
Tertialrapport 2 - 2017 

Rapport på resultatmål i Handlingsprogrammet 2017 - 2020 

 

Oppvekst    

Skole    

    

Effektmål: Tertialrapport 1  Tertialrapport 2 

Skolene har et godt 

læringsmiljø 

  

   

Resultatmål   

Elevene kan skrive, lese, 
regne og har sosial 

kompetanse 

Styrking på 1.-3.trinn i 
grunnleggende 

ferdigheter. Gjennom 
vurdering for læring er 
det endret fokus fra 

vurdering av læring til 
vurdering for læring. 

Gjennom 
læringsmiljøprosjektet 
og autoritativ profil har 

skolene jobbet med 
tydeligere standarder 

på klasseledelse og et 
godt læringsmiljø med 
både sosial trygghet og 

læringstrykk. 

Ytterligere økning på 
styrking på 1.-3.trinn i 

grunnleggende 
ferdigheter. Gjennom 
læringsmiljøprosjektet 

og autoritativ profil har 
skolene jobbet med 

tydeligere standarder 
på klasseledelse og et 
godt læringsmiljø med 

både sosial trygghet og 
læringstrykk. 

Resultatmål   

85 % av elevene presterer 

over kritisk grense på 
Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøver i lesing 

og regning 1.-3.kl.  

Øremerkede midler fra 

skoleeier og 
regjeringen gir 
styrking på            1.-

3.trinn med to-
lærerordning i noen av 

timene i basisfagene. 
Resultater fra 
utdanningsdirektoratet

s kartleggingsprøver i 
norsk 1.-3. klasse og 

matematikk i 2. klasse 
viser at 78% av 
elevene i Tingvoll 

Resultater fra 

utdannings-
direktoratets 
kartleggingsprøver i 

norsk 1.-3. klasse og 
matematikk i 2. klasse 

viser at vi ligger på 
samme nivå som 
forrige år. 78% av 

elevene i Tingvoll 
ligger over kritisk 

grense.  
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skolen ligger over 

kritisk grense.  

   

Måleindikator:    

1. Prestere på nasjonalt 
snitt eller over på 

nasjonale prøver i 
lesing, regning og 
engelsk 

  

2. Andelen elever som 
får 

spesialundervisning er 
under 8% av antall 

grunnskoleelever.  

  

3. Resultatene av 

elevundersøkelsen, på 
indikatorene samla 

sett for vurdering for 
læring, ligger på 
nasjonalt snitt eller 

over. 

  

   

Resultatmål   

Skolene har et godt 
psykososialt læringsmiljø og 

det er ingen mobbing i 
skolene. 

Alle skolene er 
involvert i et to-årig 

læringsmiljøprosjekt 
gjennom 
læringssenteret i 

Stavanger. Gjennom 
prosjektet har skolene 

i Tingvoll fått et 
redskap/verktøy til å 
jobbe mer systematisk 

med læringsmiljøet. 
Skolene har større 

fokus på 
mobbeproblematikken 
og er godt i gang med 

å forbedre rutiner og 
jobbe mer 

forebyggende for å 
oppdage mobbing.  

Andre år i prosjektet er 
det fokus på 

rehabilitering og 
organisasjonslæring. 
Hvordan jobber vi etter 

en mobbesak for å 
hindre at det oppstår 

igjen.  

   

Måleindikator:   

1. Elevundersøkelsen i 
7. og 10. klasse  

  

   

   

Effektmål:   
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Elevene har god 

kunnskap om miljø og 
bærekraftige samfunn.  

  

   

Resultatmål:   

Alle skolene er sertifisert 

som miljøfyrtårn i 
planperioden 

En av skolene i 

kommunen er 
sertifisert som 
miljøfyrtårn. 

En av skolene er 

miljøsertifisert. 

   

   

Effektmål:   

Elevene har god fysisk og 
psykisk helse 

  

   

Resultatmål:   

Elevene tilbys minst 10 ulike 

fysiske aktiviteter i 
undervisningen. 

Gjennom uteskole på 

alle skolene og 
kroppsøving er det et 

bredt utvalg av fysiske 
aktiviteter i 
undervisningen. 

Gjennom uteskole på 

alle skolene og 
kroppsøving er det et 

bredt utvalg av fysiske 
aktiviteter i 
undervisningen. 

   

Måleindikatorer:   

 Virksomhetsplaner i 

skolene. 

  

   

Resultatmål:   

Kommunen oppfyller 
kravene i læreplanen om 

svømmeundervisning. 

Vi oppfyller kravene 
om 

svømmeundervisning.  

Skolene oppfyller 
fortsatt kravene om 

svømmeundervisning. 

   

Måleindikatorer:   

 Registrering av 
elevenes ferdigheter 
knyttet til kravene i 

læreplanen på hver 
skole 

  

   

Resultatmål   

Elevene tilbys minst 10 ulike 

aktiviteter innen kultur med 
fokus på å fremme psykisk 
helse gjennom deltakelse, 

mestring og inkludering.  

Jfr foredrag med Mia 

Börjesson under 
folkehelsedagen 
«verdensmester i eget 

liv».  

Jfr. tilbud om 

kulturnista fra fylket- 
og tilbud skolene selv 
gir og samarbeider 

med andre om. 

   

Effektmål    

Elevene tilbys 
skolemåltid 

  

Resultatmål   
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Det er utarbeidet en 

kostplan / kostpolitikk som 
beskriver standard på 

måltider i barnehager, 
skoler, og institusjoner for 
syke og eldre. 

Arbeidet er under 

planlegging, oppstart 
planlagt juni- 

ferdigstillelse juni -18.  

Første arbeidsmøte 

avholdt. Fremdriftsplan 
er lagt. Ferdigstillelse 

juni 2018. 

   

Resultatmål   

Skolene gjennomfører sine 

valgte program innen 
sosiale ferdigheter. 

Programmet Zippy 

brukes i småskolen 
og ved 1 av skolene 

brukes Det er mitt 
valg på 
mellomtrinnet. På 

ungdomstrinnet, 
MOT. 

Zippy-arbeidet 

fortsetter. 
MOT gjennomfører fem 

skolebesøk til 
8.klassene, to i 
9.klassene og to i 

10.klassene i høst. To 
dagers skolering av 

Ungdom med MOT for 
hele Nordmøre 
arrangeres av Tingvoll 

for 8.året i november 
2017, også MOT-ball 

for 3. gang.  

