger-Lise Sørvik Smenes
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
17 086 658
16 786 503
300 155
22,4
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Utheim skole har jobbet med innføring av ny læreplan som trådte i kraft høsten 2020.
Kompetansepakker for innføring av nytt læreplanverk foreligger fra Utdanningsdirektoratet,
og gir god støtte i arbeidet. Opplæringsløpet har blitt forsinket med tanke på smittevernstiltak
og avstandsregler.
Tverrfaglighet er et nytt og viktig begrep i ny læreplan, og tverrfaglige tema i læreplanverket
tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra
enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Elevene utvikler
kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra
ulike fag. Ukeplaner for ulike trinn viser at Utheim skole er kommet godt i gang med å
formidle hvordan elevene gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger og lære om
sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet ved skolen kjennes godt og inkluderende. Det totale sykefraværet for 2021 er
lavt. Medarbeidersamtaler viser at de ansatte trives godt og opplever samhold. Gode
relasjoner er utviklet og etablert, og vi opplever at samarbeid gir styrke, utvikling og vekst!
Dette til tross for at skolen er meget trangbodd.
En flott samspillsprosess har gitt godt innblikk i arbeidet med ny skole, - dette skaper
eierforhold, forventning, glede og medbestemmelse!
Vi gleder oss til å flytte inn i ny skole – Kårvåg barneskole!

Foto: Frida Gården Biermann

På vei til nyskolen – Kårvåg barneskole!
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Bremsnes barnehage
Barnehagen har 3 avdelinger; en småbarnsavdeling og to
avdelinger for aldersgruppen 2-6 år. Pr 15.12.21, var det 49
barn i barnehagen. 20% av barnegruppen var to- språklige
og 14% var fremmedspråklige. For barnehageåret
2021/2022 var det totalt 50 barn i barnehagen(som er maks
grensen), da 1 barn startet vinteren 2022. Barnehagen har
både et stabilt personalet og stabile søkertall. Sammen med
foreldrene har vi fokus på barnets beste og har et godt
samarbeid med FAU.
FORELDREUNDERSØKELSEN(Udir) ble gjennomført i
november med 78% svarprosent. Snittscoren ble 4.6 av 5.0
mulige. Her kan nevnes at foreldrenes opplevelse av
relasjonen mellom barn og personalet fikk 4.8, barnets
trivsel 4.8 og foreldrenes tilfredshet 4.7.
75% av personalet er enten barnehagelærere eller
fagarbeidere, dette er vi stolt over!
KURS. Høsten 2021 ble det gjennomført FØRSTEHJELPSKURS
og KURS MED MOBBEOMBUDET i Møre og Romsdal.
RELASJONSKOMPETANSE. I vår praksis har vi fokus på
personalets TILSTEDEVÆRELSE i samspill med barna, i ulike
situasjoner og aktiviteter i barnehagehverdagen. Våre
retningslinjer er beskrevet i barnehagens ÅRSPLAN for
2021/2022 som er tilgjengelig på barnehagens hjemmeside.
HMS arbeid. Det har vært mye fokus på smitteverntiltak og
beredskapsarbeid dette året. Barnehagens beredskapsgruppe, som består av enhetsleder, ped. lederne og
verneombudet, har hatt møter og utarbeidet ulike planer
for driften.
Det er blitt gjennomført tilsyn fra Nordmøre
interkommunale brann- og redningstjeneste (februar). Ingen
avvik å bemerke. Branninspektøren ønsket å få malene
barnehagen brukte til egenkontroll, da han ønsket at flere
barnehagen brukte vårt oppsett☺

BREMSNES
BARNEHAGE

Ruth Elin Mork
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
7 550 113
8 038 899
-488 786
13,6

