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SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL

SYKEFRAVÆR

Tabellen under viser sykefraværet samlet sett, og fordelt på antall dager. Det er lagt til
grunn 17 491 dagsverk for de 4 månedene 1. tertial utgjør.

Sykefraværet per 1. tertial 2020 var samlet sett for Lurøy kommune beregnet til 6,13 %
(7,58 % samme periode i 2019 og 8,01 % samme periode i 2018). Som en ser utgjør
langtidssykemeldte majoriteten med 3,7 % (5,87 % i samme periode i 2019).

Sammenlignet med 1. tertial i 2019 er sykefraværet redusert med 1,45 prosentpoeng.
Avtalt sykefravær 4 dager og mer har økt med 0,27 prosentpoeng, noe som er en villet vei
og bekrefter at økt fokus på sykefraværssystemet til Lurøy kommune fungerer.

Når det gjelder mulige årsakssammenhenger til redusert sykefravær sammenlignet med
2019 vises det til de etatsspesifikke gjennomgangene. Hovedsakelig kan reduksjonen
forklares med en god del avklaringer av arbeidstakere i 2018. Korttidsfraværet fremstår
relativt stabilt over tid, dog med noe økning fra 2019 til 2020. Dette kan tilskrives økt
fokus på avtalt sykefravær fremfor langtidssykemeldinger.

I 2019 utgjorde sykefraværet 5,91 % for året som helhet, noe som var en reduksjon på
2,36 prosentpoeng fra 2018 (8,27 %).

Fordelt på etatene er det tradisjonelt oppvekst og HSO som har høyest sykefravær, der
begge etatene har hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i 2019 (Oppvekst
–1,37 prosentpoeng, HSO -1,62 prosentpoeng). Sentraladministrasjonen har en nedgang
på 0,21 % prosentpoeng, og Teknisk har en nedgang på -2,44 prosentpoeng. Det vises
for øvrig til etatssjefenes gjennomgang av sykefraværet senere i saken.
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Rådmannen er tilfreds med at langtidssykefraværet har blitt redusert, samt at
korttidsfraværet ser ut til å stabilisere seg på et relativt lavt nivå.

Administrasjonen/organisasjonen har stort fokus på sykefraværsoppfølgingen. Det
gjennomføres dialogmøter på tidligst mulig tidspunkt for å bidra til at ansatte fortest
mulig skal tilbake i jobb. Arbeidsgiver har i disse møtene stort fokus på tilrettelegging.

Arbeidsgiver søker å tilrettelegge på best mulig måte for at arbeidstaker skal komme
tilbake i jobb så snart som mulig. Arbeidsgiver har et utstrakt samarbeide med
bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssentret (IA) om sykefraværsarbeidet.

Lurøy kommune inngikk IA-avtale med NAV ved årsskiftet 201 2/201 3. I mars 2014 ble det
inngått avtale mellom partene om ny IA-Avtale. Den nye IA– avtalen for Lurøy kommune
ble signert av Rådmannen og tillitsvalgte, i Informasjons- og Samarbeidsmøtet med
fagforeningene og verneombud, den 16. mai 201 4. Det er fremforhandlet ny IA avtale
som gjelder fra 1. januar 2019 til 31 . desember 2022. Det er i 2019 igangsatt arbeid med
utarbeidelse av ny handlingsplan for IA – arbeidet i Lurøy kommune.

Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene i sentrum. Det
handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være
tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.

Målene på nasjonalt nivå er reduksjon av sykefraværet med 10 prosent sammenliknet
med årsgjennomsnittet for 201 8, samt en reduksjon av frafallet fra arbeidslivet. Med
dette menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær.

HMS

Det ble i januar 2020 gjennomført HMS kartlegging av alle enhetene i Lurøy kommune.
Det er lederne ved enhetene som er ansvarlig for gjennomføring av HMS kartleggingen.
For å holde kontinuitet og fremdrift gjennomføres HMS kartleggingen ved enhetene med
bistand fra HMS koordinator og Teknisk sjef. Kartleggingene kombineres med vernerunde
og brannsyn der Verneombud og vedlikeholdspersonal også deltar. Det utarbeides
handlingsplaner for hver enhet. Handlingsplanene samordnes for gjennomgang i AMU, og
som grunnlag for HMS plan fra bedriftshelsetjenesten. Videre følges planene opp av
enhetsledere og etatssjefer i blant annet tertialrapporteringer.

Ved arbeidsmiljøutfordringer på arbeidsplassene bringes forholdene inn for behandling i
Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Er det behov for særskilte tiltak besluttes det i AMU. Videre
følges sakene opp i AMU så lenge det er nødvendig. Byggeprosjekter, planer, avvik og
andre relevante forhold, jf. aml. § 7-2 og § 3-1 , behandles og følges opp i AMU.

AMU består av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstakers representanter (herunder
hovedverneombud) og bedriftshelsetjeneste.
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INTERNKONTROLL

I den nye kommuneloven er internkontroll hjemlet i § 25-1 med følgende ordlyd:

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet
for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,
aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for
internkontroll.»
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ØKONOMI

I dette kapitlet rapporteres det i hovedsak på kommunens inntekter (ikke
brukerbetalinger). Lurøy kommune har sine løpende inntekter i hovedsak fra
rammeoverføringer, skatteinntekter, kapitalinntekter. Det rapporteres også på
finansforvaltningen, herunder avdrag.

SKATTEINGANG

Figuren viser
skatteinngangen pr. 1.
tertial 2020,
sammenlignet mot
skatteinngangen i 2019.

Skatteinngangen
omhandler den
kommunale andelen av
skatteinngangen i Lurøy.

Kommunen mottar kun
sin andel av inntekts-og
formueskatten, som er
fordelt mellom
kommune, fylke og stat.

Per utgangen av april 2020 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 18,83 mill. kr,
mot budsjetterte 22,68 mill. kr. I følge regnskapet har vi dermed en skatteinngang pr.
utgangen av april som ligger ca. 17 % under budsjettert skatteinngang.
Det påpekes at skatteinngang for april er relativt beskjeden, da hoved innbetalingene er
annenhver mnd.

Akkumulert skatt pr april 2020 utgjør ca. 1 8,83 mill. kr
Akkumulert skatt pr april 201 9 utgjorde ca. 18,65 mill. kr
Regnskap skatt 201 9 utgjorde ca. 78,65 mill. kr
Budsjettert skatteinngang 2020 utgjør 68,04 mill. kr

I 201 9 utgjorde den totale skatteinngangen (kommune/fylke/stat) i Lurøy ca. 482 mill. kr
(479 mill. i 2018). Herav utgjorde selskapsskatten ca. 238 mill. kroner (går i sin helhet til
staten).
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EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatten ble utskrevet i mars 2020, og med den bakgrunn er 50 % av
eiendomsskatten inntektsført per 1 . tertial. I prinsippet skulle den vært inntektsført i sin
helhet ved utskriving, noe en vil vurdere å gjøre i 2021 .

For verker, bruk og næring utgjør inntektsføringen per 1 . tertial ca. kr 666 200,- mer enn
budsjett (skal fordeles over 6 mnd.). For året som helhet ca. kr 200 000,- mer enn
budsjett. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten.

For bolig– og fritidseiendom utgjør inntekten ca. kr 51 7 651 ,- mer enn budsjett per 1 .
tertial (skal fordeles over 6 mnd.). Det er grunn til å anta at budsjettforutsetningen oppnås
når kostnader og fritak er belastet regnskapet. For året som helhet ca. kr 30 000,- mer
enn budsjett. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten.

RAMMETILSKUDD/FINANS/GJELD

Statlige rammetilskudd og inntektsutjevning ligger ca. 1 2,3 mill. kroner over budsjett per
tertial 1 , noe som har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt.

Innenfor finansområdet ligger renteområdet (sum inntekter/utgifter) med kr 282 551 ,-
mer kostnader enn budsjett (mindreforbruk). Dette har i hovedsak sin årsak i at det ikke er
inntektsført renter for innskudd i 2020 (fallende rente). Utover dette er det inntektsført
renter fra startlån og næringslån. Renter på lån (investering/husbank) belastes
fortløpende.

