OVERORDNET STYRINGSKORT 2016
PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15
PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2016
Samfunn:
1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen
Bruker/ Tjeneste:
1. Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige
Organisasjon og medarbeider:
1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet
Økonomi:
1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

SAMFUNN
Perspektiv

Mål 2016

Suksesskriterier

Mål 1

Fortsatt
befolkningsvekst

•
•
•
•

•
•

Mål 2

Ha nødvendig
infrastruktur som
ivaretar
tjenestetilbud og
kvalitet i takt med
befolkningsvekst

Tilflytting
Godt omdømme
Positiv medieomtale
Tilgjengelige
boligtomter i hele
kommunen
Full
barnehagedekning
En veldrevet og
velrenommert skole

Sikre gjennomføring av
investeringer i
infrastruktur vedtatt i
økonomiplanen
Følge opp
gjennomføringen av DDA
prosjekt

Tiltak

Måleparameter
og resultatmål

Tid /
oppnåd
d innen

Sørge for å
synliggjøre gode
tjenester og
resultater

Folketallsøkning

31.12.16

Resultatmål:
2100 innbyggere i
2016

Bidra til å
synliggjøre alt det
flotte som skjer i
kommunen vår
Ha god tilgang på
attraktive
boligtomter i Myra
og på Ubergsmoen

Ferdigstilte
reguleringsplaner
for Ubergsmoen
og Liheia

God planlegging og
styring av
investeringsprosjektene

Ha plan for
gjennomføring av
fremtidige behov vedtatt i
økonomiplanen:
• Vann og
avløp
• Vei
• Boligfelt
• Helsesenter
• Skole

I løpet av
2016

Resultat

Etablere løsning for
digital kommunikasjon
med innbyggerne

Styrke DDØ
Gjennomføre
prosjekt

Ha gjennomført

Frist
01.02.16

Være pådriver for:
• Fiber, mobil og
bredbånd
• Gang/sykkelvei til
Moland
• Utbedre Uberg Bru
Mål 3

Være en aktiv
deltaker i debatten
om ny
kommunestruktur

Være til stede på
arenaer der viktige
diskusjoner og
beslutninger tas
Ha nødvendig kunnskap
om hva en endret
kommunestruktur faktisk
innebærer for Vegårshei
kommune og for
regionen

•
•
•

Delta i eksterne
prosesser
Påvirke i
ønsket retning
Dialog med
aktuelle aktører

Hele kommunestyret må
delta
Innbyggerinvolvering

•
•

Folkemøter
Befolkningsundersøkelse

Ha fattet
nødvendige
beslutninger
innen fastsatte
tidsfrister gitt av
Storting /
regjering

Juni
2016

BRUKER / TJENESTE
Perspektiv

Mål 2016

Suksesskriterier

Tiltak

Mål 1

Fortsatt levere
gode tjenester til
innbyggerne

Tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse i
organisasjonen

Riktige og nok
ressurser
Rekruttere og
beholde
kompetanse

Mål 2

Redusere sosiale
utfordringer knyttet
til rus, psykiatri,
kriminalitet og
barnevernsproblematikk, samt
ha god integrering
av flyktningene

Fokus på oppfølging av
rusmisbrukere og
mennesker med
psykiske lidelser

Videreføre prosjekt
arbeid

Aktiv helsestasjon
og skolehelsetjeneste
Engasjere frivillige
Effektiv flyktningtjeneste

Tid /
oppnådd
innen

31.12.16
Kommunebarometeret:
Bedre enn plass
nr. 200

Tilby tiltaksplasser i Flere over fra
kommunen
stønad til arbeid

Videreføre
rusforebyggende
arbeid
Tidlig intervensjon rettet
mot barn og unge

Måleparameter
og resultatmål

Reduksjon av
sosialhjelpsutgiftene
Minimum 60 %
av flyktningene i
arbeid eller
utdanning 2 år
etter bosetting

