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1 ÅRSBERETNING 2019 

 
Organisering årsregnskap 2019: 
 
Årsberetningen fra Rådmannen er pliktig informasjon etter lov og forskrift (KL. § 48 nr. 5, 
FKR § 10 og § 12 samt KRS 6 pkt. 3.2.1), og er ment å være utfyllende i forhold til den 
informasjonen som gis i årsregnskapet. 
 
Regnskapsfrister ved behandling av årsregnskap og årsberetning er regulert i «Forskrift 
om årsregnskap og årsberetning». Det fremkommer av forskrift at årsregnskapet skal 
avlegges senest 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen fra rådmannen skal 
avlegges seneste 31. mars. Årsregnskapet vedtas deretter av kommunestyret, senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt, mao innen utgangen av juni måned. 
Revisjonsberetningen skal i henhold til «Forskrift om revisjon av 15.6.2004» avlegges 
innen 15. april.   
 
De senere år har målsettingen vært at ovenstående frister i størst mulig grad skulle 
overholdes. Det har i den forbindelse vært satt i gang målrettede tiltak for å oppnå 
økning av kvaliteten på det løpende regnskapsarbeidet. Som følge av dette ble fristene 
overholdt i 2019, og nå i 2020.  
 
Det er Rådmannen, som fungerende økonomisjef, som sammen med regnskapsleder som 
har gjennomført årsavslutningen for 2019. Store deler av regnskapsavstemmingene 
(kontoer) for årsavslutning i 2019 er gjennomført av regnskapsleder. Regnskapssystemet 
(Visma) som ble tatt i bruk 1/1 - 2016 fungere etter hensikten, nye funksjoner rulles gradvis 
ut, bla kan medarbeidere nå legge inn fakturagrunnlaget direkte, istedenfor å lage 
grunnlag som deretter må punches inn av regnskap. Denne funksjonen (e-ordre) vil blant 
annet bli innført for helsetjenesten i 2020.  
 
Årsregnskap for 2019 ble avlagt den 15. februar 2020 (frist 15. feb.). Dette er siste året at 
regnskapet blir avlagt etter den gamle kommuneloven.  
 
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (finansreglement) for Lurøy kommune ble 
vedtatt av kommunestyret den 12. desember 2018 (kst. - sak 52/18). Det har ikke vært 
gjennomført utvidet (kun i avtalebanken) plasseringer av kommunens likvider i 2019. 
Dette vil bli vurdert i 2020.  
 
Internkontrollen innenfor regnskapsarbeidet er forbedret i 2019. Rådmannens vurdering 
er at internkontrollen er tilfredsstillende ved årsskiftet. Regnskapsrutinene 
systematiseres og innarbeides fortløpende i kommunens nye virksomhetsstyringssystem 
(Compilo).   
 
Det vil kunne oppstå situasjoner der internkontrollen kan bli redusert i perioder med 
sykemelding, ferie og permisjoner da en er relativt få ansatte innenfor regnskap. På den 
andre siden kan en si at det er en styrke at det er etablert strukturer som ivaretar 
regnskapsarbeidet i uforutsette situasjoner.   
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Regnskapsavdelingen har hatt stabil bemanning i 2019, og det ligger derfor godt til rette 
for oppfyllelse av forutsetninger for videre utvikling av økonomioppgavene.   
 
Lurøy kommune sin økonomiske stilling: 
 
Årets regnskap er oppgjort med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 262 522,-  
 
Avvik mellom utgifter og inntekter: 
 
Det er samlet sett overført kr 15 803 000,- (kr 5 001 878,- i 2018) fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet, noe som er i henhold til budsjett.    
 
Investeringsregnskapet hadde en finansieringsramme (regulert) på kr 35 861 140,-. 
Forbruk/regnskap investering utgjorde kr 35 564 027,-. Lavere forbruk enn budsjett har sin 
hovedårsak i noe redusert kostnader i 2019 utover hva en hadde stipulert, jfr. 
budsjettregulering i kommunestyresak 52/19. I tillegg skyldes avviket at mindre 
investeringer (under kr 100 000,-) ble overført til driftsregnskapet.   
 
Opprinnelig budsjett for investeringsprosjekter i 2019 hadde en ramme på 74 448 000,-. 
Årsaken til at investeringsbudsjettet ble vesentlig endret er at en ikke kom i gang med det 
store omsorgsprosjektene (entreprisen) i 2019. Dette prosjektet ble oppstartet i februar 
2020.  
 
Det leveres et greit driftsresultat for 2019 med ca. 4,3 mill. kroner i mindreforbruk. I tillegg 
til økonomistyring innenfor drift er følgende elementer hovedårsak til en større del av 
resultatet (mindreforbruket): 
 

 Premieavviket (Resultatvirkningen inkl. aga) utgjør kr 477 789 i 2019,- mot –6 559 
422,- kroner i 2018. Premieavviket amortiseres årlig. 

 Til sammen har driften inkl. premieavvik et mindreforbruk på kr 23 227,-. Se tabell 
neste side. 

 Skatteinngangen innenfor inntekt- og formue er høy for Lurøy, men kr 348 368,- 
lavere enn budsjett. Lurøy kommune ligger på topp i hele Nord-Norge med en 
skatteinngang på ca. 29 % mer enn landsgjennomsnittet. Det er liten tvil om at 
utbytte fra lokalt eide oppdrettsselskapene er hovedårsak til dette. Årsaken er 
selvsagt gode resultater, og sannsynligvis tilpasning til nytt skattesystem. Økt 
skatteinngang medfører at en må bidra mer i inntektsutjevningen. Lurøy 
kommune tilbakeførte ca. 11,46 mill. kroner innenfor rammeoverføringene, noe 
som var ca. 2 mill. kroner lavere enn budsjett. 

 Netto skatteresultat (eiendomsskatt/inntekts- og formue) er kr 248 177,- lavere 
enn budsjett. 

 Rammeoverføringene gir en merinntekt, utover budsjett, på 1 774 039,-, noe som i 
hovedsak relateres til inntektsutjevningen.  

 Økte kapitalinntekter som følge av renteøkning, noe som utgjorde hele 2,2 mill. 
kroner. Avdragskostandene var kr 344 345,- lavere enn budsjett. Hensyntatt 
avdrag og rentekostnader utgjør merinntekten innenfor kapitalområdet kr 
2 713 453,-.   
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Den høye skatteinngangen vil nok ikke vare over tid. Det er stor sannsynlighet for at
aksjonærene tilpasser seg skattesystemet, og at selskapsstrukturer og eierskap endrer
seg.

Tabellen under viser de 3 kommunene i Nordland som kom best ut i forhold til
skatteinngang i 2019, resten av kommunene i Nordland ligger rundt landsgjennomsnittet.
Som en ser ligger Lurøy kommune høyest i prosent av landsgjennomsnittet, og dermed
den kommunen som må bidra mest i forhold til kommunenes fellesskap i Nordland
(inntektsutjevningen).

Drift/tjenestetilbudet (økonomi):

Det er i budsjettåret foretatt en økning av budsjettet med kr 647 252,-for rammeområde
sentraladministrasjon. For oppvekstetaten er det gjennomført en økning av budsjett med
hele kr 2 111 736,-. For HSO etaten har budsjettøkningen vært kr 1 463 738,-. Mens det for
Teknisk etat har vært en budsjettøkning på kr 873 958,-.

Næringsområdet har en budsjettøkning på kr 400 000,-, noe som gjelder «folk i
husantilskudd» basert på vedtak/bevilgning av formannskapet.

I tillegger budsjettet til reserveposten redusert med kr 3 131 000,-i 2019. Reduksjon
budsjett reservepost har sin årsak i bevilgninger foretatt av formannskap og
kommunestyret.

Driftsmessige resultatet fra tjenesteproduksjonen/etatene er presset. Oppvekstetaten
har et relativt høyt merforbruk i 2019.

Til sammen utgjør det driftsmessige (tjenesteområdene) mindreforbruket kr 23 227,-(4,6
mill. kroner i 2018). HSO og Teknisk går i realiteten i balanse med et lite mindreforbruk.

