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Personell og nærvær
Økonomi
Drift
Koronasituasjonen i OK sine tjenester
Utviklingsoppgaver
Tilsyn og annet

NÆRVÆRSTALL PR OKT 2020

2020

Jan.

OK samlet
Skole samlet
Barnehage samlet

Feb.
9,3
8,8
12,8

Mar.
9,6
9,1
13,7

Apr.
9,8
9,0
14,6

Mai
9,4
8,5
14,2

Jun.
9,2
8,4
13,7

Jul.

Aug. Sep.
8,2
7,3
12,6

8,0
7,1
12,3

Okt.
8,2
7,3
12,3

8,2
7,4
12,4

NÆRVÆRSTALL FORTS.
Samlet pr okt
2019

8,5

2020

8,2

Mål

7,5

• AMU i OK møte i forrige uke (19.11.):
Sammenligning 2019 og 2020, samt framlagt samlede tall for perioden 1.mars – 30. oktober i år. Denne siste
viser at OK samlet har 0,4% lavere fravær i denne perioden i 2020 sammenlignet med året før. Sortert pr
enhet er det stor variasjon, men det er flere enkeltenheter som har lavere fraværstall i 2020 enn i 2019.

ØKONOMI PR 30.OKT. – SAMLET ÅRSPROGNOSE
• Utfordringsbildet er som tidligere preget
av merforbruk på skole og i barnevernet.
• Nytt av året er utfordringer knyttet til området flyktning.
Her har man hatt et inntektsfall som følge av færre bosettinger
enn opprinnelig budsjettert. Dette vil foreslås
utjevnet ved bruk av midler fra flyktningefondet.
• Skoleområdets største enkeltutfordring er inntektstap på BVO. Dette skyldes de senere års reduksjon i bosetting av flyktninger og
dermed antall deltakere i introprogrammet. Her har man per nå ikke lyktes med å tilpasse lønnskostnadene hurtig nok.
• Barnehage forventes å ha et bedre resultat for 2020 enn varslet i tertial 2. Dette skyldes noe lavere utbetalinger til de private
barnehagene grunnet noe lavere barnetall på høst-semesteret.
• Tjenestene innenfor Barne- og familieenheten ligger, med unntak av Spes.ped fagteam, an til å gå i balanse ved utgangen av året.
• Kulturområdet forventes å gå i balanse pr 31.12

STATUS I DRIFTEN & KORONA - OPPVEKST & KULTUR
• Generelt i fht korona: Tjenestene er oppe og «går» tilpasset gjeldende smitteregime. Det meldes
om utfordrende dager og slitasje for ansatte.
• Flyktningetjenesten: Ligger an til å nå måltall for året på 75% arbeid-kvalifisering innen årets
utgang. Arbeid med tilpasning av driften (eks i flyktningetjenesten) og egen sak på
bosetting/anmodningsbrev (se eget notat).
• Barnevernet; henv.om vertskommunesamarbeid Rødøy. Politisk sak ferdig skrevet. Press i
tjenesten. Antall klienter økt. Ref egen statusorientering i møtet.
• Barnehage og skole; Sammenslåing pilot ut 2021.
Samarbeid med RKK Salten – komp.utvikling.
Tilpassing av driften BVO.
• Barne og familieenheten, svært stor etterspørsel etter
tjenester (lærere, rektorer, sykehus, barnevern, leger).
Koronarelatert.

UTVIKLING & NYE OPPGAVER
• Barnehageloven endres fra 1.1.2021.
Fra lovens nye tema:
- Etablering av barnehagebarnas rettighet for trygt og godt barnehagemiljø
- barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen
oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter
- kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som
barnehagemyndighet
https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/barnehage-og-opplaring/barnehage/endringar-ibarnehagelova-fra-1.-januar-2021/

• Ny integreringslov fra 2021.
- Forsterka fokus på kvalifisering og norsk-kunnskaper
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tydelegare-krav-og-betre-opplaring-for-innvandrarar/id2770393/

ANNET
• Fylkesmannen har meldt tilsyn på barnehageområdet i desember. Stedlig tilsyn.
Dokumenter oversendt Fylkesmannen.