Avdragskostnadene utgjør ca. 361 000,- kroner mindre enn budsjett. Dette har nok sin
årsak i periodisering avdrag, samt at det så langt ikke er tatt opp langsiktige lån i 2020 (22
(24) mill.)

Per 1 . mai 2020 utgjorde restgjeld investering:

kommunalbanken/kommunekreditt/husbank (investering) ca. 1 06 mill. kroner.
Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør ca. 8,27 mill.
Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør dermed 1 1 4,499 mill. kroner.
I tillegg er det vedtatt låneopptak med 24 mill. kroner i 2020 som ikke er
gjennomført.
Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).

Kommunalbankens rente ligger per nå, på et snitt for våre lån, på ca. 1 ,7 %. Lånene vi har i
kommunekreditt (KLP) har per nå en rente på ca. 1 ,5 %. For husbanklånene ligger flytende
rente på ca. 1 ,6 %, varierer litt avhengig av antall avdrag per år.
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Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig og lønnsomt å ha flytende rente på
samtlige lån jf. reglement. Risikoen er at en eventuell renteendring vil kunne slå direkte
inn i driften. Det foreslås derfor at en fortsetter å avsette «rentemarginen» på fond for
eventuelle å kunne håndtere fremtidige renteendringer.

Rådmannen vurderer med dette at kommunen selv er i stand til å håndtere eventuelle
renteendringer ved at risikopremien settes på eget fond. På denne måten beholder
kommunen selvavkastningen av rentefondet.

UTVIKLING AV ANTALL INNBYGGERE I LURØY

Innbyggertallet på Helgeland fortsetter å falle i 2020. I Lurøy er antall innbyggere redusert
med ytterligere 6 personer 1 . kvartal 2020. Per 1 . april 2020 var det 1 884 innbyggere i
Lurøy.

Siden 1 . januar 201 9 og frem til 1 . april 2020 er det blitt 20 færre innbyggere i Lurøy. Dette
virker direkte inn på kommunens inntekter (rammeoverføring/skatt). Antall innbyggere 1 .
juli 2020 vil danne grunnlaget for rammeoverføringene i 2021 .

ØKONOMI/DRIFT

Perioden frem til mars 2020 har innenfor økonomiarbeidet i hovedsak bestått av
regnskapsavslutning for 201 9. Regnskap 2020 skal i hovedsak være ajourført per tertial
1 .

Økonomigjennomgangen omfatter følgende etater:

Sentraladministrasjonen
Oppvekstetaten
Helse- og sosialetaten
Teknisk etat

Regnskap per tertial 1 , der følgende forbehold legges til grunn:

Regnskapet er ikke helt ajourført, samt at det er områder som ikke er bokført,
eksempelvis balanseføringer, reserveposter og renter på innskudd
Periodiseringer kan medføre et skjevt bilde, blant annet innenfor kontingenter,
gebyrer, lisenser forsikring, tilskudd, avtaler, refusjoner, sykepenger og andre
inntekter
Noen utgifter/inntekter vil innenfor den enkelte etat kunne være belastet «feil
konto/ansvar»
Bruk og avsetning til fond er ikke regnskapsført
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Ovenstående forbehold må derfor legges til grunn når en vurderer regnskap for tertial 1 -
2020, som det for øvrig blir redegjort for. Etatssjefenes vurdering av egen drift vil
fremkomme i etatsgjennomgangen.

Rapporteringen vil innenfor tjenesteområdene gi et rimelig godt bilde av situasjonen da
løpende kostnader, inntekter, sykelønnsrefusjoner og lønn vil være tilnærmet ajour per
tertial 1 .

Rapportering finans- og gjeldsforvaltning

I henhold til Finansreglementet, som ble vedtatt i kommunestyresak 52/1 8 den 1 2.
desember 201 8, skal det rapporteres på finans- og gjeldsforvaltningen ved hvert tertial.

BESKRIVELSE AV NIBOR 3 MND

NIBOR benyttes som parameter for rentene. Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR)
er en referanserente i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente. NIBOR er derfor
avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. NIBOR kan også forklares som en
samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider. NIBOR beregnes
som et gjennomsnitt av hva NIBOR-bankene angir de vil kreve i renter på usikrede utlån til
andre banker. Nibor med 3 måneders løpetid er mye brukt som referanserente i det
profesjonelle markedet.

AKTIVA (MIDLER)

Oversikt over porteføljens sammensetning på ulike aktivaklasser til markedsverdi:

Kommunens aktiva består av fondsmidler, ubenyttede lån og overskuddslikviditet. Per
tertial 3 er all midlene plassert i kommunens hovedbank (Helgeland Sparebank).

Vesentlige markedseksponeringer:

Kommunens midler er utelukkende plasser som bankinnskudd i hovedbanken, og anses å
ha relativt lav risiko. I følge finansreglementet kan kommunens innskudd være plassert i
avtalebanken.

Endring i risikoeksponeringen:

Ideelt sett burde innskuddene vært diversifisert ved plassering i flere banker.
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Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:

Målsetningen er å oppnå en langsiktig avkastning på overskuddslikviditeten på linje med
3 mnd. NIBOR, dette hensyntatt avkastningen i avtalebanken. Dagens innskuddsrente er
basert på 3 mnd. NIBOR med påslag.

Markedseksponering og oppnådd avkastning:

Som beskrevet er alle midlene til kommunen plassert som bankinnskudd i avtalebanken.
Foruten skattetrekkskontoen er renten på innskudd i avtalebanken 3 måneders NIBOR
med 0,3 % påslag. 3 måneders NIBOR (3 mnd.) utgjorde 1 ,87 % den 3/1 -2020, som
deretter falt til 0,47 % den 4/5-2020. NIBOR har som følge av koronasituasjonen falt jevnt
siden 9. mars 2020. Den 26 mai 2020 var 3 måneders NIBOR falt til 0,269 %. Prognosene
er at NIBOR faller litt til og at stigning ikke vil skje før medio 2022. Det minnes derfor om
at en må vente langt lavere innskudd på kommunens likviditet i 2020 enn i 201 9.
Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag.

Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets
føringer/regler i 2020, mao. ingen avvik.

PASSIVA (LÅNEGJELD)

Sammensetning av lånegjeld:

Per tertial 1 fremkommer følgende fordeling av lån per utlånsinstitusjon:

Kommunekreditt (KLP banken), 2 lån som utgjør kr. 28 689 625,-
Kommunalbanken, 20 lån som til sammen utgjør kr. 75 1 20 750,-
Husbanken (investering), 5 lån som utgjør kr. 2 41 2 251 ,-
Husbanken (formidlingslån), 7 lån som utgjør kr. 8 276 247,-
Sum, 35 lån som til sammen utgjør kr. 1 1 4 498 873,-

Løpetid for lånegjelden:

De fleste lånene i kommunalbanken er på 20 år,
noen få er på 5 år og er i ferd med å bli løst ut. I
Husbanken er lånene på 25 år. Gjenstående løpetid
per 1 /1 -2020 vises i tabellen under.

Verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 1 2 måneder jfr.
forskriftens § 7:

Det er ingen lån som forfaller og må refinansieres innen 1 2 måneder.

Endring i risikoeksponering:
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Alle lån er tatt opp i offentlige og private finansinstitusjoner. Ved opptak av lån i 2020 tar
en sikte på å følge retningslinjene i finansreglementet ved å innhente tilbud fra 2
låneinstitusjoner, samt at en har lagt til grunn spredning av låneopptaket ved like vilkår.

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning avlån og kravene i finansreglementet

Markedsrenter og oppnådde renter:

Det er lagt til grunn flytende rente for samtlige lån, enten 3 mnd. NIBOR med påslag (0,6
%), eller P.T.

I KLP banken er har vi 2 lån, per 1 /4-2020 utgjorde renten 1 ,65 % for det ene (eldre lån)
lånet, og for det andre lånet 1 ,75 %.
I kommunalbanken varierte gjennomsnittlig rente for de enkelte lånene mellom 0,89 % og
2,34 %. Snittet utgjør ca 1 ,4 %. Prognosen for de neste 1 2 månedene er ca. 0,83 %. Det er
PT rente for 26,74 % av lånene, mens resten har 3 mnd. NIBOR (73,26 %).

