Vedlegg – Gjennomføring av tiltak 2020 alle kommunalområder

Kommunalområdet Støtte og utvikling
Skala
1
2
3
4
5

Ikke påbegynt
Såvidt startet
Godt i gang
Snart ferdig
Fullført

26

2,7
3,1
3,3
Status Status Status
Nr Tiltak
300420 310820 311220 Oppdaterte merknader
1 Tettere samhandling og utvikling
3
3
3 Arbeidet med å styrke samhandlingen innenfor
av felles forståelse innenfor
kommunalområdet pågår. Det er utarbeidet en
kommunalområdet/på tvers av
tiltaksplan for å styrke samhandlingen mellom
kommunalområdene, som bidrag
kommunalområde Samfunn og Støtte og utvikling.
til bedre tjenester, arbeidsmiljø
og mer effektiv oppgaveløsning
2 Styrke internkontrollen i h.h.t.
overordnet plan

2

2

2 Arbeidet er igangsatt. Det er forsinkelse i
fremdriftsplan grunnet korona pandemien.

3 Onboarding - det etableres et
tverrfaglig prosjektet som skal
evaluere og forbedre prosessen
rundt nyansettelse, ansettelsesendringer og ansettelse-slutt

1

2

3 Det er satt i gang kompetansebygging på
internskjema løsning som støtteverktøy for denne
prosessen.

4 Styrke arbeidet med innovasjon
og digitalisering

2

2

3 Digitaliseringsprosjektet er styrket med en deltaker
fra kommunalområde Samfunn.

5 Arbeidet fortsetter i tråd med
handlingsplan for digitalisering

3

3

3 Det er hyppige møter i digitaliseringsprosjektet
og arbeidet med handlingsplanen pågår i hovedsak
som planlagt.

6 Implementering og oppfølging av
Digitaliseringsstrategi 2020 –
2023

2

3

3 Gevinstrealisering jobbes med lokalt og i samarbeid
med DigiTV. Viser forøvrig til Handlingsplan for
pågående digitaliseringsaktiviteter. Markedsføring
av kommunens digitale tjenester på nettsiden og
internt er i særlig fokus.

7 Digitalisering: Microsoft 365 med
Teams og Nettmøte

3

4

8 Digitalisering: Nytt
rekrutteringssystem.

2

2

4 Intranett er implementert på sky-plattformen
Sharepoint Online.
E-post kontoer er migrert.
Teams løsningene er i drift, migreringen av
filområder er snart ferdig.
Informasjon og kompetansebygging styrkes
ytterligere.
2 Prosjekplan utarbeidet og kravspek er igang.
Planlagt implementering Q2-Q3 2021.

9 Digitalisering: eByggesak

3

3

2 Konkuransen er trukket grunnet manglende
oppfyllese av kravspesifikasjonen. Tas opp igjen i
forbindelse med anskaffelse av nytt
saksbehandlerverktøy.

10 Digitalisering: Nytt Fagsystem
barnehage

3

4

4 Hoveddelen av fagprogrammet er implementert,
men gjenstår implementering av system for dialog
med hjemmet.

11 Digitalisering: Nytt Fagsystem
PPT

5

4

5 Ferdig implementert som planlagt.

12 Digitalisering: Ikt i oppvekst

3

3

3 Fornying av tidligere anskaffet Chromebooks slik at
en har full 1-10 dekning i Kragerøskolene.
Kompetansebygging rundt tidligere anskaffede
løsninger.

13 Digitalisering: Nytt saksystem

2

2

2 Med i felles anskaffelse med Grenlandskommunne.
Det er etablert en lokal prosjektgruppe i Kragerø.
Planalgt implementering i 2022.

14 Digitalisering: Velferdsteknologi

3

3

3 Implementert digitale trygghetsalarmer i tjenesten.
Det er kun digitale alarmer som tilbys brukere som
er i behov av dette.
Deltagelse i nasjonalt anskaffelse av løsning for
medisineringsstøtte er utført. Innføring i AMT
ferdigstilt desember 2020. Det implementeres i
hjemmesykepleien ila 2021.
Digitalt tilsyn er satt ut hos 4 brukere. Gode
tilbakemeldinger fra bruker, pårørende og ansatte.
Nytt velferdsteknologi visningsrom i Sannidal er
planlagt. Utsatt pga Covid-19
Løsninger for e-læring på farta for
omsorgsmedarbeidere er i gang.
GPS sporings løsning er satt i drift sammen med
servicetekniker og tjenestekontoret. Nye
vedtaksmaler er laget.
IKT Infrastruktur for Velferdsteknologi med full 4G
mobil- og Wi-fi dekning i omsorgsboliger er
prosjektert og anskaffet. Implementering påbegynt
og ferdig Q3 2020.
Dokumentasjon I pasientjournal på mobil er
implementert I hjemmesykepleien. De er nå
papirløse. Flere avdelinger ønsker dette og det
planlegges implementering.
Aktiviteter i velferdsteknologi prosjektet er generelt
forsinket da prosjektleder er frikjøpt til å
koordinere Covid-19 vaksinering.
2 Ny løsning som erstatter pasientsignalanlegg i
sykehjem og omsorgsboliger er prosjektert. Er
implementert i en omsorgsbolig høsten 2020.
Forsinket da prosjektleder benyttes til Covid-19
vaksinering.