Arbeidsmiljø
Hvert år gjennomføres det medarbeidersamtaler. Det er
faste personalmøter gjennom året, men det ble dessverre
gjennomført færre fysiske møter i 2021(p.g.a. korona).
Personalet har siden 2005, gjennomført personalturer. I
2021 ble det en kortreist fellestur til Bremsneshatten, i
tillegg til at vi deltok på StikkUt.
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Kårvåg barnehage
Vi i Kårvåg barnehage er gode på å bruke naturen i rundt oss
med planlagte og spontane turer flere ganger i uken. Vi tar
vare på hverandre både store og små og er opptatt av å være
tett på og dele barna i små grupper hvor de blir sett og
verdsatt ofte. Vi prioriterer aldersinndelte avdelinger med
egen småbarnsavdeling for barn mellom 1-3 år.
Voksne og barn jobber mye med dramatisering og de voksne
har teater for barna en gang i måneden hvor barna får delta
aktivt. I januar reiser både store og små på en årlig leke tur. I
2021 gikk turen til varmere strøk. Blåbærtua reiste til
«Syden» mens Moseskogen reiste på pirattur til Karibien. I
2022 gikk turen til verdensrommet for Moseskogen og
Blåbærtua reiste til Chile.
Kårvåg barnehage har tidligere vært med på et prosjekt
gjennom PPT. «De utrolige årene”. Det var fokus på å skape
positive relasjoner til barna, bringe barn i læringsposisjon,
forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer
når de er oppstått. Vi var veldig fornøyde med opplegget og
prosjektet er nå godt innarbeidet i barnehagen. Vi tar det
frem jevnlig på personalmøter for repetisjon og oppfriskning.
Vi hadde stor søknad barnehageopptaket i 2020 og vi har
over flere år økt barnegruppene på begge avdelinger. Det
har vært utfordrende å ha så mange små barn på
avdelingene, men vi føler vi har fått det bra til ved å dele
barna inn i mindre kjernegrupper i deler av dagen. Det har
vært veldig positivt for både barna og de ansatte.

KÅRVÅG BARNEHAGE

Ingelill Fladseth
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
5 679 849
5 504 715
175 134
9,3 (vår)
10,45
(høst)

Kvalitetsarbeid
Kårvåg barnehage har vært gjennom prosjektet « La mæ få
klar det sjøl». Det er et opplegg som handler om ergonomi i
barnehagen. Ved å sette søkelys på barnas iboende vilje til å
klare seg selv samtidig som vi vil legge til rette det fysiske
miljøet oppstår det en vinn-vinn-situasjon for barna og
personalet. Dette er nå godt innarbeidet blant barna og
personalet, men vi har fortsatt jevnlig fokus på det i
personalmøter.
På grunn av koronapandemien har det vært lite kurs i 2021.
vi gjennomførte førstehjelpskurs i august. I tillegg hadde vi
kurs/møte med mobbeombudet våren 2021 sammen med
foreldrene. Temaet der var psykososialt barnehagemiljø. Vi
føler at det under koronaperioden har vært lite faglige
oppdateringer i personalgruppa, men vi har jobbet mye med
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de prosjektene vi allerede var i gang med. Vi har også jobbet mye med refleksjoner i
personalgruppa og da med mye fokus på voksenrollen.
Vi gjennomførte høsten 2021 en brukerundersøkelse. Resultatet viste at brukerne er meget
godt fornøyde med Kårvåg barnehage. Vi fikk 4,8 på spørsmålet om hvor tilfreds brukerne er
med Kårvåg barnehage. Da er 5 det som maks kan oppnås. Analyse og oppfølging av
brukerundersøkelsen er i gang.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø har vært tema i medarbeidersamtalene og på flere personalmøter i 2021. Vi har
under koronapandemien vært veldig to delt. Men fra høsten 2021 ble det perioder hvor vi
kunne gjennomføre personalmøter sammen. Vi hadde også fine planleggingsdager sammen i
august hvor vi planla året sammen hele personalgruppa. Personalet dro også høsten 2021 på
tur til Oppdal. Der hadde vi fokus på teambuilding. Det var kjekt å igjen være sammen og det
ble ei veldig fin helg som er veldig positivt for arbeidsmiljøet. Prosjektet De utrolige årene har
også gjort at vi er blitt mye mer trygge på hverandre og jobben vi gjør. Vi har fokus på å gjøre
hverandre gode.