For lånene i Husbanken utgjør renten, per tertial 1 , på 2,01 1 % for lån med kvartalsvis
forfall. Fra juni 2020 endres renten til 1 ,559 % for lån med kvartalsvis forfall. Fastsetting
av renten i husbanken er basert på forskrift om rente- og avdragsvilkår i Husbanken.

Kommunen har per 31 /1 2-201 9 avsatt 1 1 ,2 mill. kroner i avdragsfond
(Rentereguleringsfond) for å håndtere eventuelle rentesvingninger. Dette i henhold til
finansreglementet (kap. 8). Målsetningen er at rentereguleringsfondet skal utgjøre
mellom 7-1 0 % av netto rentebærende gjeld (ikke formidlingslån). Dette er per tertial 2.
innfridd.

FINANS OG GJELDSFORVALTNINGSSTRATEGI:

Finansreglementet ble som nevnt vedtatt i kommunestyresak 52/1 8 den 1 2. desember
201 8. Når det gjelder avkastning på aktiva så vil en i løpet av høsten 2020 gjøre noen
vurdering mht likviditet som en eventuelt søker å plassere i sertifikat/pengemarkedsfond,
eventuelt fordelt til annen finansinstitusjon.
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Reserve- og tilskuddsposter

Tabellen under viser budsjettsaldo på reservepostene per tertial 1 .

Det er i ettertid ajourført politiske bevilgninger fra reservepostene, tabellen på neste side
viser ny saldo, samt hva som var opprinnelig budsjett på reservepostene.

Tilskudd veilys er disponert av TRU i mai. Videre tas det sikte på å fremme saker til TRU i
juni der asfaltering og tilskudd kirker disponeres. Reservepostene er dermed i stor grad
disponert første halvår. Dette viser at det vil, og kan, dukke opp forhold som må
finansieres i løpet av budsjettåret.

Vi har i tillegg en del utfordringer fremfor oss som vil kunne kreve økt finansiering. Det er
derfor viktig at en budsjetterer med midler på reservepostene, og at de tilføres friske
midler for utfordringer som kan dukke opp fremover. Rådmannen vil derfor vurdere
tilførsel avmidler til reservepostene fra årsresultatet for 201 9.
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INVESTERINGER

Investeringsbudsjettet er i 2020 økt med 1 05 576 500,-kroner som følge av overførte
prosjekter fra 2019.

I tillegg er investeringsbudsjettet økt som følge av bevilgninger (2020) til møteroms utstyr
og bil til omsorgstjenesten på Lovund, samt tidligere bevilgninger til innredning av hybler
ved HV hus på Selnes og investering ved Lovund skole. Til sammen er budsjettet økt med
2,66 mill. kroner som følge av dette.

Figur 1 påførte utgifter investering pr 1.tertial 2020

41 21 RÅDHUSET

Denne investeringen relaterer seg til anskaffelse av møteromsutstyr i
kommunestyresalen. Formannskapet bevilget midlene fra reserveposten i mars slik at en
fikk på plass møteromsutstyret på kort tid. Merforbruket knytter seg til reisekostnader i
forbindelse med monteringen.

41 22 SELNESVEIEN 46

3 hybler og felles oppholdsrom/kjøkken, samt lager for hjelpemidler. Arbeidet med
ombygging pågår. Ble noe mer omfattende enn planlagt da det viste seg at gulv måtte
rives helt. Nytt gulv er nå støypt. Det arbeids for at bygget skal kunne tas i bruk til
sommervikarer i år. Heimevernetleier deler av bygget. De har varslet at de muligens
ønsker å øke leiearealet noe og vil komme tilbake med søknad om det.
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41 23 BIBLIOTEKBYGG/KONTOR LOKALUTVALGSSEKRETÆR LOVUND

Oppføring av bygg for bibliotek. Grunnarbeider pågår. Arbeidet utføres hovedsakelig med
eget personell. Vi tar sikte på å få bygget ferdig i løpet av august/september

41 31 KONSVIK SKOLE

Renovering av gymsal på Konsvik skole. Hovedformål er å sørge for at bygget er tett.
Det kom kun 1 anbud på arbeidet. Dette var høyt over ramme. Det ble da inngått dialog
med entreprenør om hva som kan utføres innenfor ramme. Entreprenør har enda ikke
kommet med tilbakemelding på dette. Det er mest sannsynlig at prosjektet ikke kan
utføres i 2020, men om mulig så settes det i gang.

41 52 KONSVIK OMSORGSSENTER

Tilbygg med 4 boenheter spesielt tilpasset demente samt fellesareal.
Kun belastet utgifter for grunnundersøkelser ved utgang av 1 .tertial. Arbeidet startes opp
for fullt i juni. Det er innhentet pris og antatt entreprenør på bygging av vei rundt bygget

41 53 LOVUND OMSORGSSENTER

Tilbygg av 2 nye leiligheter og omgjøring av fellesarealene.
Litt arbeider gjenstår inne i bygget (ikke mulig å få utført pga Korona), men bygget er
overtatt av Lurøy kommune og satt i drift.

Det er gjort avtale om innkjøp av el-bil til Lovund omsorgskrets. Denne leveres i juni 2020.

41 54 SLENESET OMSORGSSENTER

Tilbygg med 4 boenheter spesielt tilpasset demente samt fellesareal.
Arbeider pågår.

41 57 LURØY OMSORGSSENTER

Ombygging av fløy B til 2 omsorgsboenheter og til 1 avlastningsrom.
Bygget er overtatt. Gjenstår noen arbeider med røranlegget (avløp) som må skiftes ut.
Har ikke vært mulig å få utført pga. Korona

41 58 MILJØTERAPEUTISK BOFELLESSKAP

Oppføring av nytt bofellesskap i Aldersundet med 6 boenheter og fellesareal.
Arbeidet er godt i gang, og en tar sikte på at bygget skal være klart i mai/juni 2021
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41 59 ALDERSUND OMSORGSSENTER

Utvidelse med 2 boenheter. Bygget er stort sett ferdig, men pga at en ikke kommer inn i
dagens leiligheter for å få fullført sprinkling og brannalarmanlegg(Korona) så er det ikke
fullført og overtatt.

41 62 BOLIG LOVUND

Bolig med 4 boenheter (hybelleiligheter) i Innersjyveien 13, Lovund. Arbeidet går godt
fremover. Det tas sikte på å bli ferdig med bygget til ca. månedsskiftet juli/august.

41 64 BOLIG ALDERSUND

Prosjektering er enda ikke igangsatt.

4720 VEIER OG GATER

Midler til parkeringsplassen på Sleneset. Siste finish tas våren/sommeren 2020

4727 LUNDVOLLVEIEN

Byggeplan er laget og godkjent av Vegvesenet. For å kunne søke trafikksikkerhetsmidler
så trenger vi slik godkjenning. Vi fikk ikke tildelt trafikksikkerhetsmidler i verken 201 8 eller
201 9 til prosjektet. Må vurderes våren 2020 om ny søknad sendes inn eller om en skal
velge en annen løsning.

4731 KVARØY HAVN

Arbeid med renovering av molo og landfeste for flytebrygge.
Vi er i dialog med ny entreprenør for å få utført dette i løpet av sommeren 2020.

4733 STUVLAND KAI

Utbedring av kaia på Stuvland. Det var ikke mulig å gjennomføre prosjektet med de priser
som kom inn ved anbudet. Det har også vært utfordrende å i det hele tatt få inn priser på
utbedring av dagens kai.

Etter dialog med entreprenør gjennom vinter/vår så håper vi at vi kan få inn pris på
utbedring slik at kaia er ferdig høsten 2020.
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4800 VANN

Avsatte midler til bruk innenfor investering vann. Ikke disponert pr tertial 1.

4803 LOVUND VANNVERK

Ikke gjennomført enda. Gjelder ombygging av pumpekum og av renseanlegget. Vil måtte
tilføres midler for å kunne gjennomføres.

4807 ALDERSUND VANNVERK

Gjenstår noe opprydding i traséen samt nedsetting av ny kum ved nytt bofellesskap.
Utføres i løpet av juni.

