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OPPEKSTETATEN v/OPPVEKSTSJEF

Organisering av Oppvekstetaten

Fra 1.1 2019 er oppvekstetaten organisert med følgende resultatområder innenfor
oppvekst.

Lurøy musikkskole og voksenopplæring er egne ansvarsområder direkte underlagt
oppvekstsjefen, og har ikke egen leder. Ungdomsrådet er eget ansvar med
helsesykepleier som rådgiver. Etaten har en stilling som pedagogisk konsulent som står
vakant grunnet permisjon fra stillingen.

Enhetene har 100 % ledere, rektor, styrer. Unntakene er Kvarøy og Aldersund, der lederne
har en andel undervisning i sin stilling. Det er en forventning om at enhetene skal være
selvgående. I dette ligger økonomi og personalansvar samt helhetlig faglig ansvar for
driften. Her inngår budsjett, regnskap, ansettelser og annen saksbehandling.

HMS/Sykefravær/internkontroll -oppvekstetaten

Oppvekst har følgende målsettinger for internkontroll og HMS

Arbeide forebyggende med sykefravær i tråd med IA avtalen. Følge opp sykefravær, avvik og
informasjonssikkerhet gjennom intern opplæring, møter og tilsyn.
HMS planer videreutvikles og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle gode arbeidsmiljø.
Implementere nye forskrifter oglovverk, oppdatere prosedyrer, og videreutvikle
beredskapsplaner i henhold til behov.

Det utarbeides et dokument som viser hvilke rutiner som må etableres og hvilken dokumentasjon
som skal finnes ved barnehagen/skolen for å ivareta bestemmelser om internkontroll; jfr.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler§ 4.
Føre tilsyn i skoler og barnehager.
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STATUS

Leder har ansvar for opplæring og gjennomgang av rutiner. HMS egenkartlegging og
HMS planer er gjennomgåttog fulgt opp i møter med den enkelte leder i uke 20.

Alle ansatte har tilgang til å melde avvik via «Compilo». Avvikene behandles lokalt og det
iverksettes tiltak. Oppvekst har 7 meldte avvik i kategorien HMS pr 1 tertial 2020.
Avvikene gjelder fall/ nestenulykke (2), elevatferd (2), inneklima (1 ), arbeidsmiljø (1 ) og
renhold (1 ). 4 av sakene er lukket og 3 er fortsatt under behandling.

Nye prosedyrer, gjennomgang av prosedyrer og økt fokus på forbedringsarbeid vil være
en konsekvens av et fungerende avvikssystem. Detkan også bli oppdaget risikoer i
arbeidsmiljøet som det er nødvendig å iverksette tiltak i forhold til.

Opplæringsloven har en egen paragraf knyttet til internkontrollarbeid gjennom §1 3.1 0

§ 13-10.Ansvarsomfang

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigarenfor privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i
opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane
som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg
system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som
departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det
utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande
opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av
skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

Den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen er en del av etatens internkontroll og
kvalitetsarbeid.

Regjeringen signaliserer gjennom Proposisjon 96L (2019-2020) endringer i
barnehageloven med forslag om at alle barnehageeiere skal ha internkontroll med
barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven
med forskrifter. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses barnehagens
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Forslaget er i tråd med reglene i
kommuneloven § 25-1 .

Proposisjonens kapittel 7 omtaler flere forslag til endringer i barnehageloven som skal
bidra til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Dette omfatter
barn og foreldres rett til medvirkning, krav om nulltoleranse mot krenkelser, krav om å
arbeide forebyggende og en aktivitetsplikt. Departementet foreslår å lovfeste at i alle
handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet,
være et grunnleggende hensyn.
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SYKEFRAVÆR

Enhetene følger opp sykefravær. IA avtalen gjennomgås i januar hvert år jf. etatens
årshjul. Ledernes ansvar og medarbeidernes medvirkningsansvar tydeliggjøres og IA-
avtalen er godt kjent i organisasjonen.

Samlet sykefravær i oppvekstetaten har hatt følgende utvikling de siste år.

2015 2016 2017 2018 2019
7,04% 7,57% 7,13% 8,6% 7,42%

Målsettingen er fortsatt å holde seg på 2017 nivå, dvs. under 8 %.

Oppvekstetaten rapporterer på følgende tall pr. enhet:

Sykefraværet i oppvekstetaten pr. 1. tertial 2020 er på 7, 01 % mot 8,39% på samme tid i
fjor. Utviklingen er svakt positivt samlet sett. Nedgangen skyldes i hovedsak endringer i
langtidssykefraværet.

Det er meget viktig at lederne fortsatt har fokus på den overordnede målsettingen i IA-
avtalen:

«Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre
utstøting og frafall fra arbeidslivet.»

AMU HAR FULGT OPP GJENNOM VEDTAK:

I Lurøy kommune er vi opptatt av at det skal være en tydelig ansvarsfordeling og
rolleforståelse i vårt IA-arbeid.

Det skal være en god dialog mellom leder og medarbeider, der det skal være årlig
gjennomgang av denne handlingsplanen med de ansatte i alle kommunens enheter.
Leder har hovedansvar for tilrettelegging, oppfølgning og utvikling av medarbeiderne.
Medarbeiderne har et medvirkningsansvar og skal ta aktivt del i arbeidet med å finne
gode løsninger for sin arbeidssituasjon.
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Ledere og medarbeidere har et felles ansvar for å skape trivsel i arbeidsmiljøet.
Tillitsvalgte og verneombud er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Økonomi og drift

Oppvekstetaten har i 2020 et samlet netto driftsbudsjett på 59,996 millioner kroner.

Pr 1 . tertial er forbruket 21 753 mill. Det tilsvarer et merforbruk per 1 . tertial på kroner
- 1 754 475. Til sammenligning var merforbruket i 201 9, -1 876 837,- kroner.
I 201 8 var det - 968 973 i 2018 og i 201 7 -1 07 605.

Oppvekstsjefen er opptatt av økonomistyring som en kontinuerlig prosess. Lederne har
fra 2020 har fått økt ansvar for budsjettering og krav om rapportering og avviksforklaring.
Nytt fra 1 . tertial er at lederen må levere på tiltak for å komme i balanse.

I det følgende er merforbruket forklart. Det er gjort en helhetsvurdering og det enkelte
ansvarsområde er kommentert. Tiltak for å oppnå budsjettbalanse er tatt med til slutt i
kapitlet.

Det enkelte ansvarsområde har følgende avviksforklaring/merknad:

2000 OPPVEKSTETATEN / 65 657

Forventes å styre mot budsjettbalanse

2020 UNGDOMSARBEID / 9 334

Ansvarsområdet forventes å styre mot budsjettbalanse.
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2030 16. MAIARRANGEMENT / 13668

Arrangementet er ikke gjennomført pga. korona restriksjoner våren 2020.
Midlene vurderes benyttet til andre ungdomsrelaterte tiltak.