Teambuilding på planleggingsdag høsten 2021
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Integreringstjenesten
Integreringstjenesten tar imot og bosetter flyktninger. Det
er etter vedtak fra kommunestyret og i samarbeid med IMDI
(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).
Integreringstjenesten skal koordinere arbeidet med
bosetting og integrering. Integreringstjenesten har også
ansvar for introduksjonsprogram for nyankomne
innvandrere. Det er et kvalifiseringsprogram tilsvarende
100% stilling. Formålet er å styrke deltakelse i yrkes- og
samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet.
Averøy kommune kjøper voksenopplæringstjenester av
Kristiansund kommune. Det er norskopplæring, opplæring i
samfunnskunnskap, samt grunnskole for voksne.
Integreringstjenesten samarbeider med Kristiansund
voksenopplæringssenter om dette. Integreringstjenesten
samarbeider også godt med Nav Averøy. Vi har et felles mål
er at flest mulig skal være i arbeid eller utdanning, og
forsørge seg selv økonomisk.

2021

INTEGRERINGSTJENE
STEN

Mari Seljehaug, Lise G.
Kleven og Kirsti Guvsám
År
Budsjett
Regnskap
Resultat
Årsverk

2021
435 137
485 242
-50 105
1,95

Averøy kommune vedtok å bosette 14 flyktninger i 2021
etter anmodning fra IMDI. I løpet av 2021 bosatte
kommunen 14 personer fordelt på tre familier. Alle ble
bosatt som overføringsflyktninger.
Pandemien fikk fortsatt konsekvenser for arbeidet til
integreringstjenesten. Det har vært mye fokus på smittevern
i møte med brukere. Integreringstjenesten har også hatt
fokus på informasjon og veiledning om nasjonale og lokale
tiltak, slik som testing, karantene og isolasjonsregler og
vaksine.
Fra 2021 ble den nye integreringsloven gjeldende. Den
gjelder for brukere som ble bosatt fra og med 2021. Det
innebærer en ganske stor endring av
introduksjonsprogrammet de voksne bosatte skal delta i.
Tjenesten har brukt mye tid på å implementere disse
endringene i tjenesten. Ansatte i integreringstjenesten
mener endringene i stor grad er positive og kan føre til en
bedre kvalifisering av deltakerne. Resultatet vil man ikke se
før etter noen år, når flere av deltakerne som omfattes av
loven er ferdig med introduksjonsprogrammet. De som ble
bosatt før 2021 omfattes fortsatt av introduksjonsloven.
Integreringstjenesten jobber derfor etter to lover parallelt
så lenge disse deltakerne er en del av
introduksjonsprogrammet.
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Pandemien har fått noen konsekvenser for introduksjonsprogrammet, fordi det har vært
utfordrende å både få deltakere i praksis, og i enkelte perioder tilby fullt
introduksjonsprogram. Vi har heller ikke kunnet arrangere sosiale sammenkomster, men det
blir forhåpentligvis mulig i 2022.
Integreringstjenesten har mange samarbeidspartnere. Vi takker alle for godt samarbeid, og
alle frivillige som bidrar til god integrering.

Kvalitetsarbeid
Integreringstjenesten fokuserer på
•
•
•
•
•
•

Å gi hvert enkelt et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram, tilpasset den enkeltes behov
og forutsetning. Vi klarer dette i stor grad, men vi jobber for å bli enda bedre.
At barn og unge skal ha et godt tilbud i barnehage og skole
At alle voksne og barn skal være aktive på fritiden
At alle voksne skal få en tilknytning til arbeidslivet raskest mulig
å finne/lage arenaer hvor innvandrere kan få praktisere norsk
at våre brukere skal bli selvstendige og selv klare å håndtere alle oppgaver som er
nødvendige i en hverdag, inkludert kontakt med andre offentlige instanser

Arbeidsmiljø
I integreringstjenesten er det mange forskjellige og varierte oppgaver. Ingen dager er like.
Det gir oss en spennende hverdag. Vi synes vi samarbeider godt og at vi har et godt
arbeidsmiljø.
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NAV Averøy
NAV Averøy har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens
tjenester i Averøy kommune. Vi er et partnerskap som
leverer både kommunale og statlige tjenester. Vårt
overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og
økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og
aktivitet.