4808 KVARØY VANNVERK

Etablering av bygg for renseanlegg og arbeid for å ta i bruk nye borehull.
Bygget er stort sett ferdig. Detpågår innstallering av strøm og fiber i bygget og
grøftearbeider ute. For å få på plass rensning av vannet fra borehullene så må ansvaret
tilføres mer midler.

4809 SØRNESØY VANNVERK

Arbeidet er enda ikke påbegynt. Uavklart vedr kjøp av grunn

4815 ENØK

Enøktiltak sees på fortløpende når bygg som er satt på prioritering gjøres noe med.

4821 KLOAKKPROGRAM

Ingen arbeider utført enda.

Det skal utskiftes og forlenges et avløp på Lovund (tidligere vedtatt av kommunestyret),
Dette er ikke gjort da det henger sammen med noen prosjekter på Lovund som
kommunen ikke styrer.
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4863 BRANNGARASJE INNLAND

Arbeidet er ikke igangsatt. Avventer avklaring med Statens vegvesen vedr brannbil samt
at valg må tas vedr plassering. Håper på å sette dette bygget i gang i løpet av høsten
2020. Må også ha plass til oljevernbåt som IUA plasserer hos oss i 2021.

4900 UTEOMRÅDER OMSORG

Omsorgsprosjektene våre må ha godkjente uteområder. I tillegg til at det er viktig for
beboerne så er det også avgjørende for at vi kan få utbetalt tilskudd fra Husbanken.
For 2020 så må vi nå hente inn pris på utføring ved Lovund Omsorgssenter og Aldersund
omsorgssenter slik at de kan utføres i år.

4901 UTEOMRÅDE LOVUND SKOLE

Grunnlag for søknad om spillemidler. Ikke innvilget i 201 9. søknaden er fornyet for 2020
og vi venter på svar der.

Fremdriftsplan investeringer

Sammenlignet med oversikt over investering avviker tabellen under med kr 325 000,-, noe
som relaterer seg til møteromsutstyr ved rådhuset.

Som en ser er det mange prosjekter som skal planlegges og følges opp.
Anbudsprosessene tar nødvendigvis lang tid, spesielt hvis en må avlyse anbudet og kjøre
ny prosess. Det store omsorgsprosjektet fordrer fortløpende oppfølging. Prosjektet går
tilnærmet etter planen. Øvrige omsorgsprosjekt søkes ferdigstilt i løpet av året. Videre
planlegges gjennomføring av uteområdene til omsorgssentrene, og da spesielt Aldersund
og Lovund med gjennomføring i 2020.
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REVIDERT NASJONALBUDSJETT (RNB) 2020

Som følge av koronautbruddet i mars 2020 bevilget Regjering og Storting nærmere 6,5
mrd. kroner til kommunesektoren som følge av blant annet økte kostnader innenfor,
kollektivtransporthelse-og omsorgstjenestene, samt bortfall av foreldrebetaling i
barnehager-og SFO. Kommunene fikk da følgende tilleggsbevilgninger:

3,75 mrd. kroner i økt innbyggertilskudd fordelt etter kostnadsnøkkelen i
inntektssystemet.
1,0 mrd. kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehager og
SFO
400 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler.

For Lurøy kommune utgjør den generelle økningen i innbyggertilskuddet til dekning av
økte kostnader med Korona 2,218mill. kroner.

Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling for barnehage og SFO utgjør for Lurøy kr
437 000,-.

Andre utfordringer som skisseres i RNB er anslått redusert skatteinntekter med om lag
5,3 mrd. kroner i 2020.

Det anslås videre en vesentlig lavere lønns-og prisvekst enn tidligere, noe som trekker
ned kommunesektorens utgifter. Den kommunale kostnadsdeflatoren er nedjustert til 1,4
%, fra 3,1 % i saldert budsjett 2020.

Redusert arbeidsgiveravgift i to måneder er beregnet til å utgjøre om lag 2,2 mrd. kroner
for kommunesektoren i reduserte kostnader.

Regjeringen mener med dette at kommunene i hovedsak skal være dekket de økte
kostnadene som koronasituasjonen medfører så langt en kan se. Regjeringen vil følge
nøye med på utviklingen og komme med forslag til nye tiltak hvis det er behov for det.



1 9TERTIAL 1 - 2020

Tilleggsbevilgninger/omprioriteringer i RNB

TILTAK MOT SÅRBARE BARN OG UNGE

Det foreslås å øke kommunenes rammetilskudd med totalt 150 mill. kroner til tiltak rettet
mot sårbare barn og unge. Det foreslås at midlene tildeles kommunene med en særskilt
fordeling. Forslaget inngår i regjeringens tiltakspakke for sårbare barn og unge.

TILSKUDD TIL FASTLEGER

For å sørge for rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen vil regjeringen endre
innretningen på basistilskuddet. Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til
1 000 listeinnbyggere fra 1. mai 2020. Satsen under knekkpunktet vil være høyere enn
satsen over knekkpunktet.
Det foreslås at kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 233,3
mill. kroner i 2020. For Lurøy kommune utgjør dette en økt rammeoverføring på kr 225
000,- i 2020.

I tillegg til styrket basistilskudd foreslås det å etablere et grunntilskudd fra 1. mai 2020.
Grunntilskudd er tilskudd for to år til fastleger med færre enn 500 listeinnbyggere på sin
liste dersom de har etlistetak over 500. Utgiftene anslås til 50 mill. kroner på årsbasis.
Som kompensasjon til kommunene foreslås det at rammetilskuddet økes med 33,3 mill.
kroner i 2020. For Lurøy kommune utgjør dette en økt rammeoverføring på kr 32 000,- i
2020.

REGULERING AV BARNEHAGEMILJØ MED MER

I Prop. 96 L (201 9-2020) behandles forslag om innføring av lovregler om psykososialt
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene. Innføring avytterligere krav og plikter til
barnehagen vil medføre økte krav til kommunen som barnehagemyndighet. Det foreslås
derfor å bevilge 5 mill. kroner til kommunene i 2020, helårseffekten er 1 0 mill. kroner. For
Lurøy kommune utgjør dette en økt rammeoverføring på kr 2 000,-i 2020.

UTSATT OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN FRA KOMMUNE TIL
SKATTEETATEN

I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset, er det
besluttet å utsettes overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten
fra 1 juni til 1 . november 2020. Utsettelsen vil innebære at kommunene fortsatt vil ha
ansvaret for skatteoppkrevingen frem til 1 . november 2020. Bevilgningen økes med 460,3
mill. kroner. For Lurøy kommune utgjør dette en økt rammeoverføring på kr 279 000,-i
2020.

Øvrige bevilgninger i RNB vedrørende kommunesektoren berører ikke
rammeoverføringene til Lurøy.
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KOMMUNESTYREVEDTAK

Som en del av internkontrollen skal en kunne rapportere på oppfyllelse av
kommunestyrevedtak. Oversikten under viser status på kommunestyrevedtaksom ikke er
gjennomført. Som en ser omfatter dette vedtak fra 2017, 2018,2019og 2020.

Saker som ikke har grønn status ved tertial 1 vil fremkomme ved neste rapportering.

Protokoller fra kommunestyre, formannskap, utvalg og råd ligger ute på nettsiden og er
dermed offentlig tilgjengelig og blir derfor ikke medtatt i tertialrapporteringen.
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SENTRALADMINISTRASJONEN/POLITISK

I dette kapitlet gjennomgås Sentraladministrasjonen, som består av politisk budsjett
(flere utvalg), kontrollutvalg/revisor, valg, rådmannskontoret, regnskapsavdeling, kultur,
næring, forsikring med mere. Det er med andre ord en rekke funksjoner tillagt
sentraladministrasjonen.

Organisering sentraladministrasjonen

Politisk hoved organisering illustreres under. Ordfører er 100 % frikjøpt for ivareta
ordførervervet. Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. I tillegg til å lede kommunens
drift (etater)har Rådmannen mye av staben organisert i Sentraladministrasjonen. I
staben ligger arkiv/internkontroll/møtesekretariat, regnskapsavdeling,
lokalutvalgssekretærer, personal og nærings-og utviklingsarbeidet (Nærings-og
utviklingsteam). Trainee tiltrådde 1 juni 2020.
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Best mulig organisering av sentraladministrasjonen, tilpasset arbeidsoppgaver og
kompetanse, vurderes fortløpende.