   

Barnehage   

   

Effektmål: Tertialrapport 1 Tertialrapport 2 

Barnehagene har god 

kvalitet på sitt 
språkarbeid 

  

   

Resultatmål:   

Kommunal språkplan er 
vedtatt og tatt i bruk. 

Dette arbeidet er ikke 
iverksatt. Det har vært 

mangel på pedagoger i 
barnehagen dette året, 

og det har vært 
mangel på kapasitet til 

å utarbeide planen. 

Arbeidet er startet med 
at plan for flerspråklig 

arbeid i barnehagen er 
utarbeidet. Denne er til 

gjennomsyn. 

   

Resultatmål:    

50 % av de ansatte er 

kvalifiserte 
barnehagelærere. 

Stillinger er lyst ut, 

men det ser ut til at vi 
får problemer med å 

dekke lovpålagt 
pedagogtetthet. 

Tingvoll barnehage har 

tre pedagoger på 
dispensasjon. 

Straumsnes en 
pedagog ut 2017. 
Meisingset 2,2 

pedagoger av 4,9 
årsverk totalt. 

Rekruttering av 
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pedagoger er 

vanskelig. 

   

Effektmål:   

Barna opplever en god og 
planlagt overgang fra 

barnehage til skole. 

  

   

Resultatmål   

Plan for overgang mellom 
barnehage og skole er 
implementert.  

Planen følges. Planen følges. 

   

   

Effektmål:   

Det er ingen mobbing i 
barnehagen 

  

   

Resultatmål:   

Barnehagene har 

implementert og tatt i bruk 
verktøyet «Være sammen», 

og er blitt en 
«Løvebarnehage». 

Barnehagene arbeider 

med 
implementeringen. 

Både barnehagene i 
fellesskap, og i den 
enkelte bhg. 5 ansatte 

har tatt veilederkurs 
gjennom 

Læringsmiljøsenteret 
UIS 

Barnehagene arbeider 

videre med å bli 
«Løvebarnehage». 

Implementering er i 
gang. Flere veiledere 
utdannes januar 2018. 

Det arbeides med 
voksenrollen og fokus 

på forebygging av 
mobbing. Meisingset 
har egen handlingsplan 

mot mobbing. 
Straumsnes og Tingvoll 

sine planer er under 
revisjon. 

   

Effektmål:   

Barna i barnehagen har 
kunnskap og erfaring 

som gjør at de er mer 
miljøbevisste. 

  

   

Resultatmål   

Barna bruker nærmiljøet til 

aktiviteter og 
naturopplevelser. 

Alle barna bruker 

nærmiljøet aktivt. 
Hele året, men 
spesielt når snøen 

nå er borte vil dette 
øke. 

Alle barnehagen 

bruker aktivt 
nærmiljøet de har 
rundt barnehagen. 

Det er et ønske om 
bruk av Tingvoll 

økopark også for de 
andre barnehagene. 

   



 

5 
 

Resultatmål:    

Barnehagene har en felles 
satsing på økologisk og 

kortreist mat.  

Alle barnehagene 
velger ut noen 

økologiske 
produkter (av og 

til) ved bestilling og 
tilberedning av 

mat. En bhg har 
økologisk melk fast. 
En bhg har egen 

grønnsakhage 

Arbeidet med felles 
kostplan for 

kommunen er 
startet. 

 

   

Resultatmål:    

Barnehagene har en felles 
satsing på måltid der barna 
også deltar i for- og 

etterarbeid med måltid.  

Alle barnehagene 
har måltid som 
tilberedes sammen 

med barna, med 
faste mellomrom. 

To barnehager har i 
tillegg smøremåltid. 

Alle barnehagene 
har måltid som 
tilberedes sammen 

med barna, med 
faste mellomrom. 

To barnehager har i 
tillegg smøremåltid. 

Straumsnes b.h. 
har egen 
kjøkkenhage. Mat 

tilberedes av 
produktene, og 

barna deltar i hele 
prosessen. 
De skal også delta i 

forprosjekt 
«BarnsMatMot». 

Meisingset b.h. har 
egen kjøkkenhage 
og bruker 

skolekjøkkenet 
jevnlig. 

Samarbeider med 
Bygdekvinnelaget 
(turmat, julemat). 

Måltidene 
tilfredsstiller 

anbefalingene fra 
helsemyndighetene. 

   

Måleindikator   

 Tilfredsstiller 
anbefalingene fra 

helsemyndighetene. 

  

   

Kultur   
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Effektmål:    

Tingvoll kommune har 
gode fritids - og 

kulturtilbud som gjør 
kommunen attraktiv for 

økt bosetting og 
næringsetableringer.  

Tertialrapport 1  

   

Resultatmål:   

Tingvoll kommune har et 
godt etablert samarbeid 

med frivilligheten i 
kommunen og fungerer som 

et rådgivende organ for de 
som er engasjert i dette.  

Kommunen veileder 
og gir råd rundt 

spillemiddelsøknade
r. En søknad om 

spillemidler 
innsendt. Godt 
samarbeid med 

frivilligheten i 
tilrettelegging av 

friluftsområder og 
StikkUt-turer.  

Frivilligsentralen er i 
drift. Første styremøte 

er avholdt.  
Høstcamp i regi av 

Tingvoll frivilligsentral 
og Røde kors er 
planlagt i høstferien 

2017.  
Tingvoll frivilligsentral 

har i samarbeid med 
frivillige rehabilitert 

skateparken.  
Tingvoll frivilligsentral 
har samarbeid med 

Grimstadhøgda 4H om 
vedlikehold av 

Årsundsøya.  
Møte med brukere av 
Tingvollhallen er 

gjennomført for å 
fordele treningstider.  

   

Måleindikatorer:   

 Frivilligsentralen kan 

være etablert 

  

 Dialogmøter med 

frivillige lag og 
organisasjoner minst 
to ganger i året 

  

 Fordeling av 
kulturmidler 

  

   

Resultatmål:   

Kulturskolen har tilbud som 

gir elevene ferdigheter og 
forståelse for kunst- og 

kultur 

I tillegg til det 

ordinære tilbudet, 
arrangerte 

kulturskolen i mai 
en forestilling med 
høy kvalitet som 

involverte flertallet 
av kulturskolens 

Kulturskolen har fra 

høsten 2017 
undervisningstilbud av 

høy kvalitet i fire av 
fem basisfag: Musikk, 
dans, teater og 

skapende skriving. 
Lærerne får mulighet 

til kompetanseheving.  
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elever på tvers av 

fag. 