21 00 FELLESKOSTNADER GRUNNSKOLE / 824 409

Store utgiftsposter som andel PPT og elever i andre kommuner ikke er utgiftsført pr 1.
tertial
Felleskostnader som møter og kurs står hovedsakelig ubenyttet
Felleskostnader holdes bevisst igjen til regulering og uforutsette utgifter på slutten av året

21 15 ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER / - 1 139 561

Oppvekstsenteret har lønnskostnader ut over budsjett med bakgrunn i følgende forhold:
Høy andel livsfasetiltak1 for lærere
Refusjoner vikarutgifter videreutdanning og refusjoner fra andre kommuner er ikke
regnskapsført

Økt behov for lærertetthet på småskoletrinnet knyttet til elevsaker med omfattende
hjelpebehov som det ikke er lagt inn tilstrekkelig budsjettramme for. Dette er en situasjon
som vil vedvare i lang tid og det vurderes at enheten må tilføres lønnsmidler gjennom
regulering for å oppnå budsjettbalanse

Lavere inntekt i barnehage og SFO grunnet korona

21 25 KONSVIK OPPVEKSTSENTER /- 563 556

Engangsdekning gjennom tilførte midler i 201 9 for kostnader for 2 avdelinger i barnehage
er ikke tilstrekkelig. Konsvik vil ha behov for 2 avdelinger også året 2020/2021
Oppvekstsenteret trenger tilført ekstra lønnsmidler for å oppnå budsjettbalanse
Lavere inntekt i barnehage og SFO grunnet korona

21 35 SLENESET OPPVEKSTSENTER / - 322 263

Lønnskostnader knyttet til lærling i barne- og ungdomsarbeider som må tilføres fra fond
avsatt til formålet

Refusjoner fra andre kommuner er ikke regnskapsført
Lavere inntekt i barnehage og SFO grunnet korona

1 SFS 2213 §6 Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det
kalenderåret de fyller 57 år.Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets
begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år.
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Lønnskostnadene for høsten blir lavere enn våren, og det forventes å oppnås
budsjettbalanse

21 40 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER / - 286 872

Redusert andel barn fra høst 2020 forventes å resultere i bemanningsendringer
Forventes å styre mot budsjettbalanse

LOVUND SKOLE / - 517 593

Refusjoner vikarutgifter videreutdanning og refusjoner fra andre kommuner er ikke
regnskapsført
Vikarutgifter knyttet til sykefravær
Ledighet i stillinger vurderes særskilt før det lyses ut

KVARØY OPPVEKSTSENTER / 46 71 3

Forventes å styre mot budsjettbalanse.

21 70 NESØY SKOLE / 248 068

Andel undervisningskostander skjer pr faktura fra Rødøy kommune 2 ganger pr år. Pr. 1 .
tertial er det kun strømutgifter som er utgiftsført.

Lurøy kommunes kostnader fordeles ut fra andel elever fra Lurøy kommune.
Forventes å styre mot budsjettbalanse

2200 FELLESKOSTNADER BARNEHAGE / 181 944

Kostnad for samarbeidsavtale PPT og forventede refusjonskravfra andre kommuner er
ikke regnskapsført pr. 1 . tertial.

Felleskostnader holdes bevisst igjen for uforutsette utgifter og fordelinger i administrativ
regulering

2250 LOVUND BARNEHAGE / - 382 957

Antallet barn med plass i Lovund barnehage er betydelig redusert siste årene.
Inntekten for foreldrebetaling går dermed ned og er lavere enn budsjettert.
Det er satt i gang tiltak for å se på grunnbemanningen siden lavere fødselstall synes å
vedvare
Ledige stillinger holdes vakante
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2300 VOKSENOPPLÆRING / 28 805

Lavere aktivitet i voksenopplæringen grunnet færre personer med rett og plikt.
Forventes å oppnå budsjettbalanse.

2400 MUSIKKSKOLEN / - 1 322

Musikkskolen har hatt lavere aktivitet grunnet korontatiltak
Forventes å styre mot underskudd dersom det ikke gjøres tiltak.
Se på mulighet for større inntjening høsten 2020

FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR MERFORBRUKET

Per tertial 1 -2020 er sykepengerefusjon for det meste ajourført. Enkelte tilskudd er
regnskapsført men Lurøy kommune oppvekst har ikke inndrevet refusjon for tjenester
levert til andre.

Tallene gir et øyeblikksbilde det er viktig å analysere og sammenligne med tidligere år.
Alle ansvarsområder med merforbruk per tertial 1, er kommentert på den enkelte enhet.
Helhetsbildet er at lønnsutgiftene er høyest på vårhalvåret grunnet bla. avsetning til
feriepenger. Halvårsvirkning av nedjustering av stillinger vil slå inn fra august.

Økte kostnader i elevsaker kan delvis inndekkes gjennom bruk av fond avsatt til formålet
spesialpedagogiske tiltak. Dette løser en oppstått budsjettutfordring, men dekker ikke et
langsiktig behov for bemanning i enkeltenheter. Det vurderes derfor å be om
ekstrabevilgning gjennom budsjettregulering.

LAVERE INNTEKTER ENN BUDSJETTERT

Våren 2020 har det vært en inntektssvikt i oppvekst grunnet 1,5 mnd. med manglende
betaling for barnehageplass og SFO. Dette tapet dekkes i noen grad av ekstra bevillinger
til kommunene. Videre skyldes noe av inntektssvikten et lavere antall brukere i
barnehagene og på SFO. Dette vil forsterkes i årene framover pga. lavt fødselstall og på
sikt færre barn. Barnehagenes utgifter drives opp av åpningstiden som i en
normalsituasjon er 9 timer. Det er da etøkt behov for bemanning for å få vaktplanene til
å gå i hop.

Konsekvenser av innføring av søskenmoderasjon «kryssmoderasjon» mellom barnehage
og SFO utredes som egen sak. Sammen med regjeringens tiltak om muligheten for
søkbar redusert foreldrebetaling, og gratis kjernetid for familier i lavinntektsgrupper har
dette ført til en lavere inntekter i etaten de siste 2 år.

Lavere inntekt grunnet lavere totalt antall tall på barn i barnehage kompenseres ikke og
samlet gir de ovenstående forhold mindreinntekt for etaten som helhet, og dermed en
samlet økt kostnad for å drifte barnehagene.
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Oppvekstsjefen er ikke fornøyd med status pr 1 . tertial, og det foreslås satt inn følgende
konkrete tiltak for å styre mot budsjettbalanse i 2020.

Følgende konkrete tiltak settes i verk / er planlagt satt i verk for å styre mot budsjettbalanse:

Sykefraværsoppfølging - hovedfokus på forebygging av sykefravær jf IA avtalen
Regulering innenfor etaten for feiloppretting
Planlagt reduksjon i stillingshjemler fra høsten 2020 i tråd med budsjett
Ledighet i stillinger oppstått etter 1 .5.2020 vurderes å holdes vakante og må
særskilt vurderes før det lyses ut.
Vikarbruken gjennomgås kritisk og det vurderes å innføre vikarstopp om
utviklingen fortsetter
Total gjennomgang av alle renholdsplaner for å sikre like rutiner og beregninger av
stillingsstørrelser ute på enhetene. Arbeidet igangsattes høst 2020
Det foreslås å holde alle bassengene stengt resten av året
Regulering innenfor etaten og ved bruk av fond avsatt til særskilte formål
Gjennomgang av kostnader for lærlinger med behov for tilførsel fra avsatte midler
til lærlinger.
Økte utgifter knyttet til enkeltsaker tas opp som egne saker i budsjettregulering
Bruk av disponibelt fond «spesialpedagogikk» gjennomføres i regulering.



46TERTIAL 1 - 2020

Rapportering på delegerte vedtak i 2020 (Oppvekst)

Oppvekstetaten er gjennom administrativ delegasjonsreglementet delegert ansvar for å
fatte vedtak innenfor en rekke lovverk. Listen under er ikke uttømmende, men en start på
rapportering.