HMS/Sykefravær/Internkontroll - Sentraladministrasjonen

Som følge av forsterkede krav i ny kommunelov og behov i forvaltningen har
Internkontrollarbeidet høy fokus i 2020. Det er Rådmannen som er ansvarlig for at
internkontrollen er tilfredsstillende. For tiden går mye av arbeidstiden til administrasjonen
med til dette arbeidet. På sikt vil velfungerende Internkontroll bidra til bedre kvalitet på
forvaltningen.

STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2020

Det ble gjennomført kombinert egenkartlegging, vernerunde og brannsyn ved rådhuset
tidlig i 2020. HMS koordinator (Ergoterapeut) og Teknisk sjef har sammen planlagt og
gjennomført kartleggingen. Det er utarbeidet handlingsplan for oppfølging av HMS
kartleggingen. Oppvekstsjef og teamleder deltok fra arbeidsgiver ved kartleggingen av
Sentraladministrasjonen, IKT/bibliotek, møterom/kantine.

Det er fokus på tilrettelegging for de som jobber i Sentraladministrasjonen/adm.
oppvekst, eksempelvis, heve/senkebord, kontorstoler, skjermer, annen tilpasning på
arbeidsplassen med mere.

Videre er det igangsatt ombygging av kantine for å bedre hygiene- og arbeidsforholdene,
bla nye benker/innredning og skille for mer hensiktsmessig bruk. I tillegg er inngang
gjennom kantine til vaskerom fjernet. Vaskerom ominnredes med egen inngang fra gang
for tilrettelegging for lagring av vaskeutstyr og renhold av mopper/gardiner etc.

Deretter vil det bli etablert garderobe med dusj ved siden av kantinen. I tillegg vil det bli
etablert benk og vask i gangen i sentraladministrasjonen. Dette for å tilrettelegge for
bedre rengjøring og bruk av kaffeautomat, kjøleskap med mere. I sum vil tiltakene bedre
de hygieniske forhold ved kantine, renhold og personale ved rådhuset.

Avvikssystemet (Compilo) er relativt godt innarbeidet ved avdelingen. Det er blant annet
fokus på at også lokalutvalgssekretærer må benytte avvikssystemet.
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SYKEFRAVÆR

Sentraladministrasjonen hadde i 201 9 et samlet sykefravær (avtalt og legemeldt) på 2,03
%. Per tertial 1 - 2020 utgjør samlet sykefravær 2,37 %. Hovedårsaken til fraværet er at en
lokalutvalgssekretær har vært langtidssykemeldt. Da det er relativt få årsverk i
sentraladministrasjonen vil enkeltpersoners sykefravær gi relativt store utslag på
statistikken.

Ved langtidssykefravær følges
arbeidstaker jevnlig opp for
eventuell avklaring/dialogmøte
med NAV. Kommunens
sykefraværsoppfølgingssystem
er et godt verktøy for effektiv
sykefraværsoppfølging.

INTERNKONTROLL

I ny kommunelov er detsom nevnt økt fokus på Rådmannens internkontroll. Det har over
tid vært jobbet med å få på plass en rekke internkontrollområder. Spesielt har det vært
jobbet med å få på plass systemer for rapportering og oppfølging av
internkontrollområdene. Avvikssystemet er godt innarbeidet, der det blant annet
rapporteres til AMU vedrørende avviksstatistikk. Det vises for øvrig til HMS rapportering
ved etatene og kommunen som helhet.

I forhold til delegasjon fra politisk til administrativt nivå jobbes det med å få på plass
hensiktsmessig rapportering ved å blant annet benytte mulighetene i kommunens
hovedsaksbehandlingssystem (ESA). Kommunens posthåndtering skjer i dag i ESA.
Dette betyr at de systemer vi benytter må ha integrasjon med ESA for at
journal/posthåndteringen skal fungere. Det jobbes med vurdering av løsninger, eller
praktiske måter å løse dette på.

Kommunen har følgende saksbehandlersystemer:

a) ESA (hovedsystem/posthåndtering) – Noark 5 (sikkerhet)
b) Webcruiter (rekruttering) – integrert med ESA
c) Visma skole/barnehage (er bestilt) – integreres med ESAved etablering
d) Costdoc for omsorg – ikke integrert med ESA(jobbes med rutiner)
e) Costoc sosial – ikke integrert med ESA(jobbes med rutiner)
f) Acos barnevern – Ikke integrert med ESA(jobbes med rutiner)
g) CGM (legeoppgjør) – ikke integrert med ESA/Visma (jobbes med rutiner)
h) Agros -Landbruk (Statlig) – Legges manuelt inn i ESA av saksbehandler
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Kommunens arkivsystem (ESA) har vært gjenstand for en omfattende oppdatering i
2020. Dette åpner for at vi kan benytte relevante funksjoner for videre utvikling av
kommunens saksbehandlings- og arkivsystem. Fra 2020 har alle ledere i kommunen
tilgang til systemet, noe som betyr at all post, vedtak og saker skal håndteres i ESA av
saksbehandler/leder.

Alle enkeltvedtak/vedtak som er delegert til rådmannen skal i prinsippet rapporteres til
politisk nivå. I tillegg er det viktig å ha på plass systemer for oversikt over de vedtak, og
omfanget av vedtak, som fattes i organisasjonen (videredelegert). Personvernhensyn og
lovmessig unntak fra innsyn skal selvsagt ivaretas.

De vedtak som fattes i ESA linkes nå slik at lister over vedtak kan skrives ut og vedlegges
tertialrapportering. Når det gjelder de øvrige systemene, spesielt innenfor HSO, må det
lages manuell oversikt inntil vi får på plass relevante prosedyrer for føring av vedtak i ESA.

Habilitet for saksbehandlere skal vurderes i henhold til prosedyre. Det betyr at
saksbehandlere som skal utarbeide saksfremlegg eller fatte enkeltvedtak jf. delegasjon,
må avklare sin habilitet før saksbehandling starter. Oppstår habilitetsutfordringer avklares
saksbehandling med nærmeste overordnede. Selv om en ansatt er inhabil i en sak kan
personen benyttes til forberedelse av saken for den som blir saksbehandler. I saker som
går til politisk behandling er det Rådmannen som innstiller, dog med unntak av
lokalutvalgene der det er sekretær som innstiller. Oppstår en situasjon der rådmannen blir
inhabil så vil ordfører innstille. Dette har kun skjedd i ett tilfelle de siste 8 år.

Oppfølging av politiske vedtak fra kommunestyret rapporteres som tidligere i tertial.
Ansettelser er enkeltvedtak som også bør rapporteres til politisk nivå. Vedtak fattet i 2020
vedlegges denne saken.

Utover dette jobbes det med å få på plass nytt delegasjonsreglement tilpasset ny
kommunelov og den kommunale organisering. Reglement for politiske nivå ble vedtatt i
kommunestyret i mai 2020. Videre jobbes det med nytt økonomireglement som søkes
behandlet mot slutten av 2020.
Av øvrige reglement som etter nykommunelov må være på plass ble finansreglementet
vedtatt i desember 201 8, samt eierskapsmelding som rulleres årlig i kommunestyret
(september).

Kommunen anskaffet Visma e-ordre i 201 9. E-ordre er innført for bla. byggesaksgebyrer,
og vil bli iverksatt (juni 2020) for fakturering av pasientenes gebyrer/kostnader ved
legebesøk. Frem til i dag er dette manuelle prosesser som det brukes unødvendig mye tid
på. Legesekretærene vil ved bruk av e-ordre enkelt legge inn fakturagrunnlaget i Visma
etter legekonsultasjonen.
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Ny ordfører satte seg tidlig inn i bruk av regnskapssystemet, herunder personalmodul og
Expence (reiseregning). Dette betyr at Ordfører anviser kostnader fra politisk budsjett,
samt kostnader som gjelder rådmannen. Videre håndterer ordfører godkjenning av lønn,
godtgjørelser og kostnader for folkevalgte, herunder godkjenning av reiseregninger for
folkevalgte og Rådmannen i Expence. Vi har med disse grepene fått på plass
hensiktsmessig arbeidsfordeling og internkontroll innenfor nevnte områder.