   

Resultatmål:   

Kulturskolen er attraktiv for 
ungdom 

Kulturskolen 
arrangerer to tilbud 

rettet mot elver i 
ungdoms- og 
videregående skole. 

Danseworkshop i mai, 
og 

musikkteknologikurs i 
juni. 

Kulturskolen tilpasser 
undervisningen til den 

enkelte elev. 
Kulturskolen har 
musikkteknologi som 

et nytt 
undervisningstilbud. 

   

Effektmål:   

Biblioteket fremmer 
kunnskap, integrering, 

kultur og folkehelse 
gjennom å være en aktiv 

formidler og en sosial 
møteplass 

  

   

Resultatmål:    

Biblioteket gir gode 
oppvekst- og læringsvilkår 

for barnehagebarn og elever 
i grunnskolen gjennom 

målrettede og varierte tilbud  

 Biblioteket følger opp 
plan for 

bibliotekopplæring for 
alle trinn i 

grunnskolen, og har 
økt samarbeidet med 
barnehagene. 

 
Utstilling av leker fra 

barnelitteraturen med 
2. kl. TBU 4.5.17. 
«Sommerles» for alle 

elever 1.-7.kl. TBU, 
SBU og MOS. 

 
Forfatterbesøk til 7.kl 
utgikk pga likeverdig 

tilbud fra DKS. 
 

Lesestund ifb åpning 
av utstilling 2.kl 4.5. 

Flere lesestunder for 
grupper fra Tingvoll 
barnehage. 

   

Måleindikatorer:   

 Formidlings- og 

opplæringstiltak for 
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alle klassetrinn i 

grunnskolen 

 Forfatterbesøk   

 Lesestunder    

   

Resultatmål:    

Bittelitteraturhuset er 

realisert og er en møteplass 
for ulike kulturer og 
aldersgrupper  

2 arrangement i 

foredragsrekken Fritt 
Ord: Amal Aden og 
Safia Abdi Haase 

Folkehelsedagen 6.3 
på Leite. 

8. marsarrangement 
på hotellet 
26.4: Gyl Idrettslag 

gjennom 100 år 
6 språkkaféer i 

samarbeid med Røde 
kors. 

Tingvoll Mållag: 

Foredrag om Færøyane 
ved Ottar Fyllingsnes 
6.5.17. 

Tre lesestunder på 
arabisk og norsk ved 

hovedbiblioteket. 
 
Bittelitteraturhuset har 

fått midler fra Fritt ord 
på kr. 30 000; for 

foredragsrekke om 
klimaspørsmål. 
Bittelitteraturhuset har 

fått kr. 10 000; i 
midler fra 

verdensdagen for 
psykisk helse for 
foredrag på skoler. 

Måleindikatorer:    

 Besøkstall   

 Antall egne 

arrangement eller i 
samarbeid med 

eksterne aktører  

  

   

   

Effektmål:   

Tingvoll er en 

foretrukken kommune for 
unge i valg av aktivitet, 
utdannelse og bosetting 

  

   

Resultatmål:    

Kommunen samarbeider 

med de unge om utvikling 
av sosiale møteplasser og 

aktiviteter tilrettelagt for 
unge.  

Ungdomsrådet har 

gjennomført to 
aktiviteter i perioden. 

Skibuss til Oppdal, og 
pizza og kinokveld 
under Kulturvekkå. 

Workshops etter 

Ungdataundersøkelsen 
planlegges i oktober 

2017. Fokus på 
ungdom i 
tettstedsutvikling og ny 

Tingvoll videregående 
skole.  

 
Samarbeidet med 
fritidsklubben i 
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Straumsnes 

videreføres. 
Samarbeidet med 

frivillige og næringsliv 
videreføres. 
Ungdomsutveksling i 

samarbeid med «Aktiv 
ungdom» er utsatt 

pga. for liten kapasitet 
i administrasjon. 
 

   

Måleindikatorer:   

 Ungdomsrådets 

undersøkelse om 
unges behov og 

ønsker for 
møteplasser og 
aktiviteter  

  

 Etablert samarbeid 

med frivillige og 
næringsliv  

   

 Ungdomsutveksling i 
samarbeid med 
«Aktiv ungdom» 

  

   

Resultatmål:    

Kommunens innsats på 

folkehelse og psykiske helse 
bedrer helse og trivsel hos 

unge. 

 Familieveileder er 

ansatt fra 1.august i 50 
% stilling. Kommunen 

har fått 10 000; i 
midler fra 
verdensdagen for 

psykisk helse og skal 
ha foredrag med Simen 

Almås 6.oktober for 
skolene.  
 

Kommunen arrangerer 
gruppelederkurs, for 

skilsmissebarn 
17.oktober, for lærere, 
helsesøstre og annet 

personell.  
Regional samling for 

Zippys venner 
arrangeres i Tingvoll i 
høst.  

 
Ukentlig åpningstid ved 

helsestasjon for 
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ungdom i grunnskolen 

og på videregående 
skole er under 

planlegging for 
oppstart høsten 2017. 
 

Oppfølging etter 
Ungdataundersøkelsen 

i gang.  
Tingvoll frivilligsentral 
arrangerer i samarbeid 

med Røde kors og flere 
lag/foreninger 

høstcamp i høstferien 
med målgruppe 10-17 
år. Tilbudet skal være 

gratis. 
 

Arbeidet med MOT- 
aktivitet i skole- og 

fritid fortsetter. 

   

Måleindikatorer:    

 Ukentlig åpningstid 

ved helsestasjon for 
ungdom i grunnskolen 

og på videregående 
skole 

  

 MOT- aktivitet i skole- 
og fritid  

  

 Tverrfaglige 
samarbeidsgrupper 

rundt unge 

  

 Behovskartlegging     

 Ungdomsklubb    

   

   

Helse og omsorg   

   

   

Effektmål:          Tertialrapport 1  

Innbyggerne i Tingvoll 
kommune har god fysisk 
og psykisk helse. 