NAV AVERØY

Bærekraftsmål
Vårt samfunnsoppdrag favner flere bærekraftsmål. NAV
Averøy har særlig fokus på følgende bærekraftsmål:
1. Utrydde fattigdom: De viktigste tiltakene for å nå
bærekraftmålet er utdanning, arbeidsrettede tiltak, god
integrering, trygge og gode boforhold, gode
helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter.
Wenche
4. God utdanning: Utdanning har stor betydning for den
Halse
enkeltes mulighet til å få et godt liv. Tilgang på relevant
År
2021
kompetanse vil være avgjørende for omstillingsevnen i
Budsjett
8 490 735
Regnskap
7 996 247
samfunns-, nærings- og arbeidsliv, og bidrar til varig
Resultat
524 488
tilknytning til arbeidslivet.
Årsverk
Kommune:
8. Anstendig arbeid: Bærekraftig velstandsvekst fordrer
2,4
at så mange som mulig deltar i arbeidslivet. Unge under
Stat: 5,7
30 år som verken er under utdanning eller i arbeid, den
såkalte NEET-gruppen (Not in Employment, Education or
Training), er utsatt. Ungdom er derfor en prioritert
målgruppe, både ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak og
gjennom oppfølging.
10. Mindre ulikhet: Andelen av befolkningen som lever i
vedvarende lavinntekt, har økt. Mange med vedvarende
lavinntekt har svak tilknytning til arbeidslivet. Oppvekst i
lavinntekt har konsekvenser for levekår og helse som
voksen. Vi skal prioritere innsatsen mot grupper som er,
eller er i, risiko for å leve i vedvarende lavinntekt.
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Dele kunnskap
om lokale levekårsutfordringer som bidrag til å styrke perspektivet rundt sosial bærekraft.
17. Samarbeid for å nå målene: Videreutvikle det sektorovergripende samarbeidet med
offentlig og privat sektor for å iverksette god og helhetlige tjenester.

Samfunnsoppdraget vårt bygger på følgende lover
•
•
•
•

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV- loven)
Lov om folketrygd
Lov om arbeidsmarkedstjenester
Lov om sosiale tjenester i NAV
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Vårt hovedfokus og prioritering skal rettes særlig mot unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne/
ikke fullført utdanning, innvandrere (flyktninger), samt personer på arbeidsavklaringspenger.
Vi må også gjøre vurderinger ut i fra helhetssituasjonen til de prioriterte gruppene, slik at de som
trenger det aller mest prioriteres av disse. Vurderinger ut i fra kompetanse, arbeidstilknytning,
sosiale forhold og alder vil også være av betydning for hvor innsatsen vår skal rettes.
Det er gjerne sammensatte problemstillinger på tvers av helse, økonomiske, sosiale, demografiske og
samfunnsmessige forhold som krever tverrfaglig oppfølging, hvor vi er avhengige av å samarbeide
bredt for å lykkes med både

2021
Vi har lagt bak oss et nytt år som har vært preget av restriksjoner knyttet til Corona. Det har vært
flere nedstenginger som har ført til svært store utfordringer både for bedrifter og arbeidstakere.
Arbeidstakere med lav utdanning, begrenset arbeidserfaring og/eller utfordringer med tanke på
språk har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet igjen. Videre har det vært en økning i andel
sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne, noe som er en trend som bekymrer oss. Trenden
viser seg også blant ungdom. Ut i fra kapasitetshensyn må vi derfor være strengere i våre
prioriteringer for 2022, slik at vi retter våre ressurser ytterligere mot disse prioriterte gruppene som
vi ser en økning i. Det er stor saksmengde og rask omstillingstakt som krever at man er fleksible og
omstillingsdyktige.
I høst har vi også avlevert statlig arkiv. Det har vært et omfattende arbeid, og mange hyllemeter er
sortert og avlevert i løpet høsten/ vinteren.
Integreringsenheten i Averøy og NAV Averøy ble invitert av statsforvalteren for å ha innlegg på NAVledersamling i høst for å belyse gode samarbeidsmåter og god måloppnåelse.
Vi har fått to nye medarbeidere i 2021, og det er oppleves som veldig positivt å få inn både ny
kompetanse og nye perspektiver. Dette gir viktige bidrag inn i utviklingen av kontoret videre.