Det jobbes fortløpende med etablering av prosedyrer innenfor regnskap. Det
gjennomføres risikovurderinger av arbeidsoperasjoner der tiltak for å redusere risiko
utarbeides. Prosedyrene systematiseres i Compilo. Dette arbeidet vil ha stort fokus i
2020.

Etatene har utarbeidet oversikter over hvilke områder de rapporterer på (lovhjemler). Noe
vi vil systematisere og få med i tertialrapportering etter hvert. Det er en rekke områder det
rapporteres på, bla jevnlig KOSTRA rapportering. Det er viktig at Rådmannen har oversikt
over omfang og at det rapporteres som forutsatt. Korrekt rapportering er i mange tilfeller
avgjørende for at kommunens inntekter skal være korrekte.

Kjøp av varer og tjenester er for kommunen i stor grad underlagt Lov-om offentlig
anskaffelse. Rutinene er i dag slik at anskaffelser over kr 100 000,-skal dokumenteres i
definert protokoll.

Under terskelverdiene (Nasjonal terskelverdi utgjør per dags dato 1,3 mill. kroner)
gjennomføres det forenklet konkurranse, noe som i praksis medfører at en forespør 2-3
aktuelle leverandører om pris/kvalitet, eventuelt annonserer anskaffelsen på vår nettside.

Ved større anskaffelser, for eksempel byggeprosjekter, utarbeides anbudsgrunnlag som
annonseres som påkrevd, bla kunngjøring på Doffin. Kommunen har brukerrettighet i
Mercell for elektronisk kunngjøring. Kommunen kvalitetsikrer de større konkurransene
med vår advokat før utlysning.

Vurdering av arbeidet med arkiv, ESA(Internkontroll) og beredskap fra
arkivansvarlig v/TEAMLEDER

ARKIV

Arkivarbeid er på generell basis en udefinert del av sekretærstillingene på hver etat. Mye
av arkivarbeidet er «konsentrasjonsoppgaver» som tar tid og er lite forenlig med aktiv
kundebehandling på telefon og e-post. Det kan medføre at arkivarbeidet som ikke må
utføres umiddelbart, lett blir skjøvet på «til seinere». Slike oppgaver som blir liggende kan
bli vanskelig å ta igjen fordi man ikke helt klart husker hva som skal gjøres med dem.

Det er en utfordring å kunne sette av nok tid til å sette seg inn i nye oppgaver og utarbeide
rutiner for hvordan disse skal utføres best mulig. Arkivplanen som ble vedtatt i 2003, og
som skal oppdateres innen det første året av hver kommunestyreperiode, er ennå ikke er
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revidert og har derfor mange utgåtte prosedyrer. Iflg. arkivloven så skal hver kommune ha
en arkivplan. Et annet eksempel er at overgang til fullelektronisk arkiv som ville gjort
hverdagen mer effektiv (ikke papirarkiv) ikke er mulig å gjennomføre i dag pga.
manglende rutiner.

Som arkivansvarlig i kommunen ser jeg at arbeidet med arkiv ikke blir satt av nok tid til. Vi
har et stort etterslep på oppgaver som skulle vært gjort. Det er en viktig del av
internkontrollen i kommunen og manglende rutiner kan føre til at ting gjøres forskjellig og
at det kanskje ikke dokumenteres godt nok. Spesielt vil manglende tid føre til at nye
saksbehandlere ikke får den opplæringen de trenger.

På bakgrunn av dette bes det om at sekretærfunksjonen på hver etat gjennomgås. Det er
ønskelig å kunne arbeide uforstyrret med en oppgave over lengre tid, få mulighet til å
ferdigstille arbeidsoppgaver som ligger og utarbeide rutiner for en bedre internkontroll.
Hvis de daglige arbeidsoppgaver og kontrollfunksjoner som må gjøres i
saksbehandlingssystemet samt telefon og e-post-fordeling kan rulleres blant
sekretærene, vil flere få frigjort tid til å konsentrere seg om de oppgaver som ligger.

ESA – SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

Saksbehandlingssystemet vi har hatt siden 2001 ble oppgradert i 2007 og nå sist i
desember 201 9. Oppgraderingen har krevd mye arbeid, bla. med testing, gjennomgang av
rutiner, integrasjon med andre program og oppretting av feil/mangler fra tidligere
versjoner.

I tillegg har det vært en del arbeid lokalt med for eksempel overflytting til nye servere og
eksternt med konfigurering av feil/mangler i saksbehandlingssystemet. I skrivende stund
er nesten alle oppdagede feil/mangler ferdigbehandlet, men noen ligger i påvente av tid til
testing.

Vi har fått inn flere saksbehandlere, bl.a. lederne i oppvekstetaten og
lokalutvalgssekretærene. Det har ført til mye opplæring, men dette forventes å gi
gevinster på sikt. Når opplæringen er ferdigstilt vil også lokalutvalgenes saker være å
finne på kommunens hjemmeside, både før og etter møtet og på samme måte som for
andre utvalg.

Oppdatering av ESA vil føre til bedre dokumentsikkerhet og gi mulighet til internkontroll,
bla. rapportering av delegerte vedtak. Det gjenstår nå å få rutinene på plass og
innarbeidet.

Integrasjon av fagsystemet Webcruiter (rekrutteringssystem) mot ESA har hatt litt
startproblemer etter oppgraderingen, men ble heldigvis i orden før hovedutlysning på
oppvekst tok til. Det satses på å integrere også andre fagsystem etter hvert for å gi full
oversikt over innkomne brev til kommunen og mulighet for internkontroll.
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BEREDSKAP

Lurøy kommune tok koronapandemien umiddelbart på alvor og har i mars og april hatt
ukentlige møter i krisestaben. Kommuneoverlege/smittevernlege Andreas Dyrkjær har
gjort 3 vedtak i medhold av Smittevernloven § 4-1, femte ledd, mens formannskapet
deretter tok over og har gjort 6 vedtak jf. samme lov. Vedtakene ble gjort for å beskytte
Lurøys befolkning mot viruset lengst mulig, gi minst mulig belastning på lokalt
helsevesen og gi helsevesenet lokalt mulighet til å ruste seg tilstrekkelig opp for å takle
pandemien.

Lurøy har vært streng med karanteneregler for andre enn kommunens befolkning, og var
en av de siste kommunene i Nordland til å oppheve karantene for reisende fra andre deler
av landet.
Vi har særlig bedt hyttefolket om å ikke komme til kommunen – med varierende resultat.
Noen butikker har hatt utvidet åpningstid på lørdager og bedt lokalbefolkningen gjøre sin
helgehandel ferdig tidligere i uka. Det har nok avhjulpet litt.

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har gitt flere dispensasjoner, spesielt innenfor
kritiske samfunnsfunksjoner. Dispensasjonene har det vært mulig å gi pga. vår
desentraliserte oppbygging av kommunen.



28TERTIAL 1 - 2020

Økonomi og drift

Per tertial 1 - 2020 utgjorde merforbruketfor den samlede sentraladministrasjon ca.
1 ,481 mill. kroner, noe som utgjør ca. 1 9,6 % mer enn tertialbudsjett (merforbruk).

Merforbruket per tertial 1 har sin hovedårsak i at det er utbetalt helårstilskudd, lisenser og
lignende. Avviket vil derfor utligne seg gjennom året. Dette gjelder også lønnspostene
med bakgrunn i at feriepengene utbetales i juni.

Nytt av året er det at ordfører rapporterer på Sentrale folkevalgte organer.
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RÅDMANNSKONTORET, REVISJON, KONTROLL, ADMINISTRASJONSBYGG,
KIRKELIGE FORMÅL, FLLESUTGIFTER OG ADMINSITRATIVE UTVAG/NEMND/RÅD

Rådmannen rapporterer selv på ovenstående ansvarsområder

REVISJON

Det ble inngått avtale med Deloitte om regnskapsrevisjon fra 1. juli 201 9 (frem til 30/6-
2023). Kontrakten utgjør kr 199 000,-per år (prisreguleres). Revisor har fakturert
kommunen for de 3 første måneden i 2020, noe som er innenfor budsjett.