  

   

Resultatmål:   

Vi har en oversikt over 

helsetilstanden til 
innbyggerne 

Arbeid med 

folkehelseoversikt er i 
startfasen. To ansatte 

Arbeid med 

folkehelseoversikt er i 
gang. Må inkludere 
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går videreutdanning 

innen helse i plan. 
Ungdataundersøkelse 

gjennomført. 

flere fagfolk etter 

hvert.  

   

Måleindikatorer:   

 Nasjonal 

folkehelseprofil. 

  

   

Resultatmål:   

Samarbeid med frivillige lag 
og organisasjoner for å 

videreutvikle og etablere 
nye aktiviteter er realisert.  

Samarbeid med 
Straumsnes Sanitet, 

Røde kors og om 
folkehelsedag.  
Endring av 

prosjektstøtten ved 
kulturmidler for å 

stimulere til økt 
samarbeid mellom 
kommune og frivillige. 

Prosjektgruppe for 
oppstart av 

aktivitetsvenn er 
etablert. Kurs er 
gjennomført 

Nytt kurs for 
aktivitetsvenner 

september.  
 

   

Måleindikatorer:   

 Rapport på 

nyetableringer og 

videreutvikling av 

eksisterende 

aktiviteter 

  

 Partnerskapsavtaler   

   

Resultatmål:    

Tilbudet ved Tingvoll 

aktivitetssenter er slik at 
flere i målgruppen benytter 

det. 

Aktivitetssenteret er 

nå på sosiale medier 
(FB) for å øke 

markedsføring av 
tilbudet. Brosjyrer er 
utarbeidet.  

Tingvoll 

aktivitetssenter tilbyr 
aktiviteter ved Tingvoll 

sykehjem annenhver 
torsdag.  
Samarbeid med 

kulturskolen om 
musikkstund.  

   

Måleindikatorer:   

 Rapport / tall fra 

tjenesten 
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Resultatmål:    

Bruk av økologisk mat ved 
institusjonskjøkkenet på 

sjukeheimen er over 50 %. 

Vi har ca 50% 
v/1.tertial. 

Vi har 50% økologisk 
mat ved 

institusjonskjøkkenet 
på sjukeheimen pr. 2. 

tertial.  
Kommunen oppfyller 

kravet knyttet til 
DEBIO-sertifisering i 
sølv 

   

Måleindikator:    

 Kommunens 

regnskapstall 

  

 DEBIO-sertifisering i 

sølv 

  

   

   

Effektmål:   

Innbyggerne i kommunen 
har mindre behov for 

helsetjenester på grunn 
av økt innsats/ økte 

ressurser på 
forebyggende arbeid.  

  

   

Resultatmål:   

Alle ansatte i helse og 
omsorg har kunnskap om 

forebygging og bruker 
denne kunnskapen i daglig 

møte med våre brukere. 

«Modellkommune-
prosjektet» - tidlig 

identifikasjon av 
barn/ungdom som ikke 

har en god nok 
livssituasjoner er 
igangsatt. 500 000 i 

økonomisk støtte fra 
Bufdir. til prosjektet. 

Vi er i gang med 
hverdagsrehabilitering 

med gode resultater. 
Det vi allerede har 

erfart, er at flere av 
pasientens funksjoner 
er blitt styrket. 

Treningsgrupper for 
eldre er opprettholdt. 

«Ruslegruppe» i ytre er 
opprettholdt. 
 

Fysioterapien har 
bassenggrupper både 

for barn og voksne fra 
september-april.  
 

Modellkommune-
prosjektet pågår. 

 
Alle avdelingene i BRH 
er i arbeid med å 
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fastsette egne mål om 

forebygging. 

   

Resultatmål:    

Kommunens innbyggere har 
kunnskap om at forebygging 

er viktig for å redusere 
risiko for helseplager 

Bra Mat-Bra Helse kurs 
arrangert i vår 

Aktivitetsvenn- kurs 
arrangert for 20 
deltakere -5 har meldt 

seg som 
aktivitetsvenner.  

«Bra Mat-Bra Helse»- 
kurs arrangert våren 

2017. 
Aktivitetsvenn- kurs 
arrangert for 20 

deltakere –fem 
personer har meldt seg 

som aktivitetsvenner. 

    

Resultatmål:    

Antallet voksne med 
sammensatte problemer 
knyttet til rus og psykisk 

helse er redusert 

Sees i forbindelse med 
årsmelding 

Arbeid med Ruspolitisk 
handlingsplan skal 
startes opp høsten 

2017.  

   

Resultatmål:    

Antallet barn og unge med 
sammensatte problemer 

knyttet til rus og psykisk 
helse er redusert 

Sees i forbindelse med 
årsmelding 

Arbeid med Ruspolitisk 
handlingsplan skal 

startes opp høsten 
2017. 

   

Måleindikator:    

 Folkehelsestatistikk    

 «Ung data»    

 Statistikk fra 

kommunens 

fagsystem 

  

   

   

Resultatmål:    

Vi har tilstrekkelig tilbud om 
avlastning slik at pårørende 
kan stå i omsorgsoppgaver 

over tid. 

Vi har 
avlastningsplasser 
v/institusjonene + at 

det gis tilbud om 
avlastning både 

v/Straumsnes 
omsorgssenter og ved 
Kveldheim 

Vi gir fortsatt 
avlastning både på 
sykehjemmet, østfløya 

på sykehjemmet og 
ved Straumsnes 

omsorgssenter. 

   

Måleindikatorer:   

 Opplevd oppfølging / 

brukerrådsmøter 
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 Statistikk fra 

kommunens 

fagsystem 

  

 KOSTRA-tall   

   

Resultatmål:   

Antall sykehjemsplasser 

innen somatikk og 
demens/psykogeriatri holdes 

stabilt i planperioden 

Er stabilt, samt at den 

17. plassen v/Vonheim 
har vært i bruk 

periodevis. 

Antall 

sykehjemsplasser er 
stabilt. 

Den 17. plassen ved 
Vonheim er nå ikke i 
bruk. 

   

Måleindikator:    

 Dekningsgrad i 

KOSTRA 

  

   

   

Effektmål:   

Bruk av velferdsteknologi 

gjør at folk med økende 
hjelpebehov kan bo 

hjemme 

  

   

Resultatmål:   

Helsetjenesten deltar i 

interkommunale samarbeid 
og fagnettverk 

Deltar i samarbeid 

rundt 
trygghetsalarm/tryggh

etspakker. 
 