15 Digitalisering: Velferdsteknologi:
Nytt pasientsignalanlegg på
Marienlyst

2

2

16 Digitalisering: Velferdsteknologi:
Samhandlingstavler

2

2

17 Digitalisering: Framsikt

4

4

18 Oppgradering av serverpark

3

3

3 Nødvendig tiltak for å sikre serverdriften. Noe
utsatt på grunn av korona.

19 Fornying IKT infrastruktur i bygg

3

3

3 Utskifting starter i Q2 2020 og vil vare til
2022. Valgt utstyr med ny skybasert styringsverktøy som automatiserer prosesser
samt gir innsikt som sikrer stabil drift.

2 Deltagelse i regional anskaffelse av løsning for
digitale samhandlingstavler er i gang. Avtale er
signert. Planlagt oppstart 2021. Forsinket da
prosjektleder benyttes til Covid-19 vaksinering.
5 Ferdig implementert som planlagt.

20 Plan for strategisk
kompetanseutvikling

1

3

2 Implementring og kartlegging har ikke vært
prioritert i organisasjonen grunnet stort
arbeidspress og koronasituasjonen.

21 HMS og sykefravær

2

3

22 Gjennomføre god
økonomistyring

4

4

23 Helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalyse

3

3

3 Planlagte aktiviteter ble avlyst som følge av
koronasituasjonen, bl.a.
medarbeiderunderdsøkelsen 10 faktor, fysisk kurs i
håndtering av vold og trusler, og arbeidsgruppe
heltidskultur. Vernerunden ble gjennomført og
fulgt opp i ulike grad i virksomhetene grunnet ulikt
arbeidspress/påvirkning av koronasituasjonen.
5 God økonomistyring krever gode og realistiske
beslutninger. For å sikre et godt
beslutningsunderlag utarbeides det i tråd med
revidert økonomi og finansreglement. Dette
grunnlaget er utvidet fra tidligere
dokumentproduksjon. Videre gjennomføres jevnlig
budsjettoppfølging og veiledning.
3 Revidering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
har ikke blitt prioriterte og skal ferdigstilles i 2021.

24 Kartlegging av henvendelser
Servicesenteret

4

4

5 Kartleggingen viser at det er svært få henvendelser
mellom kl 08.00 og 9.00 samt kl 15.00 og 15.30 på
sentralbordet. Som følge av kartleggingen har
sentralbord endret åpningstider til 10-15 hver dag,
skranke har åpent 11-15 hver dag.

25 Verbalforslag:
Kommunedirektøren igangsetter
et prosjekt som skal ha mål om
større fleksibilitet og et tettere
samarbeid mellom
virksomhetene. Konkrete tiltak
med gevinstmål og resultat
fremlegges
administrasjonsutvalget hvert
halvår.
26 Digitalisering: Elektronisk skjema

2

3

3 Kommunalsjef for Støtte og utvikling er gitt ansvar
for å iverksette dette arbeidet. Viser til
rapportering over om samhandling på tvers av
kommunalområder, jf. punkt 1.

1

3

3 Arbeidet med digitalisering av interne skjema er
påbegynt og vil sannsynlig pågå 1 år frem i tid. Av
eksterne skjema på kommunens nettside utgjør
elektroniske skjema 90% .

27 Digitalisering: SvarUt og arkiv i
sikkersone

1

4

5 Elektronisk arkiv og SvarUt er nå i drift som planlagt
for NAV-Sosial, Barnevern og VoksenoplæringFlyktning. Implementering av elektronisk arkiv i
øvrige systemer som mangler vil være en del av
deres utskiftings prosjekter.

Kommunalområdet Samfunn
Skala
1
2
3
4
5

44

Nr

3,2

Tiltak
Gjennomføring av tiltak for barn i
lavinntektsfamilier. Kontingentkasse,
«Kragerøkortet», feriejobber,
ferieopphold og «bursdag for alle».

3,3

Ikke påbegynt
Såvidt startet
Godt i gang
Snart ferdig
Fullført

3,8

Status
Status
Status
300420 310820 311220 Oppdaterte merknader
3
3
5 Alle tiltakene er i rute. Det har vært
noe reduksjon i etterspørsel pga
Koronapandemien, men vi ser
oppsving nå.

1
Generell integrering i kultur og
foreningsliv. Utlån av sommer- og
vinterutstyr som sykler, ski, skøyter,
redningsvester mm.