Det er i tillegg satt av kr 100 000,-til annen revisjon eller oppdrag fra kontrollutvalget. Nytt
av året (ny kommunelov) er det at revisor skal gjennomføre etterlevelseskontroller
(forenklet kontroll av definert tema). Dette er ikke med i anbudet og kontrollutvalget ber
om at området tilføres kr 30 000,- for å ivareta det nye kontrolltiltaket. Rådmannen vil
foreslå tilførsel av nevnte beløp i budsjettreguleringen.

Rådmannen har ingen signaler fra hverken revisor eller kontrollutvalg at ikke
budsjettforutsetningene oppnås.

KOMMUNALT KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget har kun avviklet ett møte innenfor tertial 1. Rådmannen har ingen
signaler fra kontrollutvalg at ikke budsjettforutsetningene oppnås.

RÅDMANNSKONTORET

Med den oversikt rådmannen har per tertial 1 ligger det an til at budsjettforutsetningene
oppnås.

Benyttelse av juridisk/økonomisk rådgiving belastes i stor grad dette ansvarsområdet, og
behovet kan vanskelig anslås så tidlig på året, men ligger greit an så langt.

KIRKELIGE FORMÅL

Tilskuddet (2,587 mill. kroner) til kirkelig fellesråd er utbetalt i sin helhet for 2020.
Internkjøp regnskapsførers på slutten av året. Tilskudd til andre trossamfunn utbetales i
januar 2021 basert på regnskap fra kirkelig fellesråd. Det legges til grunn at
budsjettforutsetningene oppnås.

Det kan nevnes attilskudd til trossamfunn er foreslått uttrekketav kommuneramma fra
og med 2021. Blir spennende å se om uttrekket korresponderer med det vi utbetaler.

ADMINISTRASJONSBYGG
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Dette ansvarsområdet har et lite merforbruk per tertial 1. Dette skyldes i hovedsak
periodisering av husleie ved rådhuset. I forbindelse med organisering av NAV fra og med
2021 kan det ligge an til redusert husleie på ansvarsområdet. Dette må i tilfelle
kompenseres i budsjett 2021 og årene fremover.

ARBEIDSMILJØUTVALG, AKAN OG SÆRSKILT KLAGENEMND

Det legges til grunn at budsjettforutsetningene overholdes

FELLES FORSIKRING

Det ser ut som at forsikringen samlet sett er betalt for 2020, herunder meglerhonorar.
Kollektiv gruppeliv inntektsføres ved årsavslutning. Det legges til grunn at
budsjettforutsetningene overholdes.

Det kan nevnes at ordførerkjedet er forsikret, noe som har en årlig premie på kr 3 1 54,-.

ANDRE FELLESUTGIFTER

Andre fellesutgifter omfatter en del tilskudd, driftsavtaler og kontingenter, som faktureres
halvårlig. Det er hovedårsaken til at det er merforbruk per tertial 1 . Det er vanskelig å
fastslå på dette tidspunkt hvilke variable felleskostnader som vil påløpe i 2020. Det legges
til grunn at budsjettforutsetningene overholdes.

SENTRALE FOLKEVALGTE ORGANER V/ORDFØRER

Fra politisk nivå, med ansvarsområde 1000, kan det rapporteres at ansvarsområde ligger
innenfor budsjett, med ett mindre forbruk som nok skyldes:

Mindre reiseaktivitet.
Mindre taptarbeidsfortjeneste.
Begge som følge av møter avholdt som fjernmøter, som følge av korona tiltak.

Det kan også nevnes at møtegodtgjørelsene til folkevalgte utbetales ikke før på slutten av
året.
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VALG OG ELDRERÅD V/TEAMLEDER

ANSVAR 1030 – STORTINGS-/KOMMUNEVALG

Det er ikke noen form for valg i år, så det påløper kun kostnader på medlemskap i fora
som har med valg gjøre (Valgforum). Årsmøte i Valgforum vil gå digitalt i august så der vil
det ikke påløpe noen kostnader.

ANSVAR 1650 – ELDRERÅD

Eldrerådet har hatt ett møte i år med konstituering og faste saker. I samme møte ble det
også gitt orientering fra Pensjonistforbundet vedr «Leve hele livet-reformen». Pga. korona
har det ikke vært mulig å gjennomføre oppsatt eldrerådsmøte i april eller planlegge
eldretur i mai.

ØKONOMIAVDELING v/REGNSKAPSLEDER

Er ikke noe avvik av betydning, men må kommentere at merforbruket på vedlikehold
Visma (konto 12016) er fordi mesteparten av vedlikeholdet faktureres pr halvår.
Merforbruket på implementering Visma (konto 12015) er implementering av modulen e-
Ordre.

FRAVÆR

4 egenmeldingsdager som skyldes at en ansatt fikk feber og måtte holde seg hjemme
pga. Korona-tiltakene.

E-ORDRE

Vi har fått implementert modulen e-Ordre og hatt opplæring på teknisk avdeling.
Vask av adresser på reskontroene via Folkeregisteret er og endelig på plass.

Skal nå starte med opplæring på e-Ordre for alle helsesekretærene.
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Visma Skole er i gang (implementering og opplæring), muligens starter det samme med
Visma Barnehage fra høsten av.

INTERNKONTROLL

Det vil bli rapportert på internkontroll innenfor regnskap ved senere rapporteringer.

LOKALUTVALG, IKT, KULTUR, FOLKEHELSE OG MILJØ, MUSEER, VIGSEL, IDRETT,
BIBLIOTEK, OG STEINKJERRINGA v/PLAN OG UTVIKLINGSRÅDGIVER

LOKALUTVALG 1 01 0, 1 01 1 , 1 01 2, 1 01 3, 1 01 4, 1 01 5, 1 01 6, 1 01 7

Endring av forskrift om godtgjøring til kommunale folkevalgte pr. 01 .01 .2020 medførte en
betydelig økning av årlige utgifter for utvalgene, som slår spesielt hardt ut hos utvalgene i
de mindre kretsene. I påvente av politisk behandling av endringssak, er utvalgene
anmodet om å utvise forsiktighet i bruk av variable driftsmidler. En anmodning utvalgene
har tatt til følge.

Den vakante sekretærstillingen på Lurøy innland er løst med et ettårig engasjement ut
året. Utvalgssekretærene er i full gang med opplæring i saksbehandlingssystemet (ESA).

IKT 1 220

Kostnader i forbindelse med ESA og Compilo er fra og med i år ført til ansvar 1 220, mot
tidligere år hvor kostnadene har vært ført til andre ansvar.
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Hovedoppgavene på IKT avdelingen har vært knyttet til overgangen til ny versjon av ESA
og oppsett hos brukere, oppsett og innføring av ny terminalserver og å få på plass rådløst
nettverk hos oppvekstsentrene. Siste del av tekniskserver på Tonnes er flyttet til
rådhuset.

I forbindelse med avslutning av brukerstøtte for Windows 7, er det blitt byttet ut gamle
PCer hos HSO-etaten (spesielt hos legetjenesten). Det er også innført Visma Flyt Skole
(skoleadministrativt system).

KULTUR 1 300

Noe underbudsjettert på fastlønn. Ellers liten aktivitet 1 . tertial på kulturaktiviteter.

FOLKEHELSE 1 305

Tilskuddsbeløp fra folkehelseavtalen med Nordland Fylkeskommune er inntektsført, men
ansvaret mangler budsjettering av tilskuddet.

Idrettslagene og skolene i Lurøy tilbys tilgang til nettinstruktør for trening. Etter
restriksjoner grunnet Covid-1 9 ble tilbudet endret til «gratis-bruker» for innbyggere til
hjemmebruk. Ellers er planlagte tiltak utsatt, herunder også medvirkningsprosess for
ungdom, «fokusdag», utsatt til høsten.

FRIVILLIGHET 1 306

Behandling av frivillighetsmiddelsøknadene ble utsatt på grunn av pandemisituasjonen,
men vil fremmes for TRU i mai.

MILJØ/PLAST 1 307

Avsatte midler til egenandel i forbindelse med avtale med Rent Hav Helgeland er ikke
utbetalt for 2020.