Arbeidet med felles 
fagprogram 

Helsetjenesten skal 

delta i to fagnettverk i 
løpet av høsten 2017: 

Velferdsteknologiens 
ABC og «Den 

mulitisyke pasient» 

   

Resultatmål:   

Digitalisering av 
trygghetsalarmer og 

etablering av responssenter 

Arbeid pågår Forarbeidet til 
digitalisering av 

trygghetsalarmen er 
startet. 
Plan for gjennomføring 

er utarbeidet. 
Det er gjennomført 

ROS-analyser og laget 
rutinebeskrivelser.  

   

Resultatmål:   

Bruk av velferdsteknologi gir 
brukerne trygghet og 

kvalitet til rett tid ved bruk 
av velferdsteknologi 

Vi har tatt i bruk/gjort 
forsøk med døralarm 

for hjemmeboende. 

Tre ansatte har startet 
på videreutdanning i 

velferdsteknologi. 
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Resultatmål:   

Vi har effektive helse- og 
omsorgstjenester som 

frigjør kapasitet til nye 
oppgaver innen sektoren 

Arbeid pågår Arbeidet pågår. 

   

Resultatmål:   

Bruk av velferdsteknologi 
reduserer behovet for mer 

arbeidskraft.  

Kommunen har 
forpliktet seg til å 

kjøpe et antall 
tryggehetspakker som 

skal benyttes fra 
høsten 2017. Vi er nå 
inne i en fase der vi 

utarbeider ROS-
analyser knytta til 

dette. Disse skal 
resultere i nye rutiner 
som skal være på 

plass før vi tar 
velferdspakkene i 

bruk. 

Informasjonsskriv til 
brukerne samt 

brukermanual er under 
utarbeidelse. 

Nettverkssamling for 
teknisk personell er 
gjennomført. 

Utplassering av digitale 
alarmer skal skje i 

ukene 40 og 41 i 2017 
i samarbeid med 
tekniker fra 

responssenteret (RRO) 
ROS-analyser og nye 

rutiner er laget. 

   

Måleindikatorer:   

 Statistikk fra 

kommunens 

fagsystem 

  

 Brukerundersøkelser   

 Avtaler om 

interkommunalt 

samarbeid 

  

 Økonomiske rammer i 

tjenestene 

  

   

Effektmål rehabilitering:   

Flere eldre og 

pleietrengende får 
rehabilitering i hjemmet.  

  

   

Resultatmål:   

De ulike faggruppene i helse 
samarbeider godt for å 

tilrettelegge for 
rehabilitering i brukers 

vante omgivelser. 

Hverdagsrehabilitering. 
Rehabilitering gis også 

i hjemmet 

Hverdagsrehabilitering. 
Rehabilitering gis også 

i hjemmet.  

   

Resultatmål:    
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Tjenestene kjennetegnes av 

et sømløst pasientforløp 
med fokus på samarbeid og 

tverrfaglighet.  

Arbeides med Helsetjenesten deltar i 

fagnettverk.  

   

Resultatmål:    

Plan for 
hverdagsrehabilitering er 
implementert 

Er gjennomført Vi har hatt fire brukere 
gjennom 
hverdagsrehabilitering i 

et seks måneders 
treningsopplegg. Det 

er oppnådd gode 
resultater.  

   

Resultatmål:    

Vi gir veiledning om 
støtteordninger for 

tilrettelegging av egen bolig 

NAV veileder om 
mulighet for å søke om 

bostøtte og tilskudd til 
utbedring av bolig 

gjennom Husbanken. 
Ergoterapeut veileder i 
fht. tilrettelegging av 

bolig og tilskudd/ 
mulighet for 

hjelpemidler via NAV 
hjelpemiddelsentral.  

NAV veileder brukere 
om muligheten for å 

søke om bostøtte og 
tilskudd til utbedring 

av bolig gjennom 
Husbanken. 
Ergoterapeut veileder 

om tilrettelegging av 
bolig/ 

tilskuddsordninger og 
mulighet for 
hjelpemidler via NAV 

hjelpemiddelsentral. 

   

Måleindikatorer:   

 Statistikk fra 

kommunens 

fagsystem 

  

   

Effektmål   

Eldre og pleietrengende i 
kommunen innen 

somatikk og 
demens/psykogeriatri 

har et godt tilbud 
hjemme eller på 
institusjon 

 
 

  

Resultatmål 
Vi arbeider aktivt med 

rekruttering for å få besatt 
vakante stillinger i helse og 

omsorg, og da spesielt 
rekruttering av sykepleiere 

Alle vakante stillinger 
er lyst ut. 

 
Ny turnus i heldøgns 

tjeneste er igangsatt. 

Vakante stillinger er 
utlyst. Idet vi ikke kan 

forvente å få besatt 
alle 

sykepleierstillingene, 
er det gitt konkret 
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tilbud om fast tilsetting 

til sykepleierstudenter. 
Avventer svar fra disse 

 

 

Resultatmål 

  

Vi arbeider for økt 

kompetanse innen demens 
og 

palliasjon/kreftbehandling i 
helse og omsorg 
 

 
Målindikator  

Antall overliggedøgn på 
sykehus 
Oversikt over antall vakante 

stillinger i helse og omsorg 

 

 
 

 
 
 

Sykepleiere er 

oppfordret til å søke 
videreutdanning. 

Vi har pr 1.sept hatt 24 
overliggerdøgn. 

   

Resultatmål   

Vi har utredet en bedre 
fysisk utforming av lager og 

kontor tilknyttet kjøkken 
ved Tingvoll sjukeheim i 
løpet av 2017 

Arbeidet er startet, 
avventer rapport fra 

NPT. 

Utredningen er ikke 
ferdigstilt. 

   

   

Infrastruktur   

   

Effektmål: Tertialrapport 1  

Et styrket kollektivtilbud 

for innbyggere og 
pendlere i Tingvoll 

  

   

Resultatmål:   

«Fram» (Timeekspressen) 

har rutetilbud innover 
Tingvollhalvøya som 
fungerer som pendlingsrute 

mot Kristiansund, 
Sunndalsøra og Molde. 

Vi vil invitere leder 

av 
samferdselsutvalget
, byplansjef og 

prosjektansvarlig 
for «Byen som 

regional motor» til 
planleggingsmøte 
før sommer 2017. 