Oppsummering status tertial v/oppvekstsjef

Oppvekstetaten er pålagt gjennom vedtak i kst. sak 23/1 8 å forta innsparinger i tråd med
vedtaket. Da det ikke fult ut har lykkes å ta disse innsparingene gradvis som planlagt
samtidig som uforutsette saker har inntruffet, ser en nå at belastningen har økt.

Etatens tilbud er fleksibelt og tilpasset behovene gjennom vedtatt struktur
med barnehager og skoler i alle kretser. Dette er kostnadsdrivende, da den største
utgiften er lønn. Lærertettheten i Lurøy er høy, og det er gjort gode grep for å øke denne
på trinn 1 . – 4. i tråd med regjeringens satsing, og i tråd med målsettingen om å få ned
andelen elever med spesialundervisning. Her er det gjort gode kloke grep i skolene, som
vil framkomme i tilstandsrapport i september 2020.
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Undervisningstimer skal dekkes opp av faglærte lærere også i klasser med få elever, og
barnehagens åpningstid er 9 timer daglig også der det er få barn. Dette er forhold som er
med på å holde driftskostnadene i Lurøy høye.

Våren 2020 har vært spesiell for alle. Oppvekstsjefen vil berømme ledere og ansatte som
på kort varsel har måttet gjort om på alle ordinære planer, og lagt ned et betydelig arbeid i
å undervise på nye måter.

Stengte barnehager og skoler har ført til inntektssvikt samtidig som det har løpt ordinære
kostnader. Ekstra kostnader knyttet til «korona» tiltak vil i oppvekstetaten framkomme
som tapt inntekt foreldrebetaling, økt renholdstiltak, ingen mulighet til å samarbeide på
tvers av fysisk skilte avdelinger, eks i Konsvik fører til økt bruk av vikarer for å få en
timekabal til å gå opp.

Oppvekstetaten erfarer over tid at det i våre barnehager og skoler er barn med så
eksplisitt særlige behov at de ikke kan avhjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Dette kan
være elever som har behov for særskilt hjelp og støtte over år, og også over i voksenlivet.
Disse sakene, kall det «ekstra sårbare barn» vil ha et hjelpebehov som barnehagen eller
skolens personale alene ikke kan ivareta.

Det kan være hjelp i stell og pleie, ekstra støtte i undervisningssituasjoner, fysisk
tilrettelegging i form av hjelpemidler og romløsninger mv. Antallet saker varierer og det
er ulike hjelpebehov i ulike faser av et barns liv. Det som kan avhjelpes med en hjelpende
hånd av en fagarbeider i barnehagen og ekstra pedagogisk tilrettelegging, kan medføre en
til en undervisning i skolen og spesielt tilpassede rom.

Det er ikke alle slike saker det er mulig å planlegge utviklingen i over tid, og det er også
saker som oppstår med bakgrunn i tilflytting. I oppvekstetaten har vi de senere år fått
flere slike saker, og det er pr tiden 3 kretser som har disse utfordringene. Oppvekstsjefen
signaliserer behovet for å synliggjøre kostnader i slike saker.

Etatens mål er alltid å styre mot budsjettbalanse. Det ligger en stor forventning til den
enkelte leders forvaltning av enhetens ressurser, bidrag til etterlevelse av
kommunestyrets vedtak og mulighetene som ligger i en mer helhetlig organisering av
etaten.

Sykefraværet er stabilisert, ledelse er på plass ved hver enhet – og deter særdeles viktig
å innføre månedlig rapportering, opprettholde en nøktern linje og foreta interne
prosesser og gjennomføre planlagte nedtrekk i etatens rammer.

Oppvekstsjefen forventer at lederne bidrar i de prosesser som må iverksettes for å lede
etatens arbeid videre gjennom krevende økonomiske disponeringer.

Oppvekstsjefen ser med bekymring på utviklingen og signaliserer behov å informere
kommunestyret om konsekvensene av strukturvedtaket og hva de økonomiske signalene
for kommende år kan komme til å påvirke tjenestetilbudet i oppvekstetaten.
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HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATENv/HSO-SJEF

Organisering HSO – etaten

HSO-etaten består av etatsjef med 2 sekretærer i stabsfunksjon og fire avdelingsledere.
Avdelingsleder helse&velferd er en ny opprettet stilling som ble besatt i februar 2020. Slik
organiseringen er pr dags dato er det en ubalanse med tanke på den enkelte
avdelingsleders personalansvar(antall ansatte). Noe som antakelig bør ses på i løpet av
2020.

AVDELING – HELSE OG VELFERD

Legetjenesten. 3 fastlegehjemler og 3 årsverk fordelt på 5 personer helsesekretærer.
Fastlegene dekker hvert sitt distrikt., Indre, midtre og ytre distrikt. I ytre distrikt deler 2
leger en hjemmel. Helsesykepleiertjenesten består 2årsverk hvorav den ene kun er
konstituert i påvente av videreutdanning. Ergoterapitjenesten-1 årsverk, NAV, 3 årsverk
hvorav 1 årsverk er statlig, barnevernstjenesten, 2, 6 årsverk, psykiatrisk helsetjeneste-
psykiatrisk sykepleier og psykolog 50 % stilling, men delt mellom Rødøy og Træna.

HSO leder

Avdelingsleder
ytre

Avdelingsleder
midtre

Avdelingsleder
indre

Avdelingsleder
helse/velferd

Sekretær(er)
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OMSORG

AVDELING – INDRE OMSORGSDISTRIKT

Aldersund omsorgssenter 14 boenheter+ hjemmetjeneste ute (hjemmesykepleie +
praktisk bistand) 1 avdelingsleder(sykepleier)1 00% stilling, 3 sykepleier 1 00% stilling, 8
helefagarbeidere og assistent i 5,4% årsverk.
Konsvik omsorgssenter9 boenheter+ hjemmetjeneste ute (hjemmesykepleie + praktisk
bistand) 2 sykepleiere i henholdsvis 80,28% og 90,6% stilling 9
helsefagarbeidere/assistenter i til sammen 6 årsverk.

AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT

1 3 institusjonsplasser, dette fordelt på to avdelinger samt 8 omsorgsboliger. Mellom 1 5
og 20 brukere mottar en eller annen form for lovpålagte kommunale omsorgstjenester av
hjemmetjenesten. Oversiktlig mht. brukere og nye brukere, dette pga. størrelsen av
distriktet. Dette gjør at det er kort eller ingen ventetid på tjenester.

MILJØTERAPITJENESTEN

Bofellesskap med 6 leiligheter ca. 12 årsverk fordelt på 16 ansatte. Bemanning varierer
etter beboerne, pr nå: 3+3+1

Ferien planlegges med 2 puljer: 1 .pulje uke 27, 28 og 29. 2. pulje uke 30, 31 og 32.



50TERTIAL 1 - 2020

HMS/Sykefravær HSO

LEGETJENESTEN

Bakgrunn for fraværet er en helsesekretær som var 100 % sykemeldt i perioden 1 .1 .20 til
1 .3.20. Hun har nå permisjon fra sin stilling

HELSE OG SOSIALADMINISTRASJONEN

En ansatt har vært langtidssykemeldt store deler av denne perioden.

YTRE DISTRIKT

En ansatt med et langtidsfravær etter en planlagt operasjon, ellers egenmeldinger, og
ellers i forbindelse med en ansatt ble satt i karantene i forbindelse med Corona smitten
Midtre distrikt; Sykefraværet har vært på et akseptabelt nivå i 1 tertial. Noe ekstra pga.
strenge prosedyrer rundtcovid19.