Sentraladministrasjonens ansvarsområder gir samlet et mindreforbruk på kr 1 345 439,-.
Oppvekstetatene har samlet et merforbruk på kr 932 189,-, samtidig som etaten har fått
tilført ca. 2,1 mill. kroner mer enn budsjett i 2019. Dette er bekymringsfullt da etaten skal
ytterligere redusere sitt budsjett med ca. 1,5 mill. kroner i 2020.
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HSO etaten går som nevnt i balanse i et år det har vært mange vakante stillinger. Dette 
betyr at det fremover må gjennomføres et omstillingsarbeid for å tilpasse seg 
budsjettrammene i 2020/2021. 
 
Innenfor sentraladministrasjonens 37 ansvarsområder er det samlet et mindreforbruk 
som bidrar til at den samlede driften så vidt går i pluss. 
 
Rådmannen er bekymret for etatenes økonomioppfølgingen, spesielt gjelder dette 
oppvekstetaten og HSO etaten. Det er avgjørende at økonomistyringsarbeidet får økt 
fokus fremover. Lurøy kommune begynner nå å merke at de økonomiske rammer 
strammes og at marginene i stor grad er benyttet. Det kan også bemerkes at 
skjønnstilskudd fra fylkesmannen er betydelig redusert i 2019.  
 
Etatenes avvik beskrives kortfattet under: 
 

 Sentraladministrasjonen: Mindreforbruket skyldes i stor grad noen sykemeldinger 
og avvikling av fødselspermisjon deler av året. Samlet mindreforbruk 
administrasjon ligger på ca. kr 700 000,-. Da sykemeldinger/permisjoner har 
omfattet nøkkelstillinger har en ikke kunnet leie inn ressurser. Politisk budsjett har 
et lite merforbruk (ca. kr 70 000). Kontroll og revisjon har et mindreforbruk på i 
overkant av kr 200 000,-. Videre er det noe mindreforbruk innenfor fellesposter. 
Mer spesifikk forklaring fremkommer i årsmeldingen for sentraladministrasjonen. 

 Oppvekstetaten: Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på Onøy og Kvarøy 
oppvekstsenter, samt innenfor felleskostnader grunnskole. Mer spesifikk 
forklaring fremkommer i årsmeldingen for oppvekst. 

 HSO: Etatens mindreforbruk er marginalt. Det kan nevnes at etaten ikke fikk 
skjønnsmidler til ressurskrevende brukere i 2019, tidligere har vi årlig blitt bemidlet 
med ca. 1 mill. kroner i skjønnsmidler. Mer spesifikk forklaring fremkommer i 
årsmeldingen for HSO. 

 Teknisk etat: Etatens mindreforbruk er relativt lite og kan ikke forklares særskilt. 
Mer spesifikk forklaring fremkommer i årsmeldingen for teknisk etat. 

 
Det gjensto kr 0,- av reservepostene, inkludert tilskuddspost I, tilskuddspost II og 
tilskuddspost veilys, ved utgangen av regnskapsåret. 
 
Det ble i 2019 gjennomført driftsmessig budsjettregulering (bevilgning) i forbindelse med 
budsjettregulering i desember. Budsjettreguleringen omfattet også 
investeringsregnskapet.   
 
Rådmannen vil tilrå at det driftsmessige mindreforbruket innenfor 
sentraladministrasjonen, HSO og Teknisk benyttes til dekning av oppvekstetatens 
mindreforbruk. 
Kommunens beholdning av fondsmidler har økt i 2019, og likviditetsreserve anses som 
god, hensyntatt kommunens aktivitet. Dette sikrer finansiering av planlagte investeringer 
i økonomiplanen samt til forskuttering av husbankmidler. I sum er Lurøy kommune i en 
solid finansiell situasjon og kan møte de fremtidige utfordringene på en sunn og god 
måte.   
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Avvik mellom regnskap og budsjett (driftsregnskap): 
 
På inntektssiden er hovedårsaken til avvikene betydelige økte skatteinntekter utover 
regulert budsjett (ca. 7 mill.), noe som igjen reduserer inntektsutjevningen innenfor 
rammetilskudd (ca. -2 mill.). Skatteinntekter hadde en ikke fullstendig oversikt over før i 
begynnelsen av februar 2020. Videre ble statstilskuddet til ressurskrevende brukere noe 
lavere enn budsjett (kr 279 000,-). Som følge av at refusjonsordningen for 
ressurskrevende brukere ikke var ferdigstilt fra revisor før etter regnskapsavleggelsen vil 
dette beløpet bli ytterligere redusert (lavere) med kr 31 000,-, noe som må 
inndekkes/korrigeres i regnskap 2020.  
 
Samlet inntekter (brutto) utgjør kr 6 647 737,- mer enn budsjett. Foruten avviket på 
rammeoverføringene/inntektsutjevningen (ca. 1,9 mill. kroner)) skyldes i hovedsak 
merinntekten utover budsjett økt sykelønnsrefusjon med ca. 3,1 mill. kroner, økt 
momskompensasjon med ca. 0,7 mill. kroner og andre refusjoner med i overkant av 1. mill. 
kroner. Ellers er det mindre avvik innenfor inntekter. 
 
Samlet driftsutgifter (brutto) utgjør kr 4 818 510,- mer enn budsjett. Det er ikke 
budsjettert med avskrivning, derfor avvik på ca. 11 mill. Det er avvik på i underkant av 3 
mill. kroner innenfor lønnskostnader. Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på ca. 
0,5 mill. kroner, og avvik på i underkant av 1 mill. på kjøp fra andre kommuner, bla 
innenfor skole og helse. Det er også et avvik på underkant av 0,5 mill. kroner innenfor 
overføring, dette gjelder i hovedsak momskompensasjon. 
 
Finansinntektene har en merinntekt på 2,3 mill. kroner utover budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak bedre avkastning på kommunens likvider som følge av økt innskuddsrente i 
2019. 
 
Finansutgiftene har et avvik på kr 3 030 524,-, noe som har sin hovedårsak i at 
aksjeinnskudd i Bra-Pro AS ikke ble gjennomført i 2019 som budsjettert.  Det vises i så 
måte til note 9 i årsregnskapet for utfyllende opplysning.  
 
Bruk av disposisjonsfond har et avvik, noe som i hovedsak skyldes ovenstående.  
 
Utover dette er det mindre avvik mellom regnskap og budsjett i driftsregnskapet. 
 
 
Avvik mellom regnskap og budsjett (investeringsregnskap): 
 
I investeringsregnskapet er det et mindre budsjettavvik på inntekter, årsaken til dette er 
noe lavere momskompensasjon enn budsjett.  
 
Utgiftene i investeringsregnskapet er kr 297 113,- lavere enn budsjett. Dette er prosjekter 
som fortsetter i 2020. Avvikene søkes budsjettregulert i 2020 i forbindelse med 
årsavslutning, dette for å opprettholde vedtatt finansiering av prosjektene. 
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Innenfor finansieringstransaksjoner er det bla. et avvik på kr 750 000,- for avsetning til 
ubundne investeringsfond. Dette har sin årsak i at avsetningen ved en feiltakelse har blitt 
budsjettregulert på feil konto (bruk av disposisjonsfond). Videre er det avvik på kjøp av 
aksjer (andeler i KLP) med ca. kr 80 000,- som følge av bedre avkastning i KLP enn 
forutsatt.  
 
Avvik innenfor finansiering investering er bla bruk av lån. Redusert bruk av lån innenfor 
investering har sin årsak i balansering av investeringsregnskapet, dette som følge av 
mindre kostnader med investeringene enn budsjett. Videre er det mottatt noe mindre 
avdrag på utlån enn budsjett. Avvik bruk av disposisjonsfond har sin hovedårsak i 
feilbudsjettering som beskrevet ovenfor.   
 
Investeringsregnskapet er med denne bakgrunn oppgjort i balanse, noe som vil si at 
inntekter fratrukket utgifter går i 0,-. 
 
Forhold av vesentlig betydning for Lurøy kommune:  
 
Lurøy kommune har per tiden en solid økonomi. Nytt inntektssystem, som ble innfaset fra 
1. januar 2017, har de senere år gitt en lavere vekst i rammeoverføringene til Lurøy 
kommune. De senere års økte skatteinntekter til kommunen har i stor grad kompensert 
for redusert vekst innenfor rammetilskudd. Eventuelt reduserte skatteinntekter til Lurøy 
vil derfor slå direkte inn på kommunens drift.     
 