Det er sendt ut 

invitasjon til 
strategimøte til 
leder for 

samferdselsutvalget 
i Møre og Romsdal 

fylkeskommune og 
prosjektansvarlig 
for «Byen som 

regional motor». 
Møtet gjennomføres 

i november 2017. 

   

Måleindikatorer:   
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 Bussrutetabellen   

   

   

Effektmål:    

Tingvoll kommune har et 
godt kunnskapsnivå for 

prioritering, opprustning 
og sikring av kommunale 

veier 

  

   

Resultatmål:    

Plan for oppgradering av 
kommunale veier er 
ferdigstilt 

Det tas sikte på 
etablering av 
plangruppe før 

sommer 2017 

Det har innhentet 
informasjon fra andre 
kommuner, blant annet 

i nettverksgruppemøte 
i Ålesund i slutten av 

august 2017 og i møte 
med Gjemnes 
kommune i starten av 

september. Det jobbes 
med å øke 

kompetansen innenfor 
veg. En plangruppe 
skal etableres i løpet 

av høsten 2017.  

Måleindikatorer:    

 Oppnevning av 

plangruppe  

  

 Faglig statusrapport 

om standard og 
bæreevne til 
kommunale veger 

  

 Forslag til plan   

 Offentlig høring   

 Behandling av plan i 

kommunestyret 

  

 Innarbeiding av plan i 
økonomiplan 

  

   

Resultatmål:   

Plan for trafikksikkerhet er 
ferdigstilt 

Det tas sikte på 
etablering av 

plangruppe før 
sommer 2017 

Erfaring fra arbeid med 
trafikksikkerhetsplan i 

Ålesund kommune ble 
delt i 

nettverksgruppemøte i 
Ålesund. Det skal 
etableres en 

plangruppe i løpet av 
høsten 2017.  

   

Måleindikatorer:    
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 Oppnevning av 

plangruppe  

  

 Forslag til plan   

 Åpen innspillsfase   

 Offentlig høring   

 Behandling av plan i 

kommunestyret 

  

 Innarbeiding av plan i 
økonomiplan 

  

   

   

Effektmål:    

Økokommunen Tingvoll 
legger til rette for god 
folkehelse gjennom 

gang- og sykkelveier 

  

   

Resultatmål:   

Gang- og sykkelsti er 
realisert langs Vågbøvegen 

Reguleringsplan er 
eldre enn 10 år og 

det må lages og 
vedtas ny plan før 
grunnerverv og 

bygging kan 
iverksettes. 

Planarbeid kan 
iverksettes høsten 
2017. Realisering 

tidligst i 2018. 

Reguleringsplan er 
eldre enn 10 år og det 

må lages og vedtas ny 
plan før grunnerverv 
og bygging kan 

iverksettes. Planarbeid 
kan iverksettes høsten 

2017. Realisering 
tidligst i 2019. 

   

Måleindikatorer:    

 Innarbeiding av tiltak   

 Økonomiplan   

 Grunnerverv   

 Søknad om midler fra 
Statens Vegvesen 

  

   

Resultatmål:   

Gangfelt over Vågbøvegen 
ved Rv. 70  

Forslaget er 
oversendt Statens 

vegvesen som er 
myndighet på riks- 

og fylkesveger. 

Kommunen har ikke 
mottatt svar fra 

Statens Vegvesen. 

   

Resultatmål:   

Gang- og sykkelsti forlenges 
på Rv70 til avkjørsel til 

lysløypa (ved Vågavegen) 

Krever 
reguleringsplan. 

Gang- og sykkelveg 
langs riksveg er 

Statens vegvesen 

Kommunen har ikke 
mottatt svar fra 

Statens Vegvesen. 
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sitt ansvar. 

Forslaget er 
oversendt 

vegvesenet. 

   

Resultatmål:   

Gangfelt over Rv. 70 ved 
Einlivegen.  

Forslaget er 
oversendt Statens 
vegvesen som er 

myndighet på riks- 
og fylkesveger. 

Avslag fra Statens 
Vegvesen i brev av 
31.5.2017. Det vises til 

at de fleste alvorlige 
ulykkene med myke 

trafikanter skjer i eller 
nært gangfelt. 

   

   

Resultatmål:   

Miljøgata i Tingvollvågen er 
utvidet nordover med minst 
300 m 

Kommunen har 
bedt Statens 
vegvesen iverksette 

prosjektering. 
Prosjektet er ikke 

prioritert hos 
vegvesenet. 

Kommunen har bedt 
Statens vegvesen 
iverksette 

prosjektering. 
Prosjektet er ikke 

prioritert hos 
vegvesenet. Bør 
vurderes i forbindelse 

med 
tettstedsutviklings-

prosjektet. 

   

Måleindikator:    

 Etablering av 
arbeidsgruppe i 
samarbeid med 

Statens Vegvesen 

  

   

   

Effektmål:    

Fremme regional 
integrasjon  

  

   

Resultatmål:    

Fergefri E39 
Halsafjordkryssing 

Tingvoll kommune 
har gitt skriftlig 

innspill til ny 
strategisk plan for 

Orkidé på 
samferdselsområde
t: 

Halsafjordkryssing, 
Todalsfjordprosjekt

et, RV 70 og 
Kristiansund 

Kommunen har gitt 
høringsuttalelse til 

Kristiansund 
kommunes 

kommuneplan – 
samfunnsdelen. I 
høringsuttalelsen blir 

viktigheten av å løfte 
fram regionale 

samferdselsprosjekt 
påpekt. 
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lufthavn. Orkidé har 

gitt høringsuttalelse 
der 

Halsafjordkryssing 
og 
Todalsfjordprosjekt

et er tatt opp. 
Fergefri E39 med 

Halsafjordkryssing 
bør ha tydelig fokus 
framover. 

Orkidé vil gjennom 

arbeidet med 
handlingsprogram 

konkretisere tiltak som 
kan styrke regionens 
posisjon i Nasjonal 

transportplan (NTP). 
Orkidé og Samspleis 

AS samarbeider om en 
regional 
samferdselsanalyse. 

   

Måleindikatorer:   

 Innspill til alt 

planarbeid 
 Nasjonal pilot på 

brukonstruksjon 

  

   

   

Resultatmål:   

Alle bygder i Tingvoll skal ha 

stabil internettdekning. 