INDRE DISTRIKT

Det har vært høyere sykefravær i 1.tertial i år (2020) enn det har vært de siste årene og
grunnen er et langtidsfravær på en ansatt i 87% stilling grunnet alvorlig sykdom.
Sykefraværsprosenten være ca.1 0% på ansvar 3331, da denne stillingen utgjør ca. 10% av
antall årsverk.
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Informasjon og orientering til alle ansatte (faste og vikarer) i forhold til koronasituasjonen
har vært krevende. Mye avinformasjon er gitt via SMS til pårørende og brukere.

HSO - GENERELT

Sykefraværet har vært på et akseptabelt nivå i 1 tertial, men noe ekstra pga. strenge
prosedyrer ift. covid1 9 og et skille mellom omsorg/helse som har medført at ansatte ikke
kunne jobbe begge steder.

Status og oppfølging egenkartlegging HMS 2020

Ergoterapeut og Tore Bakkejord fra NIKS AS har laget et utkast til HMS-plan etter
gjennomgang/vernerunde i januar/februar. Dette utkastet skal gjennomgås før det legges
frem til godkjenning.

Internkontroll

Kommer rapportering på dette ved neste tertial.

Økonomi og drift HSO

Fellesområde omsorg/miljøterapi og Helse-og velferd
Regnskap Budsjett Avvik
29 048 060 26 466 353 - 2 581 707

HSO har i 2020 et budsjett (netto) på ca. 79 mill. kroner.

Regnskapet etter 1. tertial viser et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 2,5 mill. kroner.
Dette skyldes i hovedsak at forventede inntekter - refusjon fra staten for ressurskrevende
tjenester - er periodisert på 1 2 måneder og ikke inntektsføres før ved
regnskapsavslutning. Det gjenstår også en del regnskapsføring av andre inntekter som
refusjoner fra HELFO og brukerbetalinger/egenandeler.
Periodisering av lønn får også konsekvenser for resultatet i tertial 1 ved at regnskapsført
fastlønn viser et merforbruk i forhold til budsjettert lønn. Dette utligner seg imidlertid i
løpet av året.

Den økonomiske situasjonen følges tett på områder som legetjeneste, barnevern og
omsorg for å holde budsjettet for området i balanse ut året.
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Pr. 1. tertial viste regnskapet ca. 29,05 mill. kroner, noe som utgjør ca. 8,8 % mer enn
budsjett. Til sammenligning var forbruket etter tertial 1 . i 201 9 ca. 8 % mer enn budsjett.
Dette til tross for at perioden var preget av Corona pandemi og merkostnader rundt
innleie av personale. Området sett under ett forventes å gå i balanse ved årets slutt, men
det bør korrigeres for variabel lønn som har vist seg å ikke være riktig budsjettert. HSO
sjef vil gjennomføre nødvendig budsjettregulering for å rette opp i under budsjetteringen.

HELSE- OG VELFERD

3000 LEGETJENESTE

Merforbruk på Kr 612 675 hittil i år. Skyldes innkjøp av inventar/utstyr kr. 84000 (ikke
budsjettert) oppgradering av IT utstyr, innkjøp av medisinsk utstyr og medisinske
forbruksvarer med bakgrunn i koronasituasjon og behov for å være forberedt på eventuell
smitte. Merforbruket skyldes også økt lønnsutgifter da vi har vikar i 1 00% stilling for lege i
fødselspermisjon i 80 %. Fra 1 .03.20 ble det innført bakvaktsordning for legevaktslege
uten lang nok erfaring. Det vil påføre tjenesten økte kostnader framover.

3010 FYSIOTERAPITJENESTE

Merforbruk på Kr. 57 818. Det skyldes kjøp av inventar/utstyr fra Alfacare og
Fysiopartner. Det skal avholdes møte medio juni med de privatpraktiserende
fysioterapeutene for bla å ta opp husleie ved bruk av kommunens lokaler.
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3020 HELSESTASJONTJENESTE

Merforbruk på Kr. 1 55 000. 64.932 er feilføring. Kjøp av jordmortjenesten er ført her, men
skal føres på eget ansvar som er 3030. Resterende merforbruk skyldes økte utgifter til
faste avgifter/lisenser ol. og fastlønn.

3030 JORDMORTJENESTE

Se 3.1 .3

3050 SKYSS HELSEPERSONELL

I henhold til budsjett.

31 15 NAV

Merforbruk på Kr. 1 14 122. Det skyldes bla ikke budsjettert EDB utstyr (brukt Kr. 24043)
og avgifter/lisenser/gebyrer (brukt Kr. 28602).

Stor forskjell på konto 1 01 00 regnskap fastlønn (360 641 ) og budsjett (102 083)-mulig
feilføring.

31 20 BARNEVERNSTJENESTE

Mindre forbruk pga. nedgang i stilling og avsluttede fosterhjemsoppdrag.

Nøkkeltall barnevern:

9 aktive saker pr. mai 2020

2 saker er i undersøkelsesfase

31 70 STØTTEKONTAKTORDNING

Må være feilføring da ansvar 3170 «Støttekontaktordning» overført til ansvar 3100
«Sosialadministrasjon.»

3350 ERGOTERAPITJENESTE

Merforbruk på Kr. 25 230 som skyldes ikke budsjett på aktivisering med mere som bla er
trygghetsalarmer.
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3360 PSYKISK HELSEVERN

Mindre forbruk pga. mindre direkte klientarbeid grunnet koronasituasjonen.

OMSORG/MILJØTERAPI OG ADMINISTRASJON HSO

BPA tilbud kommunen bygger opp vil i løpet 2020 omfatte 4,7 årsverk. Dette er ikke tatt
med i budsjetteringen og vil gjøre at fastlønnsbudsjett kommer i minus. Disse årsverkene
tilsvarer ca. 2,8 mill. i året. Dette utløser overføring fra staten i form av ressurskrevende
bruker, men kostnaden er betydelig og behovet innen denne tjenesten er/har vært økende
i 2020/2021.

Legger man til grunn 600.000.-for en 1 00% stilling for denne BPA ordningen, blir
regnestykket 2.820.000.-for 4,7 årsverk til denne brukere.

Innslagspunktetfor ressurskrevende brukere er ca 1.500.000.-alt over dette får
kommunen 80% refundert. Det vil si 2.820.000 – 1.500.000= 1 .320.000 x 0,8= 1 .056.000
dekkes da av statlige overføringer, mens kommunen dekker 1 .500.000+264000=
1 .764.000.-(årsvirkning).

Brukerens foreldre har en omsorgslønn i dag som vil falle bort, dette er 1 2 t pr uke. Det
tilsvarer ca. 30%. Videre har bruker allerede assisten inne med 24,5t pr. uke. Dette
tilsvarer 69% stilling. Totalt stillinger rundt bruker er da ca. 100% a 600.000.-.

600.000-1 .764.000= 1.164.000.-underbudsjettert på denne brukeren (sum årsvirkning
HSO).

I tillegg til dette har Miljøterapitjenesten ved avd. boveiledningstjenesten en stilling vakant
på ca. 100%. Dette er pga. at BVT benytter bare 5 leiligheter av seks mulige. Leilighet seks
er ikke egnet til å ta i bruk som en fast leilighet og er dermed ikke tildelt til evt. brukere.
Denne kan brukes, i verste fall, før det nye miljøterapeutiske bofelleskapet står klar med
sine seks leiligheter.