Strukturprosjektet innenfor oppvekst ble avsluttet og avklart av kommunestyret i juni 
2018. Ny ledelsesstruktur er kommet på plass i løpet av 2019, dog noe forsinket. Etatens 
administrasjon er som følge av denne omstillingen betydelig styrket. Rådmannen legger 
derfor til grunn at oppvekstsjefen optimaliserer ledelsesstrukturene i 2020, og at det gir 
synergier i forhold til effektiv ledelse, oppgavefordeling og en langt større fleksibilitet 
innenfor administrasjonen og undervisning i skolen, samt innenfor barnehagedriften. 
 
Videre er hovedentreprise for omsorgsutbyggingene/bofellesskap avklart, og arbeidet ble 
igangsatt i februar 2020.    
 
Arbeidskapitalen er i 2019 styrket med ca. 28,7 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er 
utbetalinga fra havbruksfondet i 2019, utbytte fra Rødøy Lurøy kraftverk AS, og opptak av 
lån (34 mill.) i 2019.  
 
Rådmannen vurderer arbeidskapitalen og likviditeten som god. Det vil allikevel være 
tilrådelig å sette av midler på disposisjonsfond til investering for å kunne redusere 
låneopptakene til planlagte investeringer i årene fremover, samt for å kunne forskuttere 
innvilgede husbanktilskudd til pågående omsorgsutbygginger.  
 
Gjeldsgraden/lånestruktur i Lurøy kommune anses som forsvarlig, spesielt hvis en 
sammenligner med en del andre kommuner.  
 
Låneporteføljen ved årsskiftet var samlet på ca. 118 mill. kroner (98 mill. kr. i 2018). 
Samlede driftsinntekter (brutto) utgjorde ca. 254. mill. kroner i 2019 (274 mill. kr i 2018). 
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Netto lånegjeld (til investeringer) utgjør ca. 109,7 mill. kroner i 2019 (88 mill. kr i 2018), 
noe som gir en gjeldsgrad på ca. 43 %, mot 32 % i 2018.  
 
Ved behandling av budsjett 2019 ble det vedtatt et låneopptak 8 mill. kroner. Dette lånet 
ble ikke opptatt i 2019, men overført til 2020. Samlet låneopptak til investering i 2020 vil 
dermed utgjøre 22 mill. kroner.   
 
Med bakgrunn i vedtatte låneopptak i 2019/2020 vil gjeldsgraden stige i 2020, noe som 
vurderes som forsvarlig ut fra dagens drift og inntektsgrunnlag. Til sammen vil lån til 
investering da utgjøre i underkant av 130 mill. kroner, avhengig av tidspunkt for 
låneopptak. 
  
Netto driftsresultat utgjør ca. 24,77 mill. kr., noe som er et respektabelt resultat før 
avsetninger, bruk av avsetning og overføring til investeringsregnskapet.    
 
Inntektsutviklingen har vært god, noe som blant annet har sin årsak i 
befolkningsgrunnlaget/demografi, havbruksfond, utbytte, og ekstraordinær høy 
skatteinngang. I tillegg har en evnet å holde kontroll med kostnadsutviklingen innenfor 
driften, men som beskrevet er det svært lite å gå på fremover. Det er derfor nødvendig 
med omstilling/effektivisering innenfor både oppvekst og HSO. 
 
Det pågår for tiden ingen rettsaker eller tvister der Lurøy kommune er involvert. Det har 
heller ikke vært rettsaker i 2019 som har hatt vesentlige økonomiske konsekvenser for 
Lurøy kommune.   
 
Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i Lurøy kommune: 
 
Lurøy kommune har Etiske retningslinjer innarbeidet i Lurøy kommunes 
Personalhåndbok, vedtatt i kommunestyresak 19/19 (juni 2019).  
 
Det er stort fokus på etiske retningslinjer innenfor alle nivå i organisasjonen. Det er i 
tillegg utarbeidet en rekke prosedyrer og retningslinjer for å ivareta tidligere og nye krav i 
forhold til å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i Lurøy kommune. Dette 
området jobbes det kontinuerlig med, og det vil være økt fokus på internkontroll i 2020. 
 
 
I 2013 ble det innført nytt elektronisk avvikssystem for å bedre rapportering og 
dokumentasjonen av avvik som oppstår. Det har over tid vært knyttet en rekke 
utfordringer med funksjonen av det elektroniske avvikssystemet. Det ble derfor besluttet 
å skifte elektronisk avvikssystem til Compilo. Det nye systemet ble innfaset høsten 2019, 
og da hovedsakelig som nytt avvikssystem. Systemet vil utvikles videre i 2020, bla 
innføring av årshjul og mer aktiv dokumenthåndtering.  
 
I 2013 ble det utarbeidet nytt planverket for kriseberedskapen. Kriseledelsen tar sikte på 
revisjon av dokumentene, bla revisjon av helhetlig ROS, tidlig i 2021.    
 



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 11 av 96  

  

Lurøy kommune vedtok nye varslingsrutiner i juni 2015. Rådmannen anser det som svært 
viktig at Lurøy kommune har gode prosedyrer for varsling, som blant annet beskriver 
hvordan varslingene skal gis en forsvarlig håndtering. Erfaringene så langt har vist oss at 
det er viktig å skille mellom klager, uenigheter og reelle varslinger. Det tas derfor sikte på 
revisjon av varslingsrutinene våren 2020.  
 
Kommunestyret vedtok i 2015 retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier. 
Retningslinjene er blant annet ment til refleksjon for den enkeltes bruk av sosiale medier 
der kommunen blir omhandlet.   
 
Regnskapsarbeidet er under stadig forbedring og det er igangsatt en rekke 
internkontrolltiltak, blant annet innenfor økonomistyring, lønn, regnskap, bank og 
delegasjon. I forbindelse med videreutvikling av nytt økonomisystem utvikles fortløpende 
nye prosedyrer og kontrolltiltak. I 2020 vil en fortsette med utvikling av 
økonomiprosedyrene i virksomhetsstyringsverktøyet (Compilo).  
 
Innenfor HMS ble det i 2015 igangsatt et betydelig arbeid for å sikre best mulig 
etterlevelse av internkontrollen. Rådmannen har tildelt kommunens ergoterapeut rollen 
som HMS koordinator. Dette og en rekke andre tiltak bidrar til økt fokus på HMS arbeidet 
i Lurøy kommune. Håndtering av arbeidsmiljøsaker har fått en sentral rolle i AMU sitt 
arbeid.  
 
Det ble ansatt IKT medarbeider i 100 % stilling fra 1. september 2019. Dette har bidratt til at 
risiko og sårbarhet innenfor IKT har blitt betydelig forbedret. Rådmannen anser 
opprettelsen av denne stillingen som et svært viktig tiltak i pågående 
internkontrollarbeid.  
  
Politiske vedtak følges fortløpende opp innenfor rammen av organisasjonens kapasitet. 
Rådmannen rapporterer til kommunestyret, blant annet oppfølging av 
kommunestyrevedtak ved hver tertialrapportering.  
 
Finansreglementet ble vedtatt i desember 2018, og er således på plass. 
Økonomireglementet søkes revidert og behandlet høsten 2020. Rådmannen tar videre 
sikte på behandling av delegasjonsreglementet i 2020. Reglementene vil da være tilpasses 
kravene i ny kommunelov.  
 
 
Tiltak for å fremme Likestilling, samt for hindre forskjellsbehandling 
 
Lurøy kommune er en kvinnedominert arbeidsplass. Utviklingen innenfor kjønnsbalansen 
er stabil med høyt antall kvinnelige ansatte. Ved årsskiftet utgjorde kvinneandelen 73 % 
(70 % i 2018) av andel ansatte i Lurøy kommune. 
 
Det er ikke satt i verk spesielle tiltak eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og 
forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.  
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Det er allikevel ønskelig, og et mål, om å få flere menn inn i kvinnedominerende yrker for 
å få en bedre kjønnsbalanse. Spesielt er dette viktig innenfor skole, barnehage og 
omsorg.  
 
Det er ikke satt i verk spesielle tiltak for å unngå diskriminering som er i strid med kravene 
i diskrimineringsloven. Diskriminering oppfattes ikke som et problem i Lurøy kommune. 
 
