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TEMA
•
•
•
•
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Covid- 19 – status
Interkommunalt samarbeid brann og redning – utvidelse med Hitra og Frøya?
«Koronastøtte til næringslivet»
Beredskapsarbeidet – etter ekstremvær og bortfall av strøm
Nytt fra oppvekst
Nytt fra Helse og mestring
Overordna årshjul for Skaun kommune

COVID-19 I SKAUN
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-

Smittestatus pr. 24.11:
- Mye og økende smitte

-

Anbefalinger:
- Munnbind når 1-meteren ikke kan overholdes
- Holde seg hjemme når man er syk
- Håndhygiene

-

Hva gjør vi?
- Nytt TISK-regime (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene) som vi følger med
selvregistrering av positive hurtigtester. Teststasjonen opprettholdes.
- Hurtigtester – utdeling med tydelig prioritering (symptomer)
- Tilpasser oss fortløpende etter situasjonen og endringer i nasjonale tiltak
- God og tydelig informasjon er krevende, men noe vi strekker oss mot

«KORONA-STØTTE» TIL LOKALT NÆRINGSLIV
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•

Ca 1 million kroner fra staten til disposisjon med søknadsfrist innen utgangen av januar

•

Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale
smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale
virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal
bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder
særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og
nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og servicenæringene, og andre
virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

•

Søknader om tilskudd skal skje via portalen Regionforvaltning.no.

•

Max søknadsbeløp: 100 000 kr. Alle søknader om støtte av tap og merkostnader må dokumenteres av søker.

•

Hittil har vi mottatt 5 søknader

•

Infomøte med næringsrådet i Skaun 27. januar om ordninga

BEREDSKAPSARBEIDET
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•

Kort sikt (1-2 måneder)
• Læringspunkter etter Gyda og strømbortfall
• Vi har internt nødnett
• Satellitt-telefoner – hvorfor? Hva? Anskaffelse og system for dette (Rossvollheimen?)
• Nødstrøm på rådhuset? (kriseledelse og serverrom, øvrige tjenester ved langvarig strømbrudd)
• Oppdatere beredskapsplan – operativ del

•

Mellomlang sikt (2-4 måneder)
• Revidere helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse
• Revidere beredskapsplan overordna del
• Beredskapsøvelse med eksterne samarbeidspartnere som Sivilforsvaret, politiet, brann og redning, helse
(ultimo april)

•

Lengre sikt
• Del av arbeidet med både samfunnsdel og arealdel i kommuneplanen

BRANN OG REDNING – UTVIDELSE AV SAMARBEID?
• Orkland, Hitra og Frøya har gått sammen om å utarbeide en avtale om samarbeid og
samarbeidsform for brann- og redningstjenesten i kommunene
• Potensiell oppside: Større fagmiljø og flere hoder vil gi muligheter for økt spesialisering og
kompetanse innen det forebyggende arbeidet
• Administrativ styringsgruppe med kommunedirektørene i kommunene, inkl. Skaun
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NYTT FRA OPPVEKST
• Ventilasjonsanlegget ved Børsa skole
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NYTT FRA HELSE OG MESTRING
-

Enhetslederstillingene til hjemmetjenesten og Rossvollheimen er utlyst. 8 søkere til
hjemmetjenesten og 5 til Rossvollheimen. Starter prosess denne uken.

-

Utreder den «gamle» brannstasjonen som alternativ til nytt lokale for hjemmetjenesten.
Bruker «egne» krefter til dette arbeidet.

-

Planlegger «Skaun helse- og mestringsskole» - Et 3-dagers kompetanseløft for de som
jobber innen de 5 enhetene i Helse og mestring.

-
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Startet jobb med å se på «utenforskap» i Skaun kommune
- Spesielt ungdom som har droppet ut av skoleløp, funksjonsnedsettelse og arbeid.
- NAV, Tjenesten for mennesker med funksjonsnedsettelser, og Kapto er i gang – Barn,
familie og helse kobles på framover.
- NAV orienterer kommunestyret i februar

13.12 Kst - Budsjettvedtak
30.11 Frist styringsdialog 2 tjenesteområdene

Desember

Januar

17.11 FSK behandler budsjett

Februar

November
Tillitsvalgteforum
27.10 Kst behandler ØR 2
og vedtakskontroll

Økonomiplan
Budsjett2023

2.2. Tillitsvalgteforum
15.2 Kostra-rapportering
22.2 Avslutte regnskap

«Skaunstemmen» lanseres

Læring og
analyse

Oktober

Mars

14.10 Tjenesteområdenes
budsjettforslag

31.03 Frist medarbeidersamtale
med enhetsledere
31.3 Årsberetning og regnskap

OVERORDNA ÅRSHJUL 2022

Lønnsforhandlinger - evaluering
Lønnsforhandlinger kap 4, 3,5

17.03 Kst - vedtakskontroll

September

15.9 Kst – Strategikonferanse 2
Tillitsvalgteforum

Drøftingsmøte lønnsforhandlinger

April

Strategi,
mål og
tiltak

Beredskapsøvelse

Utfordringsbilde

August

Mai
Juli

Juni

Tillitsvalgteforum
19.5 Kst behandler årsberetning og regnskap
19.-20.5 Strategikonferanse 1- Utfordringsbildet
presenteres og diskuteres
31.5 Frist styringsdialog 1 - tjenesteområdene

21.6 Kst behandler ØR 1 og vedtakskontroll
30.06 Frist vernerunder (HMS)