3

3

Biblioteket samarbeider med bl.a.
Læringssenteret i
integreringsarbeidet.

3

3

Biblioteket bidrar med studierom og
innlån av pensumlitteratur

4

4

2

3

4

5 Idrettskretsen har bevilget kr 45.000,til kontingentkasse og vi har fått tildelt
49 «koder» til deltakelse i Coopdugnaden. Dette innebærer opptil kr
10.000,- per deltaker til
medlemsavgift, klær, utstyr, deltakelse
i cup og leir.
5 Biblioteket tilrettelegger samlingene
med innlån av bøker fra det
flerspråklige biblioteket etter
innmeldte behov fra Læringssenteret,
skolene, fengselet og lånere for øvrig.
Biblioteket abonnerer på PressReader,
en digital tjeneste med aviser og
tidsskrifter fra hele verden. I tillegg har
biblioteket utstyr til utlån både for
sommer- og vinteraktiviteter.
5 Biblioteket har 4 studieplasser fordelt
på to rom; studierom Theodor og
studierom Edvard. På grunn av Covid
19 har studierommene periodevis vært
stengt.I tillegg kan Meierigalleriet
bookes for kollokvier. Det er adgang til
studierom og møterom hver dag året
gjennom fra 7-23. Biblioteket er
behjelpelig med å bestille inn
pensumlitteratur fra hele landet, alt
gratis for låneren.

Vi deltar i KS nettverket
«Aldersvennlige lokalsamfunn»- et av
regjeringens fem innsatsområder i
reformen «Leve hele livet.» Målet er
å skape aldersvennlige lokalsamfunn
hvor eldre mennesker skal kunne
delta, bruke sin kompetanse, leve
aktive liv og bevare sin selvstendighet
så lenge som mulig.

4

4

5 En samling er gjennomført og tre
planlagte samlinger i nettverket har
blitt avlyst/utsatt av KS på grunn av
koronasituasjonen.

Hjelp til å fremme søknader om
spille- og nærmiljømidler med
utgangspunkt i vedtatt «Plan for
idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk
6 aktivitet».
Integrering i fritidsklubber og «Etter
skoletid». Tiltak knyttet til barn i
lavinntektsfamilier som Møteplasser,
«Kragerøkortet», Utstyrsdepot,
«Bursdag for alle», feriejobber,
7 ferieopphold og kontingentkasse.
Fremme gode gang- og sykkelveier i
et viktig Folkehelseperspektiv

5

5

4

5

5 Søknader om spillemidler til idrettslag
og nærmiljøanlegg er sendt innen
fristen 15. januar. Kulturkontoret har
bistått lag og foreninger ved
utarbeidelse av søknadene.
5 Kalas og Multi har til sammen opptil
300 besøk i løpet av en uke. Klubbene
fungerer godt i forhold til integrering
og inkludering av ungdom. Begrenset
åpningstider pga pandemien.

3

3

Opparbeide en universell utformet sti
Gjennomføre utbygging av
boligområder i tråd med politiske
prioriteringer (VP rundt Tjenna på
Kalstad ved hjelp av valgt
entreprenør.

3

3

Kystkultursenter
i Tallakshavn realiseres gjennom
10 samarbeid med Kragerø Kystlag.
Sentrumplanen og
Kulturminneplanen
er styringsredksap for utvikling i
11 Sentrum
Gode lokaliteter og møteplasser for
kunst- og kulturformidling bidrar til et
levende sentrum
12

3

3

4 Arbeidene utføres av Kystlaget som
følger tidsplan.

3

3

3

3

4 Kulturminneplan er sendt på høring.
Sentrumsplanen og Kulturminneplanen er viktig styringsverktøy for
bl.a. byggesaksbehandling.
5 Dette er et kontinuerlig arbeid hvor
det samarbeides godt med frivillige lag
og foreninger. Tilskudd ytes til
Kunstforeningen og Billedgalleriet.

5

8

5 Fornyet skilter til Folkestien ved
Steinmann og i Studsdalen. Satt opp
flere retningspiler. Trykket opp flere
kyststikart. Følger opp vedlikehold.
4 Anleggsarbeidene startet på slutten av
året og fetrdigstillet tidlig i 2021.