Tar man denne vakansen inn blir regnestykket grovt regnet. 1.1 64.000- 600.000=
564.000.-som ikke er tilgjengelig i budsjettet. Prosessen er i gang med bruker og ansatte
skal være på plass på slutten av sommeren 2020.

3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett på ca. kr 380 000. Dette forklares
med periodisering av lønnskostnader, og en feilbudsjettering som vil justeres i løpet av
året. Ansvarsområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt.
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3310 LURØY OMSORGSSENTER/OMSORGSKRETS

Det er ingen post som dekker kostnadene for, personalmøte, internundervisning, kurs mv.
Det ligger en del ikke budsjettert gjennom året da personalet er pålagt å møte. Dette
genererer mange timer i form av ekstra innleie og betaling for oppmøte, som gir utslag i
budsjettet. Dette utgjør grovt regnet ca. 200.000.- i året. Ekstra kostnaden Lurøy
kommune har med sin senior politikk i forhold til ekstra ferieuker, to uker for de over 62 år
vil utgjør totalt ca. 66.000.- for avdelingen.

Medisinsk forbruksmateriell og medisiner er et merforbruk på ca. 45.000.- i hver post.
Dette har en stor del med covid19 situasjonen, der vi har lagt opp et unormalt stort lager
på dette.

3330 ÅPEN OMSORG

Området viser et mindre forbruk i forhold til budsjett.

3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS

Budsjettet holdes ganske bra. Noe ekstra innleie på grunn av kurs, personalmøter osv. for
ansatte samt ekstra innleie for helsesekretærfunksjonen. For 1 . tertial beløper det seg til
ca. 60.000,- inkludert faste tillegg. Ekstra innleie av sykepleiere på grunn av terminal
pasient i 1 . tertial, dette medførte også overtid da sykepleierne har 100 % stillinger.1
ansatt over 62 i ca. 36 % stilling. Ca. kr. 1 0 000,- ekstrautgift for 2020

3332 KONSVIK OMSORGSKRETS

Budsjettet holdes ganske bra. Har hatt ekstra innleie på grunn av internundervisning, kurs,
personalmøter osv. for ansatte. Konto 1 0202 ferievikar er underbudsjettert ca. 200 000,-
for 2020.

Regnskapet etter 1. tertial viser et merforbruk i forhold til budsjett på ca. kr 57 000. Det
største avviket ligger på fastlønn og skyldes periodisering. I tillegg inntektsføres
brukerbetaling for praktisk bistand først i 2. kvartal. Området må følges tett, men
forventes å gå i balanse ved årets slutt.

3333 SLENESET OMSORGSKRETS

1 01 00 – fastlønn avvik på 201 390.- og sannsynligvis feil budsjettert. Med denne feilen
kommer overskridelsen på over 400 000 bare på fastlønnskontoen for hele året. Ingen
endringer i hht. ansettelser fra 2019 til 2020.

Lønnsjusteringer av fastlønn er ikke gjennomført og det fører til store marginer. 10200
Lønn vikarer: feilføring, skulle vært ført på sykevikar.
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1 0400 overtidslønn: merforbruk på -50 288. Skyldes i hovedsak bruk av fast personell til å
ta ekstravakter i forbindelse med fravær ved sykdom/ karantene/ inndekning av vakter for
personal som nå jobber bare på helsesiden samt når ansatte er ledsagere ved
pasientreiser.

3335 LOVUND OMSORGSKRETS

1 0400 overtidslønn: merforbruk på -50 288. Skyldes i hovedsak bruk av fast personell til å
ta ekstravakter i forbindelse med fravær ved sykdom/ karantene/ inndekning av vakter for
personal som nå jobber bare på helsesiden samt når ansatte er ledsagere ved
pasientreiser. Inntekter fra 1 7700 som er refusjon fra pasientreiser og kan trekkes fra her.

Fra mars har omsorg dekt 1 00 % sykepleierstilling som nå har jobbet i helse. I samme
tidsrom har omsorg måtte dekket 65 % av denne sykepleiers stilling med vikarer som i
store trekk har blitt overtidsvakter. Personal som går i høy prosentandel stilling medfører
overtid.

3345 MILJØTERAPITJENESTEN

I henhold til budsjett. Tiltak for enkeltbrukere søkes refundert fra staten som inntektsføres
på ansvar 3345.

Rapportering på delegerte vedtak i 2020 (HSO)

Se vedlegg

Oppsummering av status v/HSO sjef

Regnskapet etter 1 . tertial viser et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 2,58 mill. kroner.
Det bemerkes at refusjon for ressurskrevende brukere ikke er regnskapsført ved tertial 1 .

Det største avviket ligger på fastlønn og skyldes periodisering. I tillegg inntektsføres
brukerbetaling for praktisk bistand først i 2. kvartal. Området må følges tett, men
forventes å gå i balanse ved årets slutt.

HSO leder har kontinuerlig fokus på hvordan tjenestene kan koordineres og gis slik at
tjenestetilbudet til brukerne står i samsvar med gitte vedtak og driftsmuligheter. For å
sikre en enhetlig og helhetlig drift i en periode preget av pandemien, har jeg som leder
etablert et tett-internt samarbeid med avdelingslederne for både å ivareta det relasjonelle
driftstekniske, men også for å ivareta de organisatoriske utfordringene.



57TERTIAL 1 -2020

TEKNISK ETAT v/TEKNISK SJEF

Organisering Teknisk etat

Figur 1 Organisasjonskart pr 30.april 2020

Etter at det ble vedtatt endringer i stillinger innenfor teknisk etat (Næringskonsulent
(rådgiver næring) har kun 20 % i igjen innenfor teknisk og det ble opprettet ny stilling som
avdelingsingeniør/saksbehandler)var det behov for å endre på organisasjonskartet.
Teknisk etat er nå inndelt i 3 avdelinger:

Stab teknisk (blant annet forvaltning)
byggdrift (vedlikehold med mer)
brann og redning.

Organiseringen og tjenestevei skal med dette være klar og tydelig.
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HMS/Sykefravær/Internkontroll Teknisk etat

SYKEFRAVÆR

Pr 1 .tertail i 2020 var sykefraværet på 4,24% i teknisk etat, ned fra 4,43 % i 2019
Langtidssykemelding i en etat med få ansatte slår hardt ut.
Fraværet er redusert noe, og det jobbes målrettet med å tilrettelegg for delvis
sykemeldinger og for tilrettelagte arbeidsdager, på den måten holder en personell i
aktivitet og nær arbeidsplassen også gjennom et potensielt sykefravær.

HMS

Det har vært en utfordrende tid mhp Konrona-pandemien. Vi har driftspersonell som
nødvendigvis må innom alle kommunens enheter. Det har vært stor fokus på smittevern
og streng vurdering omkring om oppdragene kan vente.

Vi har ingen rapporterte uønskede hendelser, skader eller forurensninger i forbindelse
med bygging/anlegg fra vårt personell eller fra innleide firma i pr 1 .tertial i 2020.

Vannprøver tas fra våre vannverk. Stort sett gode prøver som ligger innenfor kravene.,
men vi har hatt utfordringer spesielt på Kvarøy. Vi tror at når nytt rensehus er på plass på
Kvarøy så vil det gi en mer stabil drift.

Av avviks som er meldt på vannkvalitet (vannprøver) i 2020 så gjelder dette pH-verdi ved
Tonnes og Selnes vannverk.

Etaten melder om ett godt arbeidsmiljø.