Andre forhold: 
 
Sykefraværet har hatt en nedgang på 2,37 % fra 2018 til 2019. Sykefraværet for 2019 som 
helhet landet på 5,91 %, og er nå nede på omentrent samme nivå som i 2017. I 2018 og 2019 
har det vært jobbet målrettet med sykefraværet, herunder arbeidsavklaring av ansatte 
med høyt/langt sykefravær.  
 
Som en ser er det spesielt legemeldt langtidssykefravær som gjør utslaget i reduksjonen, 
og da med hele 2,01 %. Legemeldt sykefravær 0-16 dager er også noe redusert. Videre er 
avtalt sykefravær noe redusert. Det har vært stort fokus på sykefraværsoppfølgingen, bla 
skal arbeidstaker ta kontakt med arbeidsgiver ved arbeidstids begynnelse for å avtale 
møte for utfylling av skjema 1 (sykefraværsoppfølging). I dette møtet drøftes årsaken til 
sykefravær, oppfølgingsplan med mere. Oppstramming av denne praksisen gir ofte utslag 
i redusert sykefravær.    
 

 
 
I mars 2014 tilsluttet Lurøy kommune seg den nye IA-avtalen. Partene ble enige om en ny 
IA avtale (2019-2022). Ny handlingsplan ble vedtatt av AMU 2019. Det er forventninger om 
at dette arbeidet og den nye IA-avtale vil bidra til reduksjon i sykefraværet.  
 
Kommunens bemanningssituasjon er i hovedsak tilfredsstillende, med unntak av enkelte 
fag- og nøkkelstillinger som har vist seg krevende å rekruttere til. Organisasjonen er svært 
sårbar som følge av få administrative stillinger som ofte er tildelt flere nøkkeloppgaver.  
 
Ved sykdom og permisjon i administrasjonen blir ofte viktige oppgaver «skjøvet på», noe 
som er svært uheldige da en i prinsippet opparbeider seg et vedvarende etterslep.  
Opplæring av ansatte har skjedd både ved interne kurs og nettverkssamlinger og ved 
eksterne kurs mv. Kommunen har stort fokus på at kurs og møter holdes på 
Video/Skype/Teams/Team Viewer. Dette utvikles videre i 2020. 
 
Kommunen forurenser i beskjeden grad det ytre miljøet, men må i likhet med andre 
aktører ha økt fokus på å redusere co2 – utslipp. Kommunen vedtok i 2010 en energi- og 
miljøplan. Fortrinnsvis innkjøpes elbiler til kommunens tjenesteproduksjon. 

Fordeling sykefravær Mulig dagsverk
Dagsverk 

fravær

Fravær i % for 

2019

Fravær i % 

for 2018
Endring

Avtalt sykefravær 1-3 dager 301 0,57 % 0,58 % -0,01 %

Avtalt sykefravær 4 dager og mer  220 0,42 % 0,71 % -0,29 %

Sykemelding 0-16 dager  186 0,35 % 0,41 % -0,06 %

Sykemelding 17 dager og mer  2416 4,57 % 6,58 % -2,01 %

Sum sykefravær 52 842                  3123 5,91 % 8,28 % -2,37 %

Sykefravær 2019
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Lurøy kommunes viktigste utfordring i tiden fremover er å fortsatt arbeide med 
opprettholdelse av kontroll over kommunens utgiftsnivå tilpasset fremtidige 
rammebetingelser, og derigjennom på sikt trygge vår eksistens under rammevilkår som er 
i stadig endring. For å oppnå denne målsettingen er kommunen blant annet avhengig av å 
rekruttere kompetansestillinger. Dette er etter hvert blitt svært utfordrende. Lav 
arbeidsledighet i området/fylket bidrar negativt i så måte, og det rammer spesielt en 
distriktskommune som Lurøy. 
 
Befolkningsutviklingen har også i 2019 vært noe nedadgående. Antall innbyggere 
utgjorde 1 890 per 1/1-2020 (1 904 1/1-2019 (1 920 1/1-2018)). Det antas at innbyggere på 
Hestmona er med i statistikken på nærliggende øyer. Nedgangen er størst på Lurøy 
fastland (-13), på Sleneset/Nord Solvær (-6) og Sør-Nesøy (-6). Lovund hadde en økning på 
8 personer og har da 501 innbyggere. Ellers mindre endringer. 

 
Tidligere år var innbyggertallet relativt stabilt, mens folketallet har gått ned med 30 
personer de 2 siste år. Kretsene endrer seg forskjellig. Endring i befolkningsutviklingen 
har direkte innvirkning på kommunens inntekter både via rammetilskudd og 
skatteinngang. Det er i tillegg bekymringsfullt at det fødes færre barn, og at demografien 
samlet sett utvikler seg negativt. 
 
Administrasjonen har ikke kjennskap til andre forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens økonomiske stilling og resultat, enn det som fremgår av årsberetning og 
årsregnskap.  Alle forhold av vesentlig betydning for kommunen, er lagt fram for politisk 
behandling i løpet av året.  
 

 Onøy den 31. mars 2020  
 

-------------------------------------------------------- 
Karl-Anton Swensen, Rådmann 
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2 Organisasjonskart 

2.1 Organisering av økonomiarbeidet 

 
Figuren viser organiseringen av økonomi- og personalarbeidet, samt rutiner som søkes 
videreutvikles og utarbeides i 2020. Rådmannen ivaretar den overordnede 
økonomisjefsfunksjonen, samt definerte og operasjonelle oppgaver innenfor økonomi.  
 
Fig. illustrerer også hvordan det operative økonomiarbeidet utføres/fordeles til de ulike 
funksjonene/stillingene. Regnskapsleder ivaretar det løpende regnskapet med sin stab.   
 

Det jobbes 
fortløpende med 
optimalisering 
Vismasystemets 
funksjoner. 
 
Det jobbes videre 
med 
kvalitetsheving av 
det samlede 
økonomiarbeidet, 
blant annet ved 
utarbeidelse og 
videreutvikling av 
rutiner og heving 
av kompetanse i 
alle ledd.  
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3 Utviklingstrekk
Som en ser av grafen under er arbeidsledige relativt stabilt lav i Lurøy kommune.

Arbeidsledighet for
menn og kvinner har
økt noe fra 2018 til
2019.

Det var ved årsskiftet
27 stk. på tiltak, herav
16 VTA plasser.

Sum ledige ved
årsskiftet utgjorde 17
stk. (eks. VTAog tiltak).

I grafen under illustreres befolkningsutviklingen i Lurøy i perioden 2010 til 2019 (31.12).

Det har vært en
fallende tendens fra
2011 til 2013, mens det
fra 2014 har flatet noe
ut og falt til 1 890
innbyggere per
31.12.2019.

I forhold til
kommunens økonomi
og videre utvikling er
det viktig at en har
befolkningsvekst. Kilde
SSB.
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4 Nøkkeltall 

 
Skattedekningsgraden gir en indikasjon på hvor stor andel av kommunens brutto 
driftsutgifter som skatteinntektene dekker/belastes. Som en ser øker 
skattedekningsgraden jevnt fra 2012.  Det har vært en forholdsvis stor økning i 
skatteinngangen fra 2015 til 2019. Økning av skattedekningsgraden gjør kommunen mer 
sårbar ved skattesvingninger/nedgang. 

 
 
Rammetilskuddsgraden gir en indikasjon på hvor stor andel av kommunens brutto 
driftsutgifter som rammetilskuddet dekker/finansierer. Til tross for at en holder kontroll 
på driftsutgiftene reduseres rammetilskuddsgraden kraftig fra 2015 til 2019. Reduserte 
rammeoverføringer fremover gir en indikasjon på at driftsnivået må tilpasses nye 
rammer.  
 

 
 
 
 
 
 

SKATTEDEKNINGSGRAD UTVIKLING I %  2012 - 2019

Skattedekningsgraden viser forholdet mellom -

skatteinntekter og løpende utgifter

Dette viser hvilken betydning/andel skatteinntektene

har for finansiering av den løpende drift .