Kvalitetsarbeid
Som et lite NAV- kontor i en liten kommune, er vi avhengige av et tett samarbeid på tvers av
kommune, fylkeskommune, stat, og privat næringsliv. Tverrsektorielt samarbeid er viktig for
utvikling av både kompetanse og av tjenestene.
Vi har faste månedlige ledermøter for tjenesteområde Nordmøre, og samarbeider om
kompetansedeling og faglig utvikling. Arbeidslivssenteret er en del av ledergruppen på
tjenesteområdet.
Faste fagnettverk og fagsamlinger: (Årlige, kvartalsvise, månedlige)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny i NAV del 2 og 3 (tilgjengelig for alle)
Arbeidsavklaringspenger og uføre (opplæring mellom NAV Arbeid og ytelser og NAV arbeidsog tjenestelinja)
Sosialtjenesteloven
Kvalifiseringsprogram
Integrering
Gjeldsrådgivning
Barnevern
Sykefraværsoppfølging
Trygdemedisin (rådgivende overlege)
Oppfølgingsmetodikk, tiltak og virkemidler
Markedsarbeid
Prosjektforum
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•
•
•
•
•
•

Nettverk Nordmøre, kompetanse og samhandling
Samarbeid NAV Averøy og Oppfølgingstjenesten samt ungdomsskolen
Lunsj til Lunsj samlinger (OT, OiB, NAV)
Samarbeid NAV Averøy og integrering i Averøy
Veiledningskompetanse
Karriereveiledning

Faglig utvikling er en kontinuerlig prosess. Vi har en læringsportal med e- læringsmoduler,
samt egne opplæringskoordinatorer på fylkeskontoret som kartlegger kompetansebehov i
kontorene og iverksetter kompetansetiltak. Vi har tatt i bruk flere nye digitaliserte tjenester,
dette er i kontinuerlig utvikling. NAV har «smidig innføring» av nye fagsystemer, og stadig er
det nye funksjoner i fagprogrammene som dukker opp. Vi har også muligheter til å påvirke
utformingen av funksjoner, og av og til når vi deler ideer med IT- avdelingen, så er denne
funksjonen i fagsystemet etter en stund.
Vi har egne gruppeveiledere som har kompetanse på gruppeveiledning, og samarbeider med
fagpersoner på fylket som koordinerer kompetansebehov og utvikling på området.
Lederforankring er viktig for faglig utvikling, og leder deltar i fagnettverk når det er kapasitet.
Deltakelse i ledermøter i kommune og stat prioriteres.