Det er meldt inn 12 avvik 1 .tertial. Pr i dag ingen ubehandlede avvik.
7 av avvikene går på vannkvalitet (alle avvik etter drikkevannsforskriftens parametere på
vannprøver skal føres som avvik).

Fortsatt må vi arbeide med å bli flinkere til å melde avvik og ikke bare «fikse» problemet.
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STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2020

TILSYN

Arbeidstilsynet har gjennomført postalt tilsyn for å se hvordan Lurøy kommune arbeider
systematisk for å forhindre at både egne og andre arbeidstakere utsettes for
helseskadelig eksponering for asbestfibre. I tilsynet undersøkte de følgende:
hvordan kommunens om arbeidsgiver og utleier sikrer at vanlig drift og vedlikehold i egne
bygg og ledningsnett ikke medfører eksponering for asbestfibre.

hvordan kommunen som byggherre planlegger og følger opp rive- og
rehabiliteringsprosjekter der asbest kan forekomme.

I svar datert 26.5.20 har vi mottatt 1 pålegg, de skriver:

Pålegg-Asbest-informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid)
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med
asbestfiber, får nødvendig informasjon og opplæring.
Innen 15.11.2020 må dere sende oss:

Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig
informasjon og opplæring om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan
forekomme i den type bygg og installasjoner som kommunen eier.
Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon og
opplæring om hvilke rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest.
Beskrivelse av hvordan det er gitt informasjon og opplæring til vaktmestere og annet
nøkkelpersonell om mulige helseeffekter ved innånding av asbestholdig støv.
Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon og opplæring.
Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.

Lurøy kommune har rutiner for arbeid med asbestholdige materialer, og en del
opplæring/kurs er gjennomført. Det må gjøres en avklaring fremover over hvor
omfattende kravet til opplæring av verneombud og vedlikeholdspersonell må være utover
det som allerede er gjennomført. Videre må dagens rutiner gås gjennom for å sikre at de
oppfyller de krav som arbeidstilsynet har til disse.

I den forbindelse så vil det også måtte vurderes å gjennomføre en kartlegging av
miljøskadelige stoffer/materialer i kommunens bygg. Det vil ev komme en vurdering/sak
omkring dette i forbindelse med neste års budsjett.
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INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR

Også Lurøy kommune skal ha på plass regelverk og prosedyrer omkring GDPR og
informasjonssikkerhet. Dette jobbes det med. Det er mange behandlinger og systemer
som skal sikkerhetsvurderes i en kommune. Per tiden har vi ca. 70 datasystemer og ca.
1 30 ulike typer behandlinger som er eller skal vurderes. Deretter skal det utarbeides
databehandleravtaler og personvernerklæringer for hvert system og hver behandling.
Dette er et omfattende arbeide som involverer mange av kommunens ansatte. Arbeidet
er enda ikke fullført. Lurøy kommune har i løpet av 1 .tertial 2020 inngått avtale med nytt
personvernombud. Nytt ombud er Sureway As, Harstad.

HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK:

NR. TILTAK TID
1 Egenkartlegging og revisjon av systematisk HMS

arbeid. Utarbeidelse av HMS plan.
Gjennomført

2 Dialogmøter og deltagelse i oppfølging av sykemeldte Etter behov

3 Arbeidsplassvurdering i administrasjonsbygg
«kontorergonomi».
Ikke gjennomført pr 1 .tertial pga Covid-1 9

2020

internt

4 HMS fast tema på personalmøter Regelmessig

5 Gjennomgang av avviksbehandling
Gjøres på alle personalmøter

Årlig

6 Medarbeidersamtaler etter egen plan med den enkelte
arbeidstaker
Er enda ikke gjennomført for 2020. Planlagt til høsten

Årlig

7 Utarbeide Etatens egen HMS mål.
Utført for 2020

årlig

8 Førstehjelpskurs for alle ansatte, hvert 2.år.
Ikke gjennomført pga Covid-1 9. vi ser på mulighet til
felles kurs høsten 2020

Neste i 2020

9 Kjemiske stoffer- skaffe oversikt og få på plass
datablad
Fortsette med dette arbeidet
Jobbes med ved anledning

2020

1 0 Påvirkning av sol/varme på noen kontorer. Skjerming
Ikke utført

1 . halvår 2020

1 1 Vurdere brannalarm på kontorbygg og verksted
Tonnes
Ikke utført

2020
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INTERNKONTROLL

Blir rapportert på ved neste tertial

Økonomi og drift

Avviksforklaring til de enkelte ansvarsområdene:

4000 ADMINISTRASJON TEKNISK

Området viser et mindreforbruk på 330.705 kr pr 1 .tertial.
Hovedgrunn til dette er feilføring av inntekt av salg etter den gamle barnehagen på kr
250.000. Dette vil bli justert.

Noe på grunn av lønnskjøring, øvrig på grunn av at det ligger en liten reservepost på dette
områder for bruk til budsjettregulering.

41 1 0 BOLIGER

Ansvarsområdet viser et overforbruk på 1 23.851 kr pr 1 . tertial. Avgifter belastes en gang
pr halvår og trekker da opp forbruket pr 1 .tertial. noe mer vedlikehold er også utført. (For
1 .tertial 201 9 så viste området et overforbruk på 30.206)
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41 11 OMSORGS- OG SOSIALBOLIGER

Området viser et mindreforbruk på kr 237.854 kr. Det har enda ikke vært utført så mye
vedlikehold på denne type boliger som planlagt. På samme tid i 2019 så viste
ansvarsområdet et overforbruk på 22.493 kr. Vedlikeholds mengden vil variere fra år til år
og en vil måtte flytte vedlikeholdsmidler internt mellom ansvarsområdene.

41 20 ADMINISTRASJONSBYGNINGER

Området viser et merforbruk på 20.1 23 kroner pr 1. tertial. (for 2019 så viste det et
mindreforbruk på 78.605 kroner).

Det pågår noe utbedringer ved Rådhuset som gjør at ansvarsområdet må tilføres noe
midler

41 30 SKOLEBYGNINGER

Området viser et mindreforbruk på 356.548 kroner etter 1 . tertial.
Et større «prosjekt» med skiftning av brannalarmsystem ved Sleneset oppvekst er nå
fullført i etterkant av tertial 1 og vil belaste dette ansvaret relativt hardt.
For tilsvarende tid i 201 9 viste et overforbruk på 357.735 kr

41 40 BARNEHAGEBYGNINGER

Viser et mindreforbruk på 1 19.634kr. I år har detenda ikke vært så store
vedlikeholdsutgifter på barnehager.

41 50 LURØY OMSORGSSENTER

Her er det benyttet 82.559 kr mer enn budsjett. Det har vært nødvendig å gjennomføre en
større reparasjon med gulvvarmeanlegget på delen med omsorgsboliger. Her vil vi også
få en del utgifter senere i år pga. at vi må skifte ut en del avløpsrør som er eller er i ferd
med å bli lekk (soil-rør). For 201 9 så viste ansvaret et overforbruk på 48.658 kr

41 51 HELSETUN

Viser et overforbruk på 78.1 59 kr pr 1 . tertial. Noe mindre i husleier enn hva som var
budsjettert (ca. 76.000 kr) er hovedårsak til dette. For 201 9 viste regnskapet på
tilsvarende tid et overforbruk på 289.283 kr
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41 60 ANDRE BYGG

Området viser et merforbruk på 44.840 kr etter 1 . tertial. Hovedårsaken er at kostnader
med innredning av utvidelse av garasje for vedlikehold på Onøy belastes dette budsjettet.