Kommunen har 

sendt søknad om 
tilskudd fra NKOM 
til utbygging av 

bredbånd i 2017. 
Områdene det 

søkes om tilskudd 
til er Torjulvågen 

og Boksaspa. Et 
eventuelt tilsagn vil 
foreligge til høsten. 

Kommunen har mottatt 

tilsagn fra NKOM om et 
tilskudd på 2,5 mill.kr. 
til bredbåndutbygging.  

Konkurranseutsetting 
av oppdraget vil skje 

høsten 2017.  

   

Effektmål:    

Tingvoll kommune har 

gode forebyggende tiltak 
som styrker beredskapen 

mot branner og ulykker 

  

   

Resultatmål:    

Antallet unødige 

brannutrykninger blir halvert 
innen 2018 (regnet 1.10.16) 

Det har vært en unødig 

brannutrykning i løpet 
av 1. tertial 2017.  

 
Dette er en positiv 

utvikling sammenlignet 
med 1. tertial 2016 da 
brannvesenet hadde 

fem unødige 
brannutrykninger. 

 

Det har vært fem 

unødvendige 
brannutrykninger pr. 

31.8.17.  
Dette er en positiv 

utvikling sammenlignet 
med 2. tertial 2016 da 
brannvesenet hadde 

hatt 15 unødvendige 
brannutrykninger. 
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Gebyrer for unødige 

brannutrykninger ble 
vedtatt høsten 2016. 

   

   

   

Arbeid, velferd og 
inkludering 

   

   

Effektmål: Tertialrapport 1  

Bosatte flyktninger 

opplever økonomisk 
trygghet og er i arbeid 
eller under utdanning.  

  

   

Resultatmål   

80 % av bosatte flykninger 

har arbeid eller studieplass 
fem år etter bosetting. 

For tidlig å si noe 

om resultatet 

Det er relativt små tall 

på bosatte for årene 
2011, 2012, 2013.  

 
Bosatt i 2011: En 
person. Fulltidsjobb i 

2017.           
 

Bosatt i 2012: To 
personer bosatt. Den 
ene fortsatt bosatt i 

Tingvoll i fulltidsjobb. 
Den andre har flyttet til 

Kristiansund og er 
fulltidsstudent på 
høyskolenivå. 

 
Bosatt i 2013: To 

personer. En i 
fulltidsjobb, en i 

deltidsstilling som 
kombineres med tiltak 
gjennom NAV. 

   

Resultatmål   

Andel langtidsmottakere av 

økonomisk sosialhjelp er 
redusert  

Vi har hatt en nedgang 

i andel 
langtidsmottakere av 

økonomisk sosialhjelp 
som 
hovedinntektskilde, 

mens det er relativt 
stabile tatt for de som 

Nedgangen i andel 

langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp, 

har fortsatt også i 
andre tertial. Det har 
også vært en nedgang 

av mottakere av 
supplerende 
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mottar supplerende 

økonomisk sosialhjelp. 
Vi ser også at den 

største gruppen som 
mottar supplerende 
økonomisk sosialhjelp 

er deltakere på 
introduksjonsprogram

met.  

livsopphold. Utover 

dette vises det til 
forrige tertialrapport. 

   

Måleindikator:   

 KOSTRA   

   

Resultatmål   

Flerkulturell 
entreprenørskap er innført 
som en del av 

introduksjonsprogrammet 
for flyktninger. 

Ikke gjennomført 
denne våren. Start 
høsten 2017 

Flerkulturelt 
entreprenørskap er 
innført som en del av 

introduksjonsprogram
met for flyktninger fra 

og med 19.september. 
Det er 10 deltagere og 
gjennomføres med to 

timer pr uke. 
 

   

Effektmål:   

UDIs krav om drift av 

asylmottak er oppfylt. 

  

   

Resultatmål:   

Vi skal ha færre enn seks 
avvik ved UDIs tilsyn. 

Tilsyn ikke 
gjennomført enda. 

Det er gjennomført 
tilsyn fra UDI. Det 
ble gitt fem 

avvik/pålegg.  

   

Måleindikator:    

 Tilsyn fra UDI   

   

Effektmål:   

Alle som trenger bistand 
for å komme seg ut i 

arbeid eller aktivitet får 
tett oppfølging fra NAV 

  

   

Resultatmål   

Minst 75 % av brukere med 
nedsatt arbeidsevne har 

hatt oppfølgning fra NAV de 
siste tre månedene  

Så langt i 2017 
ligger vi over 

måltall. 84% av 
våre brukere har 

fått oppfølgning i 

Etter andre tertial 
ligger vi fortsatt over 

måltall. 80% av våre 
brukere har hatt 

oppfølgning i løpet av 
de siste tre månedene. 
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løpet av de siste tre 

månedene. 

For ungdomsgruppen 

(under 30 år) er tallet 
noe høyere, der har 

hele 92% hatt 
oppfølgning de siste tre 
månedene. 

   

Måleindikator:   

 Månedlige målekort   

   

Resultatmål   

Minst 50 % av alle 

sykemeldinger er gradert 
ved tidspunkt for 12 ukers 

sykemelding. 

51% av alle 

sykemeldinger så langt 
i år er gradert ved 

tidspunkt for 12 ukers 
sykemelding. 

Bruk av gradert 

sykemelding holder seg 
stabilt. Etter andre 

tertial er 50% av alle 
sykemeldinger på 12 
ukers tidspunktet 

gradert. 

   

   

Effektmål:   

Brukere får individuelt 

tilpasset arbeidsrettet 
oppfølging. Brukere 

under 25 år er prioriterte. 

  

   

Resultatmål:   

Antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp i 
aldersgruppa 18-25 år er 

redusert  

Vi ser en markant 
nedgang sammenlignet 
med på samme tid i 

fjor. Ungdom er en 
prioritert gruppe i 

oppfølgingsarbeidet 
ved NAV og vi 
samarbeider bl.a. nært 

med OT rådgiver ved 
videregående skole.  

Nedgangen i andel 
langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp, 

har fortsatt også i 
andre tertial. Det har 

også vært en nedgang 
av mottakere av 
supplerende 

livsopphold.  

   

Måleindikator:    

 KOSTRA   

   

   

Resultatmål:   

Alle brukere under 25 år har 
et tilbud om aktivitet og 

godkjent aktivitetsplan.  