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Dekningsgrad i % 22 % 22 % 23,0 % 24,6 % 29,5 % 30,2 % 33,3 % 35,4 %

Driftsutg. ekskl renter og avskrivninger 182 787 178 720 184 248 187 806 197 399 203 815 214 412 222 264

Inntekts- og formueskatt brutto 40 240 40 163 42 408 46 141 58 139 61 482 71 323 78 651
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Skattedekningsgrad

RAMMETILSKUDDSGRAD UTVIKLING I %  2011 - 2019

Rammetilskuddsgraden viser forholdet mellom

rammetilskudd og løpende utgifter 

Dette viser hvilken betydning ramme- 

tilskuddet har for finansiering av 

den løpende driften.

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Dekningsgrad i % 58 % 64 % 63,9 % 63,9 % 62,0 % 59,5 % 54,6 % 51,4 %

Driftsutg. ekskl renter og avskrivninger 182 787 178 720 184 248 187 806 197 399 203 815 214 412 222 264

Rammetilskudd 105 285 113 803 117 764 119 923 122 356 121 210 117 080 114 191
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Under illustreres utviklingen i brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter, samt 
forholdet mellom inntekter og utgifter (eksklusiv renter og avskrivninger). Omstilling og 
økt økonomifokus de 7 siste årene har bidratt til god kontroll på driftskostnader. Dette er 
positivt og sannsynligvis nødvendig for å kunne møte de fremtidige utfordringer som 
kommunen står overfor. Samtidig gir denne retningen bedre handlingsrom for 
nødvendige investeringer og utvikling.  Som en ser er driftsinntektene falt i 2019 
sammenlignet med 2018, noe som skyldes høy utbetaling fra havbruksfondet i 2018. 
 

 
   
 
 
Under illustreres likviditetsgrad 1, som er en indikator på kommunens likvide evne til å 
håndtere løpende kostnader/drift på kort sikt. Lurøy kommune har god likviditet.    
 

 
 
 
 
 
 

DRIFTSUTG./INNTEKTER UTVIKLING I KR  2011 - 2019 Tall i hele 1000

Driftsutgiftene/driftsinntektene viser hvordan den

samlede virksomheten har utviklet seg over tid

Forholdet mellom inntekter og ugifter illustrerer

kommunens handlefrihet (sunnhet)

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Dr.utg ekskl renter og avskrivninger 182 787 178 720 184 248 197 399 197 399 203 815 214 412 222 264

Dr.innt ekskl renter 201 999 212 899 210 263 219 021 233 043 235 954 274 266 254 263
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Dr.utg ekskl renter og avskrivninger Dr.innt ekskl renter

LIKVIDITETSGRAD 1 UTVIKLING  2011 - 2019

Likviditetsgraden viser forholdet mellom kortsiktig 

gjeld og kasse/post/bank, so forteller i hvilken

grad kommunen evner å finansiere sin kort-

siktige gjeldsforpliktelser.  Likviditeten er 

normalt tilfredstillende når likviditetsgraden

er større enn 1.

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Likviditetsgrad 1 2,2 2,4 2,7 3,5 4,6 5,0 5,0 5,7

Kasse, post, bank (inkl bundne midler) 55 477 74 084 84 964 110 876 149 857 143 490 175 326 207 829

Kortsiktig gjeld 25 343 31 298 30 997 31 736 32 299 28 542 35 279 36 684
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Figuren under illustreres likviditetsgrad 2, som er en indikator på kommunens 
arbeidskapital inklusive ubrukte lånemidler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et 
øyeblikksbilde. Likviditeten varierer selvsagt gjennom året. Forskjellen på likviditetsgrad 1 
og likviditetsgrad 2 er at i likviditetsgrad 2 er kortsiktige fordringer med.  
 
 

 
 
 
Under illustreres kommunens lånegjeld per innbygger. Lånegjelden har økt i 2019, blant 
annet som følge av at låneopptak 2018 og 2019 er slått sammen og gjennomført i 2019. 
Lånegjelden ved årsskiftet utgjorde ca. 118,4 mill. kroner, noe som utgjør kr 62 620,- per 
innbygger. Etter låneopptak i 2020 vil lånegjelden øke til ca. kr 68 000,- per innbygger. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIKVIDITETSGRAD 2 UTVIKLING  2011  - 2019

Likviditetsgrad 2. viser forholdet mellom

sum omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgraden bør være over 2 for å kunne 

si at kommunen har god likviditet.  Er den 

mindre enn 1, er kommunen insolvent.

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Likviditetsgrad 2 2,8 2,8 3,3 4,3 5,1 5,5 5,6 6,2

Sum omløpsmidler 72 006 88 940 102 264 137 915 164 213 156 152 196 850 226 924

Kortsiktig gjeld 25 343 31 298 30 997 31 736 32 299 28 542 35 279 36 684
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LÅNEGJELD PR INNBYGGER UTVIKLING I KR  2011 - 2019 Tall i hele 1000

Oversikten viser gjeldsbelastning per innbygger

 

 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Gjeld pr innbygger ( i kroner) 39 424    35 378  52 286  56 718 63 575   56 823 51 386  62 620  

Lånegjeld ( i millioner kroner) 75 536 67 254 100 233 109 068 122 064 109 100 97 839 118 351

Innbyggertall 1 916 1 901 1 917 1 923 1 920 1 920 1 904 1 890
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5 Finans 

 
Rapportering finans- og gjeldsforvaltning: 
I henhold til Finansreglementet, som ble vedtatt i kommunestyresak 52/18 den 12. 
desember 2018, skal det rapporteres på finans- og gjeldsforvaltningen ved hvert tertial. 
Årsmeldingen er dermed 3. tertial for 2019. 
 
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. 
 

 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 mnd. NIBOR med 
0,3 % påslag. 3 mnd. NIBOR (3 mnd.) utgjorde 1,84 % den 31/12-2019 mot 1,27 % den 31/12-
2018. NIBOR hadde en jevn stigning hele 2019.   
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NIBOR (3 mnd) hadde en topp 12 mars 2020 med 1,92 %, deretter har renten falt som en
stein 0,61 % 24. april 2020. Dette som en konsekvens av koronasituasjonen og som følge
av dette sentralbankens aktive grep. Det minnes derfor om at en må vente langt lavere
innskudd på kommunens likviditet i 2020 enn i 2019. Innskuddene renteberegnes daglig
med basis i NIBOR pluss påslag.

Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært godt innenfor finansreglementets
føringer/regler i 2019, mao ingen avvik.

Passiva (lånegjeld):

Sammensetning av lånegjeld:

Per tertial 3 fremkommer følgende fordeling av lån per utlånsinstitusjon (31/12-2019):

Kommunekreditt (KLP banken), 2 lån som utgjør kr 29 166 750,-
Kommunalbanken, 20 lån som til sammen utgjør kr 77 860 000,-
Husbanken (investering), 5 lån som utgjør kr 2 656 267,-
Husbanken (formidlingslån), 8 lån som utgjør kr 8 667 950,-
Sum, 35 lån som til sammen utgjør kr 118 350 967,-

Løpetid for lånegjelden:

Løpetid for nytt lån (30,5 mill) i KLP banken er på 20 år.
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 vises i tabellen under.

Verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder jfr.
forskriftens § 7:

Det er ingen lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder.

Endring i risikoeksponering:

Alle lån er tatt opp i offentlige og private finansinstitusjoner. Ved opptak av lån i 2019 har
en fulgt retningslinjene i finansreglementet ved å innhente tilbud fra 2 låneinstitusjoner,
samt at en har lagt til grunn spredning av låneopptaket ved like vilkår.
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 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: 

 
Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning av lån 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 31/12-2019 utgjorde renten 2,48 % for det ene lånet, og for 
det andre lånet (eldre lån) 1,9 %.  Per 1. april 2020 utgjør renten henholdsvis 1,75 % og 1,65 
%.  
 
I kommunalbanken varierte gjennomsnittlig rente for de enkelte lånene mellom 1,96 % og 
2,13 %. Prognosen for de neste 12 månedene er 1,21 %. Det er PT rente for 27,62 % av lånene, 
mens resten har 3 mnd. NIBOR (72,38 %). 
 
For lånene i Husbanken utgjør renten per desember 2019 på 1,887 % for lån med 
kvartalsvis forfall. Fra mars 2020 endres renten til 2,044 % for lån med kvartalsvis forfall. 
Fastsetting av renten i husbanken er basert på forskrift om rente- og avdragsvilkår i 
Husbanken.  
 