I løpet av
2016

Resultat

Mål 3

Sikre barn og
ungdom god
kvalitet i
opplæringen

Hensiktsmessig
bemanning og
organisering av
barnehage – og
skoletilbudet
Tidlig innsats

Tilstrekkelige
Resultatmål:
ressurser for å gi
Opprettholde /
alle elever tilpasset forbedre
opplæring
skoleresultater
Styrke samarbeid
Full barnehagemellom hjem,
dekning
barnehage og skole

Sikre
Vilje og evne til nytekning ledelsesressurser
og god kompetanse
i barnehage og
skole

Økt effekt av det
spesialpedagogiske
tilbudet

Vurdere 5 dagers
skoleuke for 1.-5.
klasse

Politisk vedtak

Omorganisering av
spes. ped. tilbudet

Stopp i veksten
av spes. ped.
timer

Videreføre
tverrfaglig
ressursteam for
barn og unge
Gode skolelokaler og et
godt fysisk læringsmiljø

Starte prosjektering Politisk vedtak
/ bygging av ny
ungdomsskole

I løpet av
2016

Mål 4

Sikre
fremtidsrettede
helse – og
omsorgstjenester til
innbyggerne

Riktige lokaliteter for
mennesker med demens

Fullføre ombygging
/ utbygging av VBO

Ikke overbelegg
på VBO

Evne og vilje til
nytenkning

Innovasjonsprosjekt “Nye VBO”

Bedre kvalitet til
lavere pris i nytt
bygg

Ta i bruk ny
velferds – og
omsorgsteknologi
både på VBO og
der folk bor

Ingen
reinnleggelser
på sykehus

Legge til rette for at flest
mulig kan mestre å bo
selvstendig hjemme
lengst mulig
Utvikling og samordning
av kommunens
legetjeneste

I løpet av
2016

ORGANISASJON OG MEDARBEIDER
Perspektiv

Mål 2016

Suksesskriterier

Tiltak

Måleparameter
og resultatmål

Tid /
oppnådd
innen

Mål 1

Vegårshei
kommunes
organisasjon er
fremtidsrettet,
effektiv og tilpasset
oppgavene

Tilstrekkelig og riktig
kompetanse til å løse
oppgavene

Vurdere
interkommunale
samarbeidsløsninger på flere
felt

Nye
interkommunale
samarbeidsløsninger

I løpet
2016

Fortsatt å øke nærværet

Fortsatt sterkt
fokus på økt
nærvær gjennom
vedtatte planer og
oppfølgingsrutiner
og (BHT og IA)

Sykefravær < 6
%

Juni 2016

Lederutviklingsprogram med fokus
på nytenking og
innovasjon

Minst to
prosjekter i gang
• Ledere
• “Nye helse
og omsorg”

Være en aktiv IA bedrift

Evne og vilje til nytekning
og endring i
organisasjonen

Iverksette
innovative tjenester
innen helse og
omsorg
Redusere antall
deltidsstillinger

Være en fleksibel
arbeidsgiver og
tilby tiltaksplasser

Færre små
stillinger enn i
2015

Resultat

ØKONOMI
Perspektiv

Mål 2015

Suksesskriterier

Tiltak

Måleparameter
og resultatmål

Tid /
oppnådd
innen

Mål 1

Vegårshei
kommune må
etablere en
økonomisk
situasjon, som er
tilstrekkelig robust,
til å takle
uforutsette
hendelser

Opparbeide buffer

Tilpasse
tjenestenivå og
oppgaver i forhold
til den økonomiske
realitet

Regnskap 2016

2016

Fortsatt fokus på
økonomistyring og
rapportering
Vurdere / utnytte nye
inntektsmuligheter

Økt interkommunalt
samarbeid der
dette er
hensiktsmessig
Avklare fremtidig
bruk og planer for
Mauråsen

Positivt netto
driftsresultat
minimum 1,5 %

Resultat