KULTURVERN OG MUSEER 1 31 0

Utbetaling av midler bevilget til forprosjekt «Museumsløft» er ført til ansvar 1 31 0.
Ansvaret er ikke budsjettregulert tilsvarende ekstrabevilgning.

BIBLIOTEK 1 350

Hovedbiblioteket og filialene ble stengt for publikum 1 4/3, av hensyn til smittefare.
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STEINKJERRINGA1 950

Prisene for trykk av Steinkjerringa/Menighetsbladet er varslet økt for 2020. Budsjett er
ikke regulert i henhold til prisøkning.

NÆRING v/NÆRINGSLEDER

ANSVAR 1230 NÆRING

Næring har et lite overforbruk på 2.71 9, ift budsjettert. Dette skyldes at det budsjetteres
med utbetaling av fastlønn for 11 måneder, siden ferielønn ikke inngår. Det vil bli et
merforbruk fram til juni, og rettes opp i neste kvartal.

ANSVAR 1235 JULELUNSJ

Julelunsj blir gjennomført i desember, hvert år. Belastinger på ansvarsområdet skjer
primært i siste del av året, derfor er det ikke brukt midler så langt, i 2020.

ANSVAR 1240 NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET

Midlene avsatt til profilprosjekt i 2019, som ble brukt i 2020, er ikke blitt tilført
ansvarsområdet. Ansvarsområdet har et merforbruk på kr 43.321 . Dette er hovedsakelig
relatert til en annonsekampanje som ble gjennomført i påsken, og at det var budsjettert
med at designbyrået ville bruke mer tid på ferdigstillelse av profil for kommunen ut over
første tertial. Ut over dette er ansvarsområdet belastet med restbeløp for gjennomføring
av Temadagen (sist november), og gjennomføring av karrieredager.

ANSVAR 1250 REISELIV

Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 73.004. Dette skyldes at området kun er
belastet for 1. kvartal for vertskapstjenester for Helgeland reiseliv. Det var budsjettert
med at fakturaen for 2. kvartal, og årsfakturaen fra Kystriksveien AS, skulle belastes på
samme tertial. Disse kom for sent til å bli med i denne rapporteringen.
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NÆRINGSFOND OG FOLK I HUSAN v/NÆRINGSLEDER

KOMMENTARER TIL TERTIAL FOR FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I
HUSANTILSKUDDENE

Oversikt over næring per 1 . tertial gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde. Dette gjelder
alle ansvarsområdene. Det fremkommer ikke at noen midler på ansvarsområdet er
allerede disponert (og ikke utbetalt). Det er en forsinkelse i utbetaling av midler etter at
vedtak er gjennomført. Årsaken er ofte at formaliteter må på plass, vedtakets gyldighet
kan strekke seg over årsskifter, samt at flere søker om utsettelse av da de ikke har fått
gjennomført tiltaket innenfor fristen for tilskuddet.

Bruk av fondsmidler er vanskelig å budsjettere. Disse er relatert til hvilke søknader som er
kommet til kommunen, hva som er bevilget, og når disse skal utbetales. Det vil derfor
være avvik mellom budsjettert og regnskap.

5310: STATLIG NÆRINGSFOND (NI)

Det er utbetalt 2 delutbetalinger og 3 tilskudd til gjennomføring av tiltak, som er bevilget i
201 9. Per 30.04 er det innbetalt 4 avdrag på, til sammen, kr 1 5.331 på tidligere gitte lån.

5315: GRÜNDERFOND

Gründerfond har ikke hatt utbetalinger for 2020. I første kvartal er det blitt bevilget kr.
1 2.445 fra fondet, som ikke er utbetalt. Etter bevilgning er fondet tomt.

5320: KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII):

I 1 . tertial er det utbetalt et næringslån på kr 1 50.000, for en tildeling gjort i 201 9.
Utbetalingen er splittet, og fordelt mellom omkostninger (som er utbetalt til Lindorff, og
belastet mottaker) og utbetaling til næringssøker.
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5323: UNGT ENTREPENØRSKAP (UE):

Lurøy kommune har hatt en treårig avtale med deltakelse på Karrieredagen i Rana. Siste
utbetaling for denne er gjort i 1 . kvartal.

5325: KVOTEFOND FISKERI

Det er ikke utbetalt, søkt eller tildelt midler fra fondet i dette kvartalet. Fondet har fått
tilført midler gjennom tilbakebetaling av kommunens andel når kvoter har blitt solgt, både
i 201 8 og i 201 9. Per 1 . tertial gjenstår en innbetaling fra salg av kvote.

5400: FOLK I HUSAN

I 1 . kvartal er det utbetalt et tilskudd til bygging av bolig, som ble tildelt i 201 9. Så langt i
2020 er det tildelt og utbetalt et tilskudd for bygging av bolig og 2 tilskudd til kjøp av bolig.
Det er lagt inn en tilbakebetaling av tidligere gitt tilskudd (kr.50.000), fra en mottaker som
har flyttet fra kommunen og ikke innfrir kriteriene i ordningen.

Rapportering på delegerte vedtak i 2020 (Sentraladministrasjonen)
Det er per tertial 1 – 2020 ikke fattet enkeltvedtak i Sentraladministrasjonen.

Oppsummering status Sentraladministrasjonen V/Rådmann

Økonomisk sett ligger driften i Sentraladministrasjonen an til oppfylle
budsjettforutsetningene. Det tas da forbehold om forhold en ikke har oversikt over per
tertial 1 . Videre forutsettes det da at en tilfører midlene som regjeringen bevilger til utsatt
avvikling av skatteoppkrever. I tillegg vil det være behov for tilførsel av noe midler til
Nærings- og utviklingsteamet for videre satsing på profilering, vekst og utvikling. Det
jobbes med en rekke prosjekter som det er viktig å holde trykk på. Styrking av
personellressursene har som nevnt skjedd ved tilsetting av Trainee.
Kommuneplanprosessen vil derfor ha stort trykk fremover.

Rådmannen vil i forbindelse med årsoppgjør foreslå tilførsel av midler til det kommunale
næringsfondet. Det er viktig at en har gradvis påfyll av næringsfondet for å kunne bidra til
næringsetableringer. Det er startet et arbeid med å vurdere retningslinjene for
næringsfondene slik at en kan spisse satsingene i forhold til innovasjon og etablering av
bedrifter/arbeidsplasser. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med
kommuneplanprosessen (samfunnsplanen).

Ny kommunelov fordrer at en får på plass/utviklet internkontrollsystemene og lovpålagte
reglement. Dette arbeidet vil som nevnt ha stort fokus i Sentraladministrasjonen i 2020.

Internkontrollarbeidet innenfor regnskap videreutvikles. Rutiner systematiseres i Compilo.
Risikovurderinger med tilhørende prosedyrer vil bli videre utviklete Compilo i 2020.
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Den kommunale forvaltningen er svært omfattende. Økt krav til rapportering og
internkontroll fordrer mye ressurser. I tillegg lovfestes det løpende rettigheter for brukere
som medfører større belastning på det administrative nivået mht. personell, økonomi og
juss.

Det er verdt å merke seg at det stilles de samme krav til Lurøy kommune som
eksempelvis til større bykommuner. Dette medfører at mye av fagoppgavene blir lagt til
enkeltpersoner i Lurøy, der større kommuner har hele avdelinger.
Administrasjonen/oppgaveløsningen blir derfor svært sårbar i mindre kommuner. Denne
utviklingen forsterkes for hvert år som går. Dette stiller igjen forsterkede krav til
organisering- og tjenesteyting.

Administrasjonen må gjøre avveininger i forhold til hvor ressursene benyttes, eksempelvis
bør administrasjon/funksjoner styrkes, eller bør midlene eksempelvis prioriteres til den
direkte tjenesteytingen innenfor omsorg og oppvekst. Rådmannen gjør seg derfor tid om
annen vurderinger/refleksjoner av om Lurøy kommune er bærekraftig på sikt, gitt de krav
som stilles (økende år for år). Folkevalgtopplæringen til høsten 2020 bør derfor ha fokus
på rolleforståelse og gjennomgang/opplæring i kommunens oppgaver.