Kommunen har per 31/12-2019 avsatt 11,2 mill. kroner i avdragsfond 
(Rentereguleringsfond) for å håndtere eventuelle rentesvingninger. Dette i henhold til 
finansreglementet (kap. 8). Målsetningen er at rentereguleringsfondet skal utgjøre 
mellom 7-10 % av netto rentebærende gjeld (ikke formidlingslån). Dette er per tertial 2. 
innfridd.  
 
Finans- og gjeldsforvaltningsstrategi: 
Finansreglementet ble som nevnt vedtatt i kommunestyresak 52/18 den 12. desember 
2018. Intensjonene søkes innarbeidet i løpet av 2019. Når det gjelder avkastning på aktiva 
så vil en i denne forbindelse gjør noen vurdering mht likviditet som en eventuelt søker å 
plassere i sertifikat/pengemarkedsfond, eventuelt fordelt til annen finansinstitusjon. 
Dette vil vurderes i 2020. 
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Vedtak 2019 
 
Som en del av internkontrollen skal en kunne rapportere på oppfyllelse av 
kommunestyrevedtak.  
 
Oversikten under viser status på kommunestyrevedtak i 2017, 2018 og 2019, samt status i 
tidligere vedtak. Saker som ikke har grønn status ved tertial 3 (31/12-2019) vil fremkomme 
ved neste rapportering.  

 
 
Oversikt over behandlede saker: 

 
 
 
 
 
 
(ATI er administrativ tilsetning). 

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 28. september 2017 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

31/17 KAI STUVLAND Teknisk sjef apr. 20 Teknisk ser på hensiktsmessig løsning som medfører mulig oppstart høsten 2020

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 27. juni 2018 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

16/18 SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ MOFLAGODDEN INDUSTRIOMRÅDE Teknisk sjef apr. 20 Dette avklares i egene sak til kommunestyret i mai 2020

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 03.oktober 2018 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

32/18 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS (HAF) - EIERSTYRING Rådmann apr. 20 Er i prosess i rådmannsutvalget

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 1. november 2018 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

39/18 Profilprosjekt Rådmann apr. 20 Prosjektet er starks ferdig, lanseres våren 2020

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 12. desember 2018 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

48/18 Næringsfond - driftsbygning: Frode Hopstad Rådmann apr. 20 Lånetaker har sagt fra seg lånet

65/18 Låneopptak 2019 Rådmann apr. 20 Ikke gjennomført, ses sammen med låneopptak 2020 jf kst sak 64/19

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 3. april 2019 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

6/19 Søknad om tilskudd til kulturtiltak på Indre Kvarøy Rådmann apr. 20 Utbetalt

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 26 juni 2019 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

15/19 Museumsløft Lurøy Rådmann apr. 20 Prosjektet er i prosess, planlagt møter i 2020

16/19 Evaluering skolelunsj 2018/19 Oppvekstsjef apr. 20 Vedtaket er Ikke gjennomført, fremmes som sak i mai 2020

22/19 Utbygging av bredbånd/fiber i Lurøy Rådmann apr. 20 Prosjektet er anbudsutlyst av fylkeskommunen, anbudsfrist i begynnelse av juni 2020.

23/19 Tilskudd til ladestasjon Næringsleder apr. 20 Ikke gjennomført, søknad om ytterligere utsettelse i kst i mai 2020

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 2. oktober 2019 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

29/19 Oppføring av hybelbygg på Lovund Teknisk sjef apr. 20 Er igangsatt utbygging i januar 2020

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 31. oktober 2019 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

33/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

34/19 Godkjenning av valg av lokalutvalg 2019 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

35/19 Valg av formannskap for perioden 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

36/19 Valg av ordfører for perioden 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

37/19 Valg av varaordfører for perioden 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

38/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

39/19 Valg av tilsyns- og rettighetsutvalg for perioden 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

40/19 Valg av representant og vararepresentant til KS Nordland for perioden 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 17 desember  2019 Ansvarlig Status Dato oppdatert Kommentar

41/19 Valg av ungdomsråd 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

42/19 Valg av eldreråd 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

43/19 Valg av næringsutvalg 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

44/19 Valg av representanter til interkommunale samarbeidsorganer 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

45/19 Valg av klageutvalg 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

46/19 Valg av beredskapsråd 2019-202 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

47/19 Valg av forhandlingsutvalg 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

48/19 Valg av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

49/19 Valg av sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 2019-2023 Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

50/19 Søknad om fritak fra kommunalt verv som varamedlem av Hestmona lokalutvalg - Heidi Isachsen Rådmann apr. 20 Gjennomført og iverksatt

51/19 Tertialrapport 2 - regnskap 2019 Rådmann apr. 20 Vedtatt

52/19 Budsjettregulering 1 2019 Rådmann apr. 20 Gjennomført  

53/19 Foreldrebetaling i barnehagen 2020 Oppvekstsjef apr. 20 Gjennomført

54/19 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (sfo) 1.8.20 Oppvekstsjef apr. 20 Gjennomført

55/19 Egenandeler i musikkskolen fra 01.08.20 Oppvekstsjef apr. 20 Gjennomført

56/19 Timesatser for voksenopplæring norsk og samfunnsfag 2020 Oppvekstsjef apr. 20 Gjennomført

57/19 Egenbetaling for omsorgstjenester - justering av satsene for 2020 HSO sjef apr. 20 Gjennomført

58/19 Byggesaksgebyr 2020 Teknisk sjef apr. 20 Gjennomført

59/19 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven, konsesjoner, private planer og dispensasjoner 2020 Teknisk sjef apr. 20 Gjennomført

60/19 Kommunale eiendomsavgifter for 2020 Teknisk sjef apr. 20 Gjennomført

61/19 Utleiereglement grendehus/skoler/barnehager Oppvekstsjef apr. 20 Gjennomført

62/19 Skattøren og eiendomsskatt 2020 Rådmann apr. 20 Gjennomført, utsendt innen fristen (1 mars) i 2020

63/19 Budsjett 2020 Rådmann apr. 20 Iverksatt

64/19 Låneopptak 2020 Rådmann apr. 20 Ikke gjennomført

65/19 Forskrift om godtgjøring til kommunale folkevalgte pr 01.01.2020 Rådmann apr. 20 Iverksatt

66/19 Ettergodtgjøring for ordfører Rådmann apr. 20 Gjennomført

67/19 Søknad om skjenkebevilling Fjærkroa as, v. Christopher Johansen HSO sjef apr. 20 Vedtatt

68/09 Skuddpremie Rådmann apr. 20 Vedtatt

69/19 Vedlikeholdsplan 2020 Rådmann apr. 20 Vedtatt

70/19 Oppsigelse av interkommunal verskommuneavtale vedr. drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold HSO sjef apr. 20 Oppsigelse oversendt Rana kommune før årsskiftet, løper ut 2020.

71/19 Organisering av barneverntjenesten i lurøy HSO sjef apr. 20 Vedtatt, ansettelser gjennomført

72/19 Samarbeidsprosjekt "pilot e-helse" mellom Lurøy kommune og Vigner Olaisen as Rådmann apr. 20 I prosess, ansatt leger som vil være prosjektleder

73/19 Fysisk læringsmiljø Lovund skole Oppvekstsjef/Teknisk apr. 20 Mye er gjennomført, resten av tiltak gjennomføres vår 2020. Inventar innkjøpes som forutsatt

74/19 Ny samarbeidsavtale RKK Ytre Helgeland Rådmann apr. 20 Øvrige kommuner har ikke vedtatt samarbeidsavtalen, planlegegs vedtatt våren 2020

75/19 Invest in Rana-region Rådmann apr. 20 Prosjekt er oppstartet, men kartleggingen forsinket grunnet koronasistuasjonen. 3 årig prosjekt

76/19 Ny utviklingsavtale mellom Kystinkubatoren og Lurøy kommune Rådmann apr. 20 Vetdtatt, det har så langt ikke vært avholdt møte mellom partene, Kystinkubatoren står for innkalling

77/19 Møteplan Rådmann apr. 20 Vedtatt

År KST FSK TRU PSU ELD NÆR ATI AMU

2012 95 132 54 5 10 23 55 11

2013 79 135 48 12 8 27 74 9

2014 84 148 38 7 7 22 69 19

2015 95 170 53 4 6 23 61 17

2016 87 138 58 1 7 28 53 9

2017 77 148 41 2 10 26 54 14

2018 73 144 35 0 7 27 36 21

2019 77 134 43 1 7 20 63 23
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6 Årsrapport etater/sektorer

Under illustreres sektorenes brutto driftsutgifter, samt sektorvis fordeling av disse. Som
en ser er etatenes brutto driftsutgifter økt til hele 222,088 mill. kroner (ca. 22,648 mill.
kroner i 2018). HSO etaten er som en ser dominerende med hele 42 % av driftsutgiftene.