9

Kultur bidrar i forhold til
destinasjons-utvikling og
markedsføring av mange ulike
opplevelser i sommersesongen.
Munch, Kittelsen og kunstnere er en
av tre prioriterte satsingsområder i
den vedtatte Reiselivsplanen,

3

3

Ny kommunal nettside gjøres mer
attraktiv i forhold til
aktivitetskalender og
foreningsregister, samt god
informasjon om tjenester, aktiviteter
og opplevelser innenfor kultur

3

3

Gjennomføre utbygging av
boligområder i tråd med politiske
15 prioriteringer
Etablering og vedlikehold av parker
16 og møterom
Rullere Trafikksikkerhetsplan.
Trafikksikkerhetstiltak utføres ifl.
Handlingsplan
17
Søke om midler til gjennomføring av
foreslåtte tiltak i forvaltningsplanen
for Skjærgårdsparken
18
Tilrettelegge og oppfordre publikum
og arrangører til å ta i bruk parkene
våre til istedenfor å bruke gategrunn
19
Utarbeide gode verktøy, planer og
rutiner, for å få en mer forutsigbar
drift og førende for økonomiske
20 prioriteringer
Barn og unge i lavinntektsfamilier

1

1

1

3

3

4

4

Foreløpig er det ingen konkrete planer
på utbygging av boligområder.
3 Vanlig drift og vedlikehold. Endringer
krever ekstra bevilgninger.
3

13

14

Planen er ferdig. Tiltak gjennomføres i
hht handlingsplan.
4

4

5

4

4

3

Gjøres hvert år
Biørnsborgparken inntas i
«Torgvedtektene» som synliggjør hva
vi ønsker av aktivitet.
3

4

5

5

3

3

21

22

Klima og miljø - Utarbeide
reguleringsplaner med bestemmelser
som legger til rette for å kunne nå
målene

5 Kulturkontoret samarbeider godt med
Næringsforeningen og
Reiselivskoordinator. Både
tilrettelegging av arrangementer og
koordinerende møter. Kultur forholder
seg til prioriteringene i Reiselivsplanen
når det gjelder "Munch, Kittelsen og
kunstnerne". Dette er også innmeldt til
Vestfold og Telemarks nye
kulturstrategi. Lokale kunstnere innbys
til deltakelse i Jomfrulands-utstillingen
som er et vesentlig næringspolitisk
tilbud for kunstnere. Vel så mye som
kulturpolitisk. Jomfrulandsutstillingen
favner de lokale kunstnere som ikke
innbyr til galleriene eller i kommunen.
3 Dette er et kontinuerlig arbeid, faste
artikler oppdateres jevnlig og nyheter
legges ut fortløpende. Det er fortsatt
slik at mange lag og foreninger ikke
benytter dette tilbudet, tross utallige
oppfordringer.

5
Rullering av Trafikksikkerhetsplan og
ny hovedplan Veg legges fram for
politisk behandling
5 Planen er rullert og oppdatert med nye
tiltak for å forebygge fattigdom og
ivareta barn som lever i
lavinntektsfamilier.
4 Følges opp fortløpende i alle planer
gjennom innspill i oppstartsmøter, i
dialogen med utbygger og ved
plansaksbehandlingen

Klima og miljø - Unngå å tillate
omdisponering av arealer som fører
til at natur- og friluftsområder blir
nedbygd. Legge planmessig til rette
for godkjenning av tiltak som kan
bedre tilgjengelighet for
allmennheten i friområdene

3

3

4 Følges opp fortløpende i alle planer
gjennom innspill i oppstartsmøter, i
dialogen med utbygger og ved
plansaksbehandlingen

Klima og miljø - Utarbeide en
grønnstrukturplan

3

3

2 Vedtak i HSM 13.05.20: Utarbeidelse
av grønnstrukturplan for Kragerø
vurderes i sammenheng med
kommunens planstrategi for 2020-23,
kommunens planbehov og overordnet
kommuneplanarbeid. Det faglige
ansvar ligger innenfor
kommunalsjefområde samfunn.
Virksomhet for bygg og areal får ansvar
for koordinering av arbeidet med
grønnstrukturplan. Ressurser til dette
arbeidet vurderes i kommunens
økonomiplan.

Bruken av alternative
energikilder har økt både i privat og
offentlig virksomhet

3

3

3 Følges opp ihht. investeringer.
Eiendom jobber med alternative
løsninger ihht. energikilder.

Utføre tiltak i henhold til
forvaltningsplan for Jomfruland
Nasjonalpark

3

3

5 Tiltak som var planlagt for 2020 er
utført ihht tiltaksplanen. Denne planen
blir årlig revidert.

Samordne informasjon og skilting på
Jomfruland og Stråholmen

4

4

3 Gruppen har utarbeidet tekster som
brukes til informasjonsformidling.

Utføre tiltak i henhold til
handlingsplan for Kragerøvassdraget

3

3

3 Tiltak utføres fortløpende. Forslag til
ny vannforvaltningsplan skal på høring
mars-mai 2021

Redusere plastavfall og plastbruk i
kommunal virksomhet

4

4

2 Flere tiltak er foreslått i egen
plan. Plastkrus er erstattet med
pappkrus. Corona pandemien har hatt
som konsekvens at noen tiltak er
forsinket, og det brukes mer
engangsartikler pga smittefaren.

Honorere frivillig strandrydding for å
motvirke marin forsøpling.