4200 PLAN/OPPMÅLING

Området viser merforbruk på 375.001 kroner (var pr 1 .tertila 201 9 64.751 kr).
Hovedmengden av gebyrer for oppmåling og byggesak kommer inn i løpet av 2.tertial. Vi
har hatt utgifter på programvare som gjelder hele året, det samme gjelder
oppmålingsutstyr som kun belastes 1 gang. Det antas at området vil gå i balanse i løpet
av året.

4210 VAKTMESTERTJENESTE

Området viser et merforbruk på 221 .951 kroner. Kommer i hovedsak av at vi har vært
nødt til å leie inn ekstra hjelp over en periode for å få unna noen av de prosjektene vi
bygger i egen regi (HV-hus Selnes, bibliotek Lovund, vannverk Kvarøy). Pga. økonomi så
vil innleie forsøkes avsluttet i løpet av kort tid.

4420 UNGJOBB

Ingen utgifter eller inntekter enda i 2020. Tjenesten er lyst ut.

4400 LANDBRUKSKONTORTJENESTER

Området viser et lite overforbruk på 1 1.880 kr.

4430 VETERINÆRTJENESTEN

Regning for tjenesten mottas ved årets slutt.

4400 VILTFORVALTNING

Området viser et mindreforbruk på 1 3.376 kr. Dette kommer av at avgift for felling av elg
er innkommet. Overskudd fra fellingsavgifter (fratrukket utgifter til skadefelling o.l.) skal
føres til viltfond. Det gjøres ved årsavslutning.

4500 VANNOMRÅDE RØDØY/LURØY

Her har vi fått inn tilskudd fra Nordlands fylkeskommune til dette arbeidet, men enda ikke
fått faktura fra Rana kommune på utgiftene til samarbeidet.
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4700 FELLES MASKINPARK

Området viser et merforbruk på 46.797 kr. (for 201 9 var det på tilsvarende tidspunkt et
merforbruk på 1 37.940 kr). Noe kjøp av utstyr fra PNC er hovedårsak til dette.

4720 VEIER OG GATER
Området viser et merforbruk på 945.158 kr. Store utgifter til brøyting i vinter og
utbedringen av vassveien etter ras i vinter. Utgiftene på både brøyting og ras er da ført på
1 .terila mens midlene da «spres» over året. Økte utgifter til brøyting medfører at sommer
vedlikeholdet på våre veier må reduseres noe. For 201 9 så viste ansvar for veier og gater
etter 1.terial et merforbruk på 578.000 kr

4730 HAVNER OG KAIER

Området viser et mindreforbruk på 30.081 kr. Inntekter på utleie av tomter er kommet inn
for 1 .halvår og vi har enda ikke hatt noen større utgifter på ansvaret. For 2019 så viste
området mindreforbruk på 37.478 kr på samme tidspunkt.

4800 VANN

Området viser et merforbruk på 93.927 kr. Kun Vannavgift fra private husholdninger for 1 .
halvår er kommet inn. Avgifter fra bedrifter (etter vannmåler) faktureres i juni/juli.
Noen større utgifter er påløpt etter vannlekkasjer i sjø hvor vi har mptt leid inn dykker for å
få dette utbedret (Sleneset og Tonens vannverk).

I 201 9 så viste ansvarsområdet et merforbruk på 155.169 kr etter 1 .tertial.

4820 AVLØP RENSING

Området viser et mindreforbruk på 1 23.255 kr. Avgifter for hele 1 .halvår er inntektsført. Vi
har hatt noen større utgifter med reparasjon av avløpsslange i sjø på Lovund som vil bli
belastet i 2.terial. i 201 9 viste det et mindreforbruk på 256.802 kr etter 1.tertial.

4860 BRANN

Området viser et mindreforbruk på 337.070 kroner. Feier er enda ikke ansatt så på lønn er
det noe mindreforbruk. Feieavgifter er kommet inn for 1.halvår.

Lite av de utgifter som gjelder for hele året er kommet (så som Nødnett, IUA, sivilforsvar
og lignende). For 201 9 så viste området et mindre forbruk på 199.472 kr på samme tid.
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Vedlikehold

Av gjennomførte større vedlikeholdsoppgaver utført/fullført til nå i år kan følgende nevnes
(ikke utfyllende):

Ombygging av Selnesveien 46, 3 nye hybler, fellesområde med kjøkken og stue,
samt nytt hjelpemiddellager.
Ferdigstilling av nytt vannverkshus, branngarasje og vedlikeholds-lager, Kvarøy
vannverk.
Graving av grøfter til nye brønner, og til omlegging av deler av ledningsnettet ved
Kvarøy vannverk.
Fortsatt arbeidet med ombygging av den gamle branngarasjen til ny
vedlikeholdsbase Onøy.
Foretatt service og oppgradering av gulvvarmeanlegg omsorgsboliger ved Lurøy
omsorgssenter.
Startet arbeidet med renovering av kjøkken Lurøy rådhus.
Renovert kommunal bolig, Birkenesveien 1.

Avsluttet arbeidet med renovering av kommunal bolig Lurøyveien 114.
Renovering av kontor HSO, Lurøy rådhus.
Reparasjon av tak Onøy-Lurøy OVS, skole, barneskolebygg.
Montering av nytt brannvarslingsanlegg, nødlys og tilhørende utstyr. Sleneset
OVS, skole.
Arbeid i forbindelse med klargjøring på vannverk for etablering av
sprinkelanlegg.
Startet arbeidet med, og fortsatt pågående renovering av leilighet Slenesveien
65.
Reparasjon av vannlekkasje mellom Sør-Solvær og Sleneset, samt flere
smålekkasjer lokalt.
Renovering av klasserom ved Lovund skole, i perioden er rom 1 01 og 1 02, og
1 51 ferdigstilt.
Reparasjon og omlegging av avløpsledning utenfor moloen ved innseiling til
Lovund fergekai.
Etablert nytt vann og avløpsanlegg til ny enebolig Styvan
Startet grunnarbeid for etablering av nytt bibliotek ved Lovund skole.
Vassveien er utbedret etter ras
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Rapportering på delegerte vedtak i 2020

PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN

Fradeling/grensejustering mm: 7 stk.
Ferdigattester/midlertidig brukstillatelser: 22 stk.
Tillatelse til tiltak/igangsetting/ramme o.l.: 47 stk.

FORURENSNINGSLOVEN

Fritak/reduksjon renovasjon: 3 stk.
Utslippstillatelse: 2 stk. (kan også bli behandlet sammen med byggesøknad)

BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN

1 vedtak

AKVAKULTURLOVEN

2 vedtak/uttalelser er gitt

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

Ingen separate vedtak etter denne loven i denne perioden. Er ofte del av vedtak etter plan
og bygningsloven (kaier, flytebrygger og øvrige tiltak i sjø)

EIENDOMSSKATT

Ingen delegert vedtak i denne perioden.

JORDLOVEN

Det gjørs også en del formelle vedtak innenfor landbruksområdet. Disse står ikke i lista
under pkt. 7.: (Lurøy kommune gjør vedtakene i landbruksdirektoratets
saksbehandlingssystem for at bønder skal få sine tilskudd). Gjelder:

produksjons og avløsertilskudd for 201 9 (41 stk. er behandlet/vedtatt i 1.tertial 2020)
Regionalt miljøtilskudd, 14 stk. søknader er behandlet i 1 .tertial

Vedlagt under pkt. 7 følger liste over delegerte vedtak 1. tertial.
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Oppsummering status tertial 1 v/Teknisk sjef

Pr 1 .tertial så viser regnskapet at det går om lag i balanse (merforbruk på 1 .752 kroner)
for ansvarsområdene 4000-4999 (drift) i forhold til periodisert budsjett. Etter 1 .tertial i
201 9 så viste tilsvarende regnskap et overforbruk på kr 1 .355.378.