I figuren under vises utviklingen, og forholdet mellom brutto driftsutgifter (inkl.
avskrivning) og brutto lønnsutgifter. Lønnsutgiftene er en betydelig kostnad i
kommunens budsjett. Det er derfor positivt at en evner å holde relativt god kontroll på
lønnskostnadene, samt at kommunens øvrige driftsutgifter ikke har for sterk vekst.
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6.1 Sentraladministrasjonen

Rådmann/Økonomisjef: Karl-Anton Swensen
Ordfører: Håkon Lund, fra 31 okt. Carl Einar Isachsen (frem til 31 okt.)
Regnskapsleder: Jeanette Nordstrøm Paulsen
Leder plan/utvikling: Anette Riise
Næringsleder: Eli Anne Hauknes
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AVVIKSFORKLARING 

Driften av ansvarsområdene i sentraladministrasjon og politisk styring viser et samlet 
regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr 1 345 439,- i forhold til budsjett (kr 1 625 307,- i 
2018). Dette er eksklusiv reservepost og lønnsreguleringspost.  Tabellen under viser 
regnskap, revidert budsjett og merforbruk/mindreforbruk for hvert ansvarsområde 
innenfor Sentraladministrasjonen. 
 

  
 
Avvikene på de vesentlige ansvarsområdene gjennomgås under: 
 

 Sentrale folkevalgte organer har samlet sett merforbruk på kr 69 557,-. Dette har 
sin årsak i at en stor del godtgjørelser for folkevalgte ble utbetalt i 2019 pga. seint 
mottak av reiseregninger for 2018.   

 Lokalutvalg har et mindreforbruk på kr 32 914,-. Dette som følge av at vi har hatt 
stående noen midler i reserve på ansvar 1010 for å håndtere innlemmingen av 
lokalutvalgene i kommuneregnskapet tidlig 2019. Hver enkelt lokalutvalg er 
balansert i 0,- ved bruk/overføring til lokalutvalgenes respektive fond, jf kst 
vedtak.   

 Stortings/kommunevalg har et mindreforbruk på kr 13 629,-.   
 Revisjon har et mindreforbruk på kr 155 450,-. Dette har blant annet sin årsak i at 

det ikke ble gjennomført forvaltningsrevisjon i 2019, samt at det ble skifte av 
revisjonsselskap 1. juli 2019. 

Radetiketter Ansvar Ansvar (t) Konto  Regnskap  Budsjett inkl. endring  Diff regnsk/budsjett

SENTRAL 1000 Sentrale folkevalgte organer 2 299 379 2 229 822 -69 557

SENTRAL 1010 Lokalutvalg 102 294 135 208 32 914

SENTRAL 1011 Nesøy Lokalutvalg 59 728 59 728 0

SENTRAL 1012 Hestmona Lokalutvalg 39 765 39 765 0

SENTRAL 1013 Kvarøy Lokalutvalg 70 530 70 530 0

SENTRAL 1014 Lovund Lokalutvalg 179 104 179 104 0

SENTRAL 1015 Sleneset Lokalutvalg 155 865 155 865 0

SENTRAL 1016 Onøy Lokalutvalg 188 010 188 010 0

SENTRAL 1017 Lurøy Innland Lokalutvalg 240 443 240 443 0

SENTRAL 1030 Stortings-/kommunevalg 212 517 226 146 13 629

SENTRAL 1100 Revisjon 249 550 405 000 155 450

SENTRAL 1110 Kommunalt kontrollutvalg 68 752 127 200 58 448

SENTRAL 1200 Rådmannskontoret 4 091 457 4 272 271 180 814

SENTRAL 1210 Økonomiavdelingen 3 264 574 3 489 872 225 298

SENTRAL 1220 Edb avdelingen 1 585 872 1 660 939 75 067

SENTRAL 1230 NÆRING 691 549 731 756 40 207

SENTRAL 1235 JULELUNSJ 20 000 20 000 0

SENTRAL 1240 Nærings- og utviklingsteam (NUT) 136 992 220 000 83 008

SENTRAL 1250 Reiseliv 273 722 235 000 -38 722

SENTRAL 1270 Nærmiljøtiltak 0 0 0

SENTRAL 1300 Kulturaktiviteter 523 813 661 417 137 604

SENTRAL 1305 Folkehelse 0 0 0

SENTRAL 1306 Frivillighet 83 094 80 000 -3 094

SENTRAL 1307 MILJØ/PLAST 35 000 35 000 0

SENTRAL 1310 Kulturvern og museer 545 370 543 000 -2 370

SENTRAL 1320 VIGSEL 900 10 000 9 100

SENTRAL 1330 Idrett 25 000 25 000 0

SENTRAL 1350 Bibliotek 362 357 424 617 62 260

SENTRAL 1355 Boksalg -2 270 -1 000 1 270

SENTRAL 1500 Administrasjonsbygg 133 467 234 579 101 112

SENTRAL 1550 Kirkelige formål 3 025 498 3 035 450 9 952

SENTRAL 1620 Arbeidsmiljøutvalg 296 20 306 20 010

SENTRAL 1640 Akan 0 10 000 10 000

SENTRAL 1650 Eldreråd 2 599 36 867 34 268

SENTRAL 1660 Særskilt klagenemd 0 3 153 3 153

SENTRAL 1910 Felles forsikring 1 100 073 1 097 000 -3 073

SENTRAL 1950 Steinkjerringa 58 627 25 000 -33 627

SENTRAL 1980 Andre fellesutgifter 1 487 887 1 730 204 242 317

SENTRAL Totalt 21 311 813 22 657 252 1 345 439
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 Kommunalt kontrollutvalg har et mindreforbruk på kr 58 448,-. 
 Rådmannskontoret har et mindreforbruk på kr 180 814,-, noe som i hovedsak 

skyldes redusert bemanning i 2019 (permisjon/sykemelding).  
 Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på kr 225 298,-, som i hovedsak skyldes 

redusert bemanning i 2019 grunnet permisjon.  
 IKT avdelingen har mindreforbruk i 2019 med kr 75 067,-.   
 Næring hadde et mindreforbruk på kr 40 207,-. Det vises til egen redegjørelse. 
 Nærings- og utviklingsteam har et mindreforbruk på kr 83 008,-. Det vises til egen 

redegjørelse.  
 Reiseliv har et merforbruk på kr 38 722,-. Det vises til egen redegjørelse.  
 Kulturaktiviteter har mindreforbruk i 2019 med kr 137 604,-. Det vises til egen 

redegjørelse.  
 Frivillighet har et mindreforbruk på kr 3 094,-. Det vises til egen redegjørelse.  
 Kulturvern og museer har et merforbruk på kr 2 370,-. Det vises til egen 

redegjørelse.  
 Vigsel har et mindreforbruk på kr 9 100,-. Her påhviler det et betydelig ansvar på ny 

ordfører for å øke aktiviteten.   
 Bibliotek/boksalg har mindreforbruk i 2019 med kr 63 530,-. Det vises til egen 

redegjørelse. 
 Administrasjonsbygg har et mindreforbruk på kr 101 112,-, noe som i hovedsak 

skyldes lavere strømkostnader i 2019. 
 Kirkelige formål hadde et mindreforbruk med kr 9 952,-, noe som skyldes litt lavere 

tilskudd til andre trossamfunn. 
 Arbeidsmiljøutvalg har mindreforbruk på 20 010,-. Dette skylde reduserte 

kostnader som følge av organiseringen. Dette tas det høyde for i budsjettene 
fremover, bla vil bedriftshelsetjenesten bli lagt inn på dette ansvarsområdet. 

 Innenfor Akan er det et mindreforbruk på kr 10 000,-, noe som betyr at 
budsjettmidlene i 2019 ikke er benyttet. 

 Eldreråd har et mindre mindreforbruk i 2019 på 34 268,-. Noe som i hovedsak 
skyldes refusjoner. 