3

3

5 Kystlotteriet er videreført i 2020.

Prøvefiske i hummerreservat

2

2

3

3

5 Prøvefiske er gjennomført høsten
2020.
3 Ansvar er fordelt og følges opp av
virksomhetene.

2

2

23

24

25

26

27

28

29

30
31
Gjennomføre klima- og
energitiltak iflg. Klima- og energiplan
32 2019-2023
Verbalforslag 6: Elektrifisering av
kommunens bilpark
33

3 Kommunens bilpark er kartlagt og
mulighet til overgang til el-kjøretøy
vurderes av virksomhetene.

5

5

5

5

Bruke Husbankens virkemidler
34 fleksibelt

Innlemme EIE FØRST for
35 flyktningfamilier i ordinær drift
3

4

3

3

2

2

Bosette flyktninger bevisst i hele
kommunen for bedre integrering i
36 lokalsamfunnet

Gi nødvendig kompetanse om
økonomi og bolig gjennom
37 Boligskolen
Planlegge konkrete boliger for ulike
vanskeligstilte grupper, ref.
Boligsosial handlingsplan Samfunn og
Aktivitetsplan for Husbankens
38 kommuneprogram
Boligkontor benytter Boveileder
tilknyttet AMT ved behov i konkrete
39 saker

2

2

3

3

3

4

40 Oppfølging av husleierestanser

Boligkontoret vil gjennom BARNA
FØRST satsing og de ekstraordinære
tilskuddsmidlene bidra til at
barnefamilier får bedre økonomi og
41 varig egnede boforhold

5 Stor pågang av søknader på låne- og
tilskuddsmidler. Skreddersydde
løsninger i enkeltsaker for å finne gode
finansieringsløsninger innenfor
Husbankens regelverk. Husbanken
bruker Kragerø kommune som en
foregangskommune på dette feltet.
Arbeidet videreføres år for år.
5 Avklart i Kommunaldirektørens
ledergruppe 19.02.2020 Gjennomføres
nå i ordinær drift. 8 familier har fått
kjøpt siden oppstart 01.06.2018. Vi er i
gang med utvelgelse av familie nr. 9.
Boligkjøp/bosetting er geografisk
spredt i hele kommunen. Arbeidet
videreføres år for år.
5 Dette vil hele tiden være grunntanken
når vi bosetter flyktninger både i leid
bolig og i eid bolig. Vil aldri sluttføres
så lenge vi mottar nye flyktninger.
2 Boligkontoret har laget Økonomikurs
som kan gjennomføres for mange
forskjellige grupper. Covid 19
situasjonen har gjort det vanskelig å
gjennomføre kursing.
2
Har stoppet litt opp i påvente av at
Helse- og Omsorg skal fullføre
kartleggingen av eksisterende
boligmasse.
2 På grunn av Covid 19 situasjon har det
vært lite mulighet for oppfølging med
hjemmebesøk.
4 Vil være en pågående prosess, da det
stadig er nye saker
5 25 familier av de 38 vi fikk
ekstraordinære tilskuddsmidler til, har
nå kjøpt egen varig egnet bolig. Disse
har fått fullfinansiering med Startlån
fra kommunen i tillegg til tilskuddet.
Flere nye familier har fått
finansieringsbevis og ser seg om etter
egnet bolig. Utfordringen er nå få
egnede boliger tilgjengelig. Flere av
familiene har deltatt på Økonomikurs,
og har fått bedret økonomi og
boligkompetanse. Kragerø kommune
har som 1 av 4 pilotkommuner deltatt i
en stor nasjonal forskningsrapport om
BARNA FØRST som arbeidsmetode.

3

3

3

3

Gi innbyggere kompetanse til å ta
ansvar for egen økonomi ved å
42 avholde Økonomikurs

Holde Boligskole for flyktninger i
43 Introduksjonsprogram
2
Holde Økonomikurs for unge
gjennom prosjektet "Sjef for egen
44 økonomi"

2

3 Avholdt kurs for familier som var klar
for boligkjøp med finansiering gitt av
Boligkontoret. 6 kursdager x 2 da vi
holdt både dag- og kveldstids kurs.
Gode tilbakemeldinger. Kurs for flere
grupper er utarbeidet, men ikke
avholdt pga Covid 19 situasjonen.
2 Årlig hendelse - vil ikke sluttføres.
Innarbeidet i undervisningsplan for
høstsemester på Læringssenter.
Boligkontor avventer gruppe som har
nok språklig kompetanse til å ha
nytteverdi av boligskolen. I tillegg har
Erik sin 40% stillingsressurt blitt brukt
til Eiendomsskatt klagesaker fra mars
og ut året.
2 Kurset er utarbeidet og klart til å
avholdes. På grunnav Covid 19
situasjon har kurs ikke blitt
gjennomført.