En må her ta høyde for at kommunale eiendomsavgifter er krevd inn for hele 1 .halvår.
Dette gir da en inntekt på vann, avløp og feiing som er større enn hva den burde være
etter 1 .tertial. Det er også en feil inntekt på 250.000 kr som skal tas ut. (ansvar 4000),
samt at vi har mottatt støtte for vannområde med kr 400.000 (ansvar 4500), hvor vi enda
ikke har fått regning på arbeidet. Resultatet er således reelt sett noe dårligere enn hva
tallene viser.

Det skal gjennomføres noen interne budsjettreguleringer nå i vår for å tilstrekkelige midler
på enkelte ansvarsområder til å kunne gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Teknisk sjef er noe bekymret for at standard på de kommunale veiene blir dårligere da
brøyteutgifter har økt og dette medfører at sommervedlikehold må reduseres.

Vi har vært nødt til å leie inn ekstra hjelp på vedlikehold over en tid for å kunne
gjennomføre noen av de mindre prosjektene. Dette belaster selvsagt
vedlikeholdsbudsjettet og vi ser på mulighet til å avslutte dette.

På Sleneset er det etter avgang av en mann som gikk i mindre stilling kun 1 person igjen
på vedlikehold. For å sikre tjenestene ved spesielt vann/avløp og basseng så må en finne
en løsning på å få mer personell på plass der. En mulig kombinasjon med delstilling
innenfor feiing kan være aktuelt.

Totalen innenfor økonomi tilsier at det også for resten av 2020 må vurderes strengt hva
som kan utføres av vedlikehold, og at en må være restriktiv innenfor alle områder.

Noen oppgaver har en måtte sett seg nødt til å utsette pga. korona situasjonen. Dette
gjelder blant annet gjennomgang av veiliste over de kommunale veiene Lurøy kommune
og innføring av feiing for fritidsboliger. Vi tar sikte på å få dette opp til politisk behandling i
løpet av 2. halvår 2020.
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OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 1 –2020 v/RÅDMANN

OVERORDNEDE LOVHJEMLER (KOMMUNELOVEN)

Rådmannen legger til grunn kommunelovens § 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning.
Budsjettstyringfor den økonomiske tertialrapporteringen, sitat bestemmelse:

«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller
fylkestinget om utvikling i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis
utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i
årsbudsjettet.»

Tertialrapporteringen omhandler også finans-og gjeldsforvaltningen jf. finansreglement
og kommunelovens § 14-13 Finans-og gjeldsforvaltning.

I tillegg rapporteres det ved tertial om internkontrollen jf. kommunelovens § 25-2
Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn.

Kommunens eierstyring rapporteres en gang i året ved rullering/revidering av
eierskapsmeldingen i kommunestyret i september. Dette i henhold til kommunelovens §
26-1 Eierskapsmelding. Kravet i loven er en gang i valgperioden, men vi har valgt årlig
rullering i kommunestyret for å hold bedre fokus på eierstyringen.

VURDERING

Tertialrapporteringen er nå i stor grad tilpasset rapporteringskravene i ny kommunelov.
Det vil ta noe tid før rapporteringer blir komplett da det fordres en del tilpasninger i
forhold til saksbehandlingssystem og innarbeidelse av rapporteringsrutiner i hele
organisasjonen. Det vil også være en del systemutfordringer som en må løse for mer
effektiv rapportering. Dette vil være verdifull informasjon/verktøy som vil kunne lette blant
annet internkontrollarbeidet. Kommunen har en rekke lover og forskrifter som skal følges.

Det å få på plass rapportering på at alle internkontrollområdene følges er oppgaversom
nødvendigvis vil ta noe tid å få fullstendig på plass. Bare det å identifisere å systematiser
internkontrollområder (lovområder) er krevende i seg selv. Dette arbeidet vil ha stort
fokus i 2020, og det er god fremdrift. Mye av de administrative ressursene vil
nødvendigvis måtte gå med til dette arbeidet.

HMS er et område som har plass i rapporteringen. Rådmannen anser det som viktig at
kommunestyret er godt kjent med HMS arbeidet, herunder oppfølging av sykefravær.
Utviklingen er i hovedsak god, det er lav uføreandel i Lurøy kommune, og ansatte står
lenge i stillingen, svært ofte opp til pensjonsalder (67 år). Dette er gode indikatorer på at
ansatte trives på jobb i Lurøy.
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Rådmannen har fokus på at politiske vedtak skal effektueres så snart som mulig. Det
rapporteres i den forbindelse på status for kommunestyrevedtak i tertialrapporteringen.

Rådmannen rapporterer på finans- og gjeldsforvaltningen. Rapporteringen viser at vi
innenfor reglementets forutsetninger, med grei margin. Plassering av likvider er satt på
vent inntil markedssituasjonen stabiliserer seg etter koronakrisen.

Koronasituasjonen har preget mye av aktiviteten i mars, april og mai. Gradvis nærmer vi
oss en normalsituasjon. Slik det ligger an vil en tilnærmet normalsituasjon være på plass
etter sommerferien (medio august), men innenfor omsorg og helse vil en nok måtte
videreføre smittereduserende tiltak utover høsten.

Det har skjedd en formidabel utvikling i endrede møteformer, der teams er rådende både
internt og eksternt. Kommunen har endret sine måter å arbeide på som følge av dette.
Rådmannen ønsker å videreutvikle de holdninger som er skapt for avvikling av effektive
møter på teams framfor å benytte stor del av tiden til reise og venting. Økonomisk vil
dette ha stor effekt. Av smittevernhensyn vil eventuelle tjenestereiser ut av kommunen
ikke bli gjennomført før utpå høsten, og da i et mer redusert omfang.

Det vil være behov for å gjennomføre budsjettregulering nå i juni som følge av blant annet
økte kostnader som følge av koronasistuasjonen. Regjeringen har i den forbindelse
bevilget midler for dekning av økte kostnader og tapte inntekter for kommunen. I tillegg
har fylkesmannen tildelt noe skjønnsmidler for koronatiltak. Utover dette har regjeringen
foreslått ekstra bevilgninger til kommunalt vedlikehold.

Kommunen får også tilført en del midler i revidert som må fordeles på aktuelle
tiltak/områder.

I rapporteringen fremkommer også økte utfordringer innenfor miljøterapitjenesten (BPA).
Årlig virkning (kommunal finansiering) er beregnet til å beløpe seg til ca. 1 ,2 mill. kroner. I
2020 vil det være halvårsvirkning. Dette er et nytt tiltak som må finansieres særskilt –
ligger ikke inne i budsjett 2020.

Rådmannen vil komme tilbake til fordeling av midler i egen sak (budsjettregulering).
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VEDLEGG

Vedlegg Sentraladministrasjonen:

Oversikt over ansettelser

Vedlegg Oppvekst:

Oppvekst har ingen vedlegg

Vedlegg HSO:

Det er ingen vedlegg fra HSO

Vedlegg Teknisk:

Delegerte vedtak teknisk

Vedlegget kan være litt ufullstendig da merking av vedtak for rapportering først ble innført
i mai.