 Særskilt klagenemnd har ikke hatt aktivitet i 2019.  
 Felles forsikring har et merforbruk i 2019 på 3 073,-. 
 Steinkjerringa har et merforbruk på kr 33 627,- i 2019. Dette skyldes overføring av 

midler til 2020 som følge utsettelse av siste utgave 2019 til 2020. 
 Andre fellesutgifter hadde et mindreforbruk på 242 317. Dette skyldes bla lavere 

portoutgifter, ikke avholdte kurs, redusert reisekostnad, annonser og redusert 
kostnad bedriftshelsetjeneste og en del andre tilskudd. 

 
Tabellen under viser Regnskap, revidert budsjett og merforbruk/mindreforbruk for 
reservepostene og tilskudd.  Som en ser er alle reservepostene disponert i 2019. 
 

 
 
 

Radetiketter Ansvar Ansvar (t) Konto  Regnskap  Budsjett inkl. endring  Diff regnsk/budsjett

RESERVEPOST 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14900 0 0 0

RESERVEPOST 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14901 0 0 0

RESERVEPOST 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14902 0 0 0

RESERVEPOST 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14903 0 0 0

RESERVEPOST 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14905 0 0 0

RESERVEPOST Totalt 0 0 0
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TILTAK 
 
Økonomiplan med handlingsplan ble rullert for perioden 2020 – 2023 samtidig med 
utarbeiding av årsbudsjett for 2020.  Det ble også i 2019 avholdt budsjettdugnad over 2 
dager med deltakelse fra de nye politikerne og administrasjon.    
 
Arkivarbeidet er i god gjenge, likeså vår tilknytning til Arkiv i Nordland. Det har skjedd 
endringer i samarbeidet som medfører økte årlig kostnader, dette inkluderer at Lurøy 
kommune har fått større arkivplass ved det betjente arkivdepoet i Bodø.  
 
Samarbeidet på regionnivå og med enkeltkommuner har i hovedsak fungert 
tilfredsstillende i 2019.   
 
Bemanningssituasjonen i sentraladministrasjonen har vært relativt stabil i 2019. Det har 
blitt avviklet 2 fødselspermisjoner i 2019.  
Det har også i 2019 vært brukt tid på opplæring av økonomisystemet. Som tidligere nevnt 
ble Visma Entreprise innført 1. januar 2016. Opplæringen og videreutvikling av systemene 
fortsetter inn i 2020. Målet er å få tatt i bruk mesteparten av funksjonene i hele 
organisasjonen i løpet av 2020. Dette krever generell oppfølging av lederne. Effekten vil 
være at en forenkler det samlede personal- og regnskapsarbeidet.     
 
Videre fortsetter arbeidet med utvikling av kommunens samlede internkontrollsystemer, 
som vil løpe i hele 2020 (ekstra fokus).   
 
Opplæringen i sentraladministrasjonen har vært på et rimelig greit nivå.    
 
Tilpassing til politisk og administrativ struktur, samt implementering av ny kommunelov, 
går etter planen. 
 
Få på plass Traineestillingen i sentraladministrasjonen i 2020. 
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RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN 

Sentraladministrasjonen: 
  
Saksbehandlingsrutinene fungerer godt, herunder samordning ved utsendelse av 
saksdokumenter og vedtak, som nå utelukkende foregår elektronisk. I tillegg har en tatt i 
bruk svar ut. Dette medfører at mesteparten av utgående post går elektronisk. Svar inn 
ble tatt i bruk i forbindelse med oppgraderingen av saksbehandlingssystemet.   
 
Etatene har stadig rom for forbedringer når det gjelder å overholde fristene for 
innsending av saker som skal til politisk behandling. Målet må fortsatt være å unngå 
forsinkelser ved utsending av saksdokumenter eller at saker fremlegges i møte. Rutinene 
vil strammes betydelig inn i 2020.   
 
Det har også i 2019 vært fokus på løpende oppfølging innenfor Beredskap og kriseledelse. 
Det kan nevnes at Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunens beredskapsarbeid 
i 2019. Rådmannen er leder av kommunens kriseledelse, og har således det overordnede 
ansvaret med etablering/vedlikehold av rutiner og systemer for kommunens beredskaps- 
og kriseledelse. Teamleder inngår som sekretær i kriseledelsen. Videre oppdateres 
beredskapsplaner fortløpende i etatene, blant annet ble plan for psykososialt kriseteam 
ferdigstilt i januar 2020.  
Kommunene innført i 2013 elektronisk kjørebok for egne biler. Dette er en ordning som er 
hensiktsmessig og ivaretar de skattemessige forhold.   
 
Rådmannen igangsatt i 2016 et omfattende arbeid med internkontrollarbeidet ved 
deltakelse i KS sitt internkontrollnettverk. Anskaffelse av virksomhetsstyringsverktøy 
(Compilo) for bedre styring og kontroll med det samlede internkontrollarbeidet ble 
gjennomført i 2018. Systemet ble ikke tatt i bruk før høsten 2019, herunder 
avvikssystemet som er integrert i Compilo. Som tidligere nevnt vil det være stort fokus på 
internkontrollarbeid i 2020, blant annet skal reglement på plass, samt at det etableres 
overordnede årshjul i Compilo som skal benyttes i tertialrapporteringen.  
 
FREMTIDIGE UTFORDRINGER: 
 

 Forbedre kvaliteten og organisering på saksbehandling til politisk nivå 

 Sikre opplæring av saksbehandlere/ledere 

 Opplæring av brukere av oppgradert saksbehandlingssystem 

 Utarbeide nytt økonomireglement 

 Revidere delegasjonsreglementet (fra politisk nivå) 

 Revidere delegasjonsreglement for administrativt nivå 

 Gjennomgå og ajourføre den administrative organiseringen av kommunen 

 Kompetanseheving innenfor personal, økonomi og regnskap 

 Utarbeide og utvikle rutiner for mer effektiv og kvalitetsrettet avvikling av 
årsregnskap. 

 Gjennomføre risikovurderinger innenfor regnskap, herunder utarbeide og 
dokumentere rutiner for dette. 

 Kvalitetssikring og dokumentering av innfordringsrutiner 
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 Utvikle vårt elektronisk virksomhetsstyringssystem (Compilo) 

 Utvikle internkontrollen i hele organisasjonen 

 Økt fokus på HMS-arbeidet, med blant annet systematisk avviksbehandling. 

 Fokus på IA-Avtalen i organisasjonen, blant annet for å redusere sykefraværet.  

 Videreutvikle og være pådriver for arbeidet med oppfølging av de ansatte under 
sykdomsfravær i tråd med kommunens sykefraværsoppfølgingssystem, blant 
annet skjema 1 og skjema 2. 

 Innføre e-ordre for aktuelle enheter, blant annet ved legekontorene. 

 Videreutvikle det nye økonomisystemet (Visma). 

 Utvikle og dokumentere funksjonelle økonomistyringsrutiner. 

 Utarbeide helhetlig IKT plan for de administrative systemer i kommunen. 

 Ajourhold av IK-systemet samt økonomisk internkontroll 

 Innarbeide tverretatlige rutiner for tjenesterapportering i KOSTRA 

 Optimalisere ajourhold av kommuneregnskapet slik at frister kan overholdes 

 Gjennomføre ny helhetlig ROS analyse innenfor beredskap, skulle gjennomføres i 
mars 2020, men er utsatt til mars 2021 grunnet koronasistuasjonen. 

 
Sykefravær 2019: 
 
Tabellen under viser sykefraværet for sentraladministrasjonen i 2019. som en ser var 
samlet sykefravær 2,03 % i 2019, mot 5,72 % i 2018.   
 

 
 
Vurdering av sykefraværet: 
 

 Lokalutvalgene har et sykefravær på 10,08 %. Dette skyldes at en sekretær har hatt 
et lengre sykefravær. 

 Rådmannskontorets sykefravær utgjør 1,54 %. Dette har sin hovedårsak i at en 
ansatt har vært sykemeldt over noe tid. 

 Økonomiavdelingens sykefravær utgjør 2,31 %. Også her har en ansatt vært 
sykemeldt over en periode.    

 Bibliotekavdelingens  
 
Da det er få ansatt i sentraladministrasjonens avdelinger vil