Kommunalområdet Oppvekst
Skala
1
2
3
4
5

50

Nr Tiltak
1 Barnehagene tilbyr plass i
barnehagene dersom det er mulig
gjennom hele året.
2 Flyktningetjenesten bosetter
flyktninger i tråd med vedtak
fattet iKommunestyret 12.12.2019
3 Gjennomtenkt bosetting med
tanke på tilgjengelighet til skole
(nærskoleprinsippet), barnehage
og andre kommunale tjenester.
4 Kommunen opprettholder et godt
og forutsigbart samarbeid med
Fylkeskommunen om
studiekompetanse for voksne og
kombinasjonsklasse.

Ikke påbegynt
Såvidt startet
Godt i gang
Snart ferdig
Fullført

2,2
3,3
3,8
Status Status Status
30042 31082 31122
0
0
0
Oppdaterte merknader
1
4
5 Barn som har rett til plass i løpet av
høsthalvåret har startet, eller har avtalt
oppstartsdato.
1
2
5 Kommunen bosatte totalt 10 flyktninger
i 2020. Anmodningen fra Imdi ble
nedjustert til 11 i løpet av året, og
kommunen fikk ikke tildelt mer enn 10.
1
5
5 De to barnefamiliene som ble bosatt,
ble bosatt i Kragerø skolekrets med
gangavstand til skolen.
3

3

3 Fylkeskommunen kjøper ikke
studiekompetanse fra kommunen fra
høsten grunnet få søkere og
overtallighet hos Fylkeskommunen.
Kombinasjonsklasse går som vanlig fra
høsten 2020.
5 Fylkeskommunen starter opp
yrkeskvalifisering av voksne (helse) i
Kragerø, men kjøper ikke undervisning
fra kommunen.
5 Tilbudet opprettholdes i høst, men
studentene har ikke hatt oppmøte på
Læringssenteret grunnet covid-19.

5 Kommunen er positiv til utvidet
samarbeid med Fylkeskommunen
om f.eks. yrkeskvalifisering av
voksne.
6 Kommunen opprettholder
deltakelse i Studiesenteret og
tilbyr høgskoleutdanning i
Kragerø. Kommunen annonserer
kveldskurs i norsk, høst og vår.

3

3

3

3

7 Ved kompetanseheving internt i
kommunen skal det alltid
undersøkes om Læringssenteret
kan tilby kurs på området.
8 Læringssenteret skal arbeide for å
søke prosjektmidler som kan bidra
til å heve utdanningsnivået i
kommunen i samarbeid med
frivillighet og arbeidsgivere i
kommunen.

3

3

3 Læringssenteret bidrar med
kompetanse inn i kommunens arbeid
med KS læring (digitale kurs).

3

5

5 Læringssenteret har fått innvilget
prosjektmidler til et eget prosjekt rettet
mot innvandrerkvinner (finansiert av
Imdi) og bidrar inn som partner med
Folkehjelpa på levering av kurs.

9 Læringssenteret undersøker
muligheter for å bli tiltaksarrangør
og delta i anbud.

3

3

1 Kommune har ikke levert tilbud på kurs
ut over tilbudene i punkt 8.

10 Kommunen tilbyr
opplæringsarenaer for voksne
med behov for kvalifisering
(praksis / lærlingplasser)
11 Læringssenteret undersøker
samarbeid med NAFO og andre
kommuner om to-språklig
fagopplæring i grunnskolen.
12 SFO-planen implementeres i alle
kommunens SFO’er.

3

5

5 Blir gjort både gjennom prosjektet "Ut i
jobb" og i gjennom undervisning og
praksis i kombinasjon med
norskopplæring og/eller grunnskole
1 Ikke gjennomført, fordi det viste seg
uaktuelt grunnet usikkerhet knyttet til
antall deltakere.

2

5

2

5

13 Skole implementerer Plan for trygt
og godt læringsmiljø.
14 Barnehagene skal utarbeide plan
for å sikre et trygt og godt leke- og
læringsmiljø når de nye
lovparagrafene er på plass.

2

3

2

3

5 Barnehagene vil bruke høsthalvåret
2020 på å lage en plan for godt og trygt
barnehagemiljø som inneholder både
rutiner og forebyggende
holdningsarbeid. Ferdigstilt januar 2021.

15 Prinsippene i Grønn ramme
innenfor TIK-modellen sees i
sammenheng med tjenestene
innenfor Oppvekst sitt møte med
barn og unges utfordringer og
adferd.

1

3

3 Dette er et kontinuerlig arbeid som
krever bevisste og tydelige ledere.

16 Foreldre av minoritetsspråklige
skal få god informasjon om
foreldreveiledning.
Lavterskeltilbud.

1

3

17 Vurdere hvilken metodikk som
egner seg i skole og SFO for å
styrke arbeidet med sosiale
ferdigheter. Sees i sammenheng
med metodikken innenfor
barnehage.
18 Overgangsrutinene mellom
barnehage og skole revideres og
det legges spesielt vekt på tettere
samarbeid og felles forståelse.
19 Barnehagene foretar en
trivselsundersøkelse blant barna
som en del av den regionale
kompetansehevingen.
20 Barnehagene kartlegger eget
lekemiljø med vekt på voksnes
tilstedevæelse i barns lek, og
gutter og jenters valg av lek og
aktivitet som en del av den
regionale kompetansehevingen.