Så langt har 89% av 
våre brukere under 25 

år en godkjent plan. 
Alle disse har tilbud 
om aktivitet, men for 

en del er aktiviteten 
utredning og 

behandling. 47 % har 

Etter 2.tertial har kun 
50% av brukere under 

25 år en godkjent 
aktivitetsplan. 
Nedgangen må sees i 

sammenheng med at vi 
har hatt en sterk vekst 

av brukere i denne 
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tilbud om arbeidsretta 

aktivitet. 

aldersgruppen etter 

sommeren. Dette 
innebærer at mange er 

i en innledende fase i 
kontakten med NAV, 
og i ferd med å avklare 

hva som vil være en 
hensiktsmessig 

aktivitetsplan. 

   

Måleindikator:    

 Målekort NAV   

   

 
Næringsutvikling 

  

   

Effektmål   

Styrke næringsutvikling 

med utgangspunkt i 
eksisterende nærings- og 

kompetansemiljø og 
nyetablerere i Tingvoll. 

  

   

Resultatmål:   

Eksisterende næringsliv 
sysselsetter flere 

arbeidstakere. 

Innen mekanisk 
virksomhet har det 

blitt noen flere ansatte 
etter investering og 

nyutvikling av bedrifter 
bl.a. Sito Mek. Så har 
det blitt etablert et 

tekstiltrykkeri 
lokalisert på Sellgren 

og da med utspring i 
tekstilmiljøet på 
Tingvoll. Det jobbes 

også med prosjekt for 
en ny bedrift innen 

tekstilbransjen.  

Det er flere bedrifter i 
Tingvoll som utvider 

staben sin. Norsol, 
KriviVev og AquaGen 

er eksempler på det. 
Tingvoll Fisk as er 
nyetablert og skal 

produsere rognkjeks i 
stor skala til 

oppdrettsnæringen. 

   

Effektmål    

Vi gjennomfører 
etablererveiledning 
inkludert etnisk 

entreprenørskap 
gjennom «hoppid.no» 

  

   

Resultatmål:   

Antall nyetableringer forblir 

på dagens nivå eller helst 
øker. 

Etablererveiledningen 

fører til flere nye 
arbeidsplasser. De 

Det er en stabil økning 

på bedriftsetableringer 
i Tingvoll der de fleste 
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fleste er 

enkeltpersonforetak. 
Det er også startet 

noen aksjeselskap. De 
siste to årene har det 
vært en fin økning av 

nyetableringer i 
Tingvoll. Nye kurs med 

nytt kull innen etnisk 
entreprenørskap blir 
satt i gang etter 

sommeren. 

er enkeltpersonforetak. 

Flere ungdommer 
starter nå egen bedrift 

da det kan være 
utfordringer på 
arbeidsmarkedet. Fra 

september 2017 kjøres 
det nye ukentlige kurs 

for bosatte flyktninger 
innen etnisk 
entreprenørskap. 

   

Effektmål   

Være en døråpner for 
bosatte flyktninger som 

trenger arbeidspraksis og 
jobbmuligheter i lokalt 
næringsliv og offentlig 

sektor. 

  

   

Resultatmål:   

Sysselsettingsgraden hos 
bosatte flyktninger har økt. 

Effekten i 1. tertial er 
ikke målbar, men over 

det siste året har den 
økt og flere bosatte 
flyktninger har fått 

praksisplass som har 
utviklet seg til 

ansettelse. Det 
iverksettes nye tiltak 
når nytt kull på 

introprogrammet 
settes i gang. 

Flere bosatte 
flyktninger som før har 

gjennomgått kursing 
gjennom hoppid.no og 
fått tildelt praksisplass 

i bedrift har nå fått 
jobb i disse bedriftene. 

   

Effektmål   

Opplevelser knytta til 

mat og kultur er sentrale 
elementer i reiselivet i 
Tingvoll 

  

   

Resultatmål:   

Flere turister besøker og 

bruker våre 
reiselivsdestinasjoner.  

Det jobbes med økt 

samarbeid mellom 
reiselivsaktører i 

Tingvoll. Tingvollost 
har økt 
oppmerksomhet 

gjennom kåring 
som «Verdens 

beste ost» og 

Tingvoll Økopark er nå 

etablert og har hatt bra 
besøk de første 

månedene siden 
åpning i midten av juli. 
Tingvollost har i 

sommer hatt en 
markant økning av 

besøkende til sitt 
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«Årets bedrift» i 

Møre og Romsdal. 
Samtidig er Tingvoll 

Økopark under 
ferdigstillelse. Det 
er utarbeidet 

reiselivspakker mot 
det profesjonelle 

markedet i regi av 
seks lokale 
aktører.  

gårdsutsalg og andre 

reiselivsbedrifter 
rapporterer om gode 

besøkstall. 

   

Tettstedsutvikling    

Resultatmål   

Kommunen har startet opp 
et nytt tettstedsprosjekt for 

å styrke attraktiviteten til 
Tingvollvågen når større 

utbyggingsprosjekt som RV 
70, Ny videregående skole, 

Økoparken og bygging av 
sosiale boliger realiseres de 
neste tre årene. Fokus er 

handel, arkitektur, mat- 
miljø og sosiale møteplasser 

Prosjektet er startet 
opp med sak i 

formannskapet 
våren 2017, men 

arbeidet med en ny 
stedsanalyse er 

ikke igangsatt pga 
av 
kapasitetsproblem i 

administrasjonen. 
Workshop 

planlegges i 
september. Ny 
videregående skole 

i Tingvoll har fått 
prioritet i arbeidet 

så langt i 2017. 

Ny videregående 
skole har hatt 

prioritet. Intern 
arbeidsgruppe 

jobber for å få fram 
en oppdatert sak til 

politisk behandling i 
oktober, med 
innspill til 

økonomiplan 2018-
2021. Vi har hatt 

kontakt med 
Bylivssenteret for 
arbeid med 

parallelloppdrag for 
arkitekter.  

   

Resultatmål   

Frivilligsentralen er godt 
etablert og har gitt et bedre 
samarbeid mellom 

kommunal og frivillig sektor 
i Tingvoll 

Under etablering, 
Frivilligkoordinator 
er ansatt og 

styrerepresentanter 
oppnevnt. 

Forventet oppstart i 
sommer.  

Frivilligsentralen er 
etablert. 

   
 