Utfordringer
Det er fremdeles utfordrende at det ikke er lagt til rette for felles kommunikasjon med
innbyggerne på tvers av kommunale og statlige tjenester. Dobbeltføring av informasjon, og at
man ikke kan kommunisere på tvers av kommunale og statlige tjenester i en kanal, fører til
dårlig og oppstykker kommunikasjon og frustrasjon både for brukere og ansatte. Det er lite
effektiv saksbehandling og fører til dårligere kvalitet på tjenesten og servicen til innbyggerne.
Økte behov sammen med strammere rammer, krever mer målrettede prioriteringer.
Kartlegging og vurdering av bistandsbehov sammen med styringsdokumenter styrer våre
prioriteringer. De som har mest ressurser ønsker gjerne en høyere prioritering enn vi kan gi,
og det kan være en utfordring å få forklart dette.
Vi løser mange komplekse oppgaver innenfor et stort arbeidsområde som en del av en enorm
organisasjon. NAV har vært igjennom mange endringer i løpet av de siste årene, og det stilles
nye krav til både oss som jobber i NAV, til innbyggerne og til samarbeidspartnere. Det er ikke
alltid våre prioriteringer imøtekommer forventningene, men det trenger ikke bety at vi ikke
prioriterer riktig. Det er gjort store endringer i organiseringen sentralt på statlig side i NAV
med bakgrunn i at vi forventer strammere rammer i årene som kommer. Det stiller krav til at
vi må være mer effektive, ha bedre planlagte møter og gi bedre veiledning. Vi som ser det fra
innsiden ser at det å flytte en del generelle tjenester og service til sentrale kontaktsenter kan
ha vært helt nødvendig. Dette både
for å være i stand til å utnytte ressursene på en mer effektiv måte, og for å sikre at
innbyggerne får riktig informasjon.
Utenforskapet har økt etter pandemien. En del jobber har blitt borte pga. pandemien, og en
stor andel av disse tilhørte den gruppen som stiller svakest. Mange som vi har arbeidet med i
lang tid som hadde kommet i arbeid, har blitt arbeidsledige igjen. Det er økt andel sykmeldte
og økt andel som mottar arbeidsavklaringspenger.
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Økende kompetansekrav i arbeidsmarkedet gjør i tillegg at de som har størst behov for å bli
inkludert skyves lenger ut i utenforskap. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å forebygge
utenforskap er veldig stor. Arbeid er det mest effektive tiltaket vi har for å utrydde fattigdom
og gi bedre oppvekstsvilkår for sårbare barn og familier.
Boligsituasjonen i Averøy er som kjent utfordrende. Dette rammer de mest sårbare. Særlig
med hensyn til barns oppvekstsvilkår er en god og stabil bosituasjon av avgjørende betydning.
Når sårbare barnefamilier med begrenset økonomi må leie i et marked med boligmangel og
høye priser og tidvis dårlig standard, er det ikke lagt godt nok til rette for at barn får gode nok
vilkår å vokse opp i. Vi ser at det som ryker først når utgiftene blir for store er
fritidsaktivitetene til de barna som trenger disse arenaene aller mest. Vi kartlegger alltid barn
i familier, og bidrar økonomisk til at alle barn vi kjenner til som har behov, skal få mulighet til å
delta på minst en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Arbeidsmiljø
Vi arbeider for å ha et arbeidsmiljø som er preget av tillit, motivasjon og samarbeidsvilje.
Kompetansedeling skjer hele tiden i det daglige arbeidet, mellom kollegaer individuelt og i
grupper. Å være trygge på hverandre og forventninger i jobben er avgjørende, sammen med
rom for å løse oppgavene på en god måte.
Alle bidrar inn i arbeidsmiljøet rundt forhold som har betydning for organisering og utvikling
av kontoret.
Vi setter pris på å ha en god og lett tone med takhøyde for å kunne være oss selv og ikke bare
kollegaer. Vi liker konstruktive diskusjoner og dette bidrar til faglig utvikling.
Det fysiske arbeidsmiljøet imøtekommer i liten grad dagens krav til utforming og behov, og vi
er i en prosess for å få oppgradert dette.
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Averøy kommune som arbeidsgiver (§14-7 d, e og f)
Antall årsverk
Tabellen viser totalt antall årsverk og antall ansatte i 2021:
Antall ansatte

Antall årsverk

Totalt

429

353

Kvinner
Menn

358
71

289
64

Totalt antall årsverk
Antall ansatte

2019

2020

2021

320,92
417

323,6
410

329,3
429

Likestilling
Alle norske kommuner skal fremme likestilling og hindre diskriminering i tråd med
bestemmelsene i likestillingsloven. Kommunen har en redegjørelsesplikt som innebærer
statusrapportering for likestillingsarbeidet i organisasjonen.
Averøy kommune hadde ved utgangen av 2021 totalt 19 ledere i rådmannens ledergruppe.
Dette fordeler seg på kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og 17
enhetsledere/stabsledere. Av disse var 63,15 % kvinner.
Kommunen arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre
diskriminering. Vi jobber nå med arbeidsgiverstrategi og tar hensyn til likestilling og forhold
som kan hemme diskriminering gjennom rekrutteringsarbeid, lønns- og arbeidsvilkår og
tilrettelegging.
Lønn
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Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk
for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr. 1.12.2019, 1.12.2020, og 1.12.2021.
Årstall
2019
Justert
for
Ujustert
Alder
Ansattgruppe
Stillingskode
Utdanning