1

1

5 Det er gitt informasjon om tilbudet til
alle foreldre i
introduksjonsprogrammet. I tillegg
sertifiseres to personer i
flyktningtjenesten som ICDP-veiledere,
en av dem tospråklig.
3 påbegynt, men grunnet
kapasitetsutfordringer knyttet til
koronautbruddet er arbeidet kommet
kortere enn planlagt. Arbeidet
videreføres i 2021.

5

5

5

5

1

3

5 Det er jobbet godt i alle skolenes SFO'er
med en implementering av planen og
planen ansees som implementert fra
skolestart 2021.
5 Arbeidet er igangsatt

4 Det er gjort noen erfaringer under årets
overgang som bør evalueres slik at
eventuelle gode resultater kan komme
med i overgangsrutinene.
5 Gjennomført.

5 Godt igang, men arbeidet strekker seg
inn i 2021.

21 TIKmodellen videreutvikles og
verktøyene publiseres elektronisk
og tas i bruk. Modellen gjøres
kjent for kommunens øvrige
barne- og ungdomstiltak for ikke
tilhører kommunalområde
Oppvekst.
22 Skolene skal i samarbeid med PPT
øke kompetansen innenfor
tilpasset opplæring og legge til
rette for dysleksivennlig skole.
23 Barnehagene reviderer i
samarbeid med PPT heftet;
Innhold i førskolegruppene.

1

1

1 Ikke påbegynt grunnet
kapasitetsutfordringer knyttet ilt covid19

2

3

1

1

24 Rådgivning og karriereveiledning
er en prioritert oppgave i
grunnskole for voksne.

5

5

3 Det er etablert ordning med
lærerspesialister og lærende nettverk
der kompetanse skal utvikles og deles.
Også innenfor tilpasset opplæring.
1 Arbeidet utsettes fordi det ikke er rom
for dette utviklingsarbeidet nå.
Barnehage og skole prioriterer ikke
tidsbruk til dette nå. Begrunnet i drift
knyttet til korona.
5 Gjennomført. Det er søkt og innvilget
funksjon som lærerspesialist i
rådgivning. Det er i tillegg satt av en
større resurs til rådgivining ved
voksenopplæringen enn tidligere.

25 Vurdere endringer i forbindelse
med nedgang i elevtall og i
økonomisk ramme
26 Barnehagene reviderer
«Pedagogisk plan for
Kragerøbarnehagene.»
27 Skolene jobber med ny læreplan
og deltar i Udirs
kompetansepakker til
implementering av Overordet del
og Fagfornyelsen (LK20)
28 Skolene deltar i Desentralisert
kompetansehevingsprogram i
samarbeid med USN og Grenland+
i forbindelse med innføring av ny
læreplan.

3

3

1

3

2

5

5 Arbeidet har fullt fokus ute i skolene og
arbeidet følger oppsatt plan.

2

5

5 Fullført og videreføres, men aktiviteter
som var planlagt høsten 2020 er noe
forsinket som en følge av
koronautbruddet.

29 Skolene skal i samarbeid med
PPT, utarbeide felles retningslinjer
for intensiv opplæring på 1.-4.
trinn .(Opplæringslovens §1-4)
30 Skolene skal i samarbeid med PPT
utarbeide en felles strategi for å
styrke tilpasset opplæring og
redusere behovet for
spesialundervisning.
(Opplæringslovens §1-3)

2

2

2 Arbeidet er i gang

1

1

1 Ikke påbegynt

31 Skolene skal i samarbeid med PPT,
utarbeide en retningslinje for bruk
av alternative opplæringsarenaer
(Opplæringsloven § 1-15)

1

1

1 Ikke påbegynt

5 Politisk sak om skolestruktur er uog
avventnder utarbeidelse. Antatt klar til
behandling i januar 2021.
5 Påbegynt høsten 2020. Forventes
ferdigstilt innen utgangen av året.

32 Barnevernet deltar på
personalmøte og/eller
foreldremøte i barnehagene en
gang per år.

3

5

3 Barnevern har deltatt i noen
personalmøter, men grunnet korona
har det ikke latt seg gjennomføre
foreldremøter i barnehagene med dette
som fokus.
3 Gjennomført hørselskontroller. Grunnet
korona har det ikke vært mulig å øke
tilstedeværelsen og aktiviteten på dette
gjennom året.

33 Helsestasjonen har
tilstedeværende i barnehagene
eller utfører en av kontrollene ute
i barnehagene.

1

2

34 Kommunen arbeider videre med å
få ansatt en kommunepsykolog.
35 Læringssenteret går i dialog med
Kragerø videregående skole om å
tilby særskilt norskopplæring for
minoritetsspråklige elever på
videregående.

1

1

2

5

36 Barnevern, flykningtjenesten
jobber sammen med andre
relevante tjenester i kommunen
for å få kontinuitet i tilbud om
fritidsaktiviteter for alle.

1

2

5

37 LOS-funksjonen i skole etableres.

4

5

38 Samarbeid med frivillige
organisasjoner formaliseres.

4

5

39 Det skal søkes spesielt etter
samarbeid mellom SFO og
fritidsaktiviter.

2

2

5 LOS funksjonen er i full drift fra
skolestart høsten 2020.
3 Læringssenteret har samarbeid med
Norsk Folkehjelp inn i et konkret
prosjekt.
1 Ikke systematisk iverksatt.

40 Læringssenteret er en aktiv part i
samarbeid med frivillige
organisasjoner om aktivitet og
praksis for flyktninger.
41 Det skal søkes å etablere en
ordning for nyansatte lærere med
opplæringsdager før
planleggingsdagene på høsten.

4

4

5 Læringssenteret har samarbeid med
Norsk Folkehjelp inn i et konkret
prosjekt.

1

1

1 Gjennomføres ikke høsten 2020 grunnet
kapasitetsutfordringer. Utsettes til
2021.

42 Ha lærere på videreutdanning i
veiledning

1

5

5 Tre lærere har gjennomført
veiledningsutdanning våren 2020.

43 Ha lærere i
lærerspesialistfunksjoner.
44 Virksomhetene skal gjennomgå og
samle rutiner i kvalitetssystemet.
QM+

4

5

2

3

45 Det skal gjennomføres opplæring
til ansatte som opplever trusler og
eller vold.

1

1

5 Det er opprettet 13 funksjoner fra
høsten
5 Barnehage har samlet en stor del av
rutinene i QM+ før sommeren. Skole
gjenstår i Oppvekst. Arbeidet med
internkontrollen fortsetter og vil pågå
inn i 2021.
1 ikke påbegynt

46 Det gjennomføres en
gjennomgang og oppdatering av
stillingsbeskrivelser

2

2

3 påbegynt innenfor barnevern

1 Stillingen har vært utlyst, men det kom
ingen søkere.
5 Kommunen har gjennom våren solgt
norskopplæring for minoritetspråklige
elever til Kragerø videregående skole.
Dette har ikke vært aktuelt for
fylkeskommunen siden høsten 2020.

47 Implementere og ferdigstille nytt
administrativt/kommunikasjon
barnehagesystem for barnehager.

3

5

5 Fagsystemet er kjøpt inn. Det foreligger
en implementeringsplan for høsten
2020.

48 Ta i bruk gjeldende og nye
elektroniske skjemaer for de
virksomhetene det er aktuelt for.
49 Skoler og barnehager skal utvide
sin bruk av arkiv- og
saksbehandlingssystemet
Public360 for å utnytte digital
lagring av barn- og
elevinformasjon.

2

3

5 Det er opprettet flere el-skjemaer
innenfor ppt og skole blant annet.

2

3

50 Læringssenteret og barnevernet
innfører digitalt arkiv.

2

4

5 Sannidal u skole er og Levangsheia skole
blir fulldigitale på elevmapper i løpet av
året. Barnehagelederne har tilgang på
barnemapper og med det nye
fagsystemet i bhg vil integrasjonen
mellom systemene gjøre den digitale
lagringen lettere. Tiltaket må
videreføres i 2021.
5 Fullført.

Kommunalområdet Helse og omsorg
Skala
1
2
3
4
5

6

2,7

Nr Tiltak
Styrke tilbudet til personer med

2,7

Ikke påbegynt
Såvidt startet
Godt i gang
Snart ferdig
Fullført

3,3

Status Status Status
300420 310820 311220 Oppdaterte merknader
3
3
3 Igangsatt

1 ROP-lidelser
Ta i bruk velferds- og
trygghetsskapende teknologi

3

3

Bevisst bruk av omsorgstrappa,
slik at de med store
omsorgsbehov blir tilstrekkelig
prioritert
Videreutvikle ulike
lavterskeltilbud som dagtilbud
og helsestasjon for voksne
Utvikle samarbeidet med
spesialisthelsetjenesten om
spesielt utsatte grupper
Utvikle kultur for samarbeid og
utveksling av kompetanse
mellom avdelinger

3

3

3

3

2 Planlegger for utvidelse, oppstart høst
2020 . Grunnet pandemi utsatt

2

2

4 Igangsatt . Jobbes med kontinuerlig

2

2

3 Igangsatt . Jobbes med kontinuerlig

2

3

4

5

6

4 Alle analoge alarmer er byttet ut innen
utgangen av mai 2020 med digitale
alarmer. Annen teknologi tas i bruk
fortløpende
4 Igangsatt