2020

Kvinners
månedsfortjeneste
i prosent av
menns lønn

93,5
93,5
100
99,6
94,0

Kvinners
grunnlønn i
prosent av
menns

91,3
91,3
100,8
101,4
95,6

2021

Kvinners
månedsfortjeneste
i prosent av
menns lønn

91,7
91,7
99,2
99,6
93,9

Kvinners
grunnlønn i
prosent av
menns

89,0
89.0
99,2
100,6
94,1

Kvinners
månedsfortjeneste
i prosent av
menns lønn

Kvinners
grunnlønn
i prosent
av menns

92,0
92,0
100,9
101,6
94,3

88,0
88,0
99,5
101,7
93,3

Tallene som uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville være dersom kvinner og menn hadde
hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe
eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den
delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg. Tallene er hentet fra PAI-registeret.

Lønnskapittel og arbeidstakergruppe, kvinner
Ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel
overtid pr. månedsverk. Tall pr. 1.12.2021. Endring av lønn og årsverk 2020-2021.
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Lønnskapittel og arbeidstakergruppe, menn

Heltid og deltid i Averøy kommune. Kvinner
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Heltid og deltid i Averøy kommune. Menn

En ansatt kan har flere stillinger. Om en ansatt har flere stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver
av disse sektorene. Derfor kan summen av antall ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.
Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antall ansatte i sektoren. Har en person
flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen
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Antall ansatte og antall årsverk

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. Tall pr. 1.desember i det enkelte
år-

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Det vil si f.eks en person med to stillingsstørrelser på hhv.
20 % og 50 % vil bli tilordnet gruppen 50-74,9 %.

Kommunen må i årene fremover ha fokus på å øke stillingsstørrelse og arbeide for en
heltidskultur i forhold til å kunne være en attraktiv arbeidsgiver for fremtiden.
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Uføreandel
Når man jobber med å redusere sykefraværet så er det samtidig en målsetting at andelen
uføre ikke øker. Målsettingen er å få sykemeldte ansatte tilbake i jobb i kommunen eller
annet passende arbeid utenfor kommunen. Med uførhet, menes både de som har innvilget
midlertidig uføreytelse (etter maksdato) og de som har fått innvilget varig uføretrygd.
Kommunalt ansatte (uten sykepleiere og lærere)
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Uføreandel

Uføreandel per årsverk

17,97 %
14,59 %
14,61 %
13,94 %
12,99 %
12,90 %
12,78 %

14,19 %
13,24 %
12,74 %
11,91 %
10,64 %
10,42 %
10,75 %

Uføreandel
14,29 %
13,56 %
14,29 %
17,54 %
15,09 %
8,33 %
6,45 %

Uføreandel per årsverk
13,05 %
9,41 %
11,32 %
13,02 %
9,54 %
5,67 %
4,06 %

Sykepleiere
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Uføreandel: Antall uføre/sum aktive og uføre
Uføreandel pr. årsverk: Antall uføre årsverk/Sum aktive årsverk og uføre årsverk

Averøy kommune har en høyere uføreandel enn både kommunene i Møre og Romsdal og for
alle kommunen i KLP i landet. Dette samsvarer med andel innbyggere med uføretrygd i
Averøy kommune som helhet, da denne ligger høyere enn tilsvarende tall for Møre og
Romsdal og landet forøvrig. Det er viktig å opprettholde fokus på å hindre utstøting og frafall
i arbeidslivet for ansatte på lik linje som man jobber for å redusere sykefraværet.
Uføreandelen har gått noe ned de senere år, dette er positivt. Spesielt uføreandelen blant
sykepleiere er gått ned, og en kommer nå bedre ut enn alle kommunene i KLP.
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Sykefravær
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Ledelsens gjennomgang – internkontroll
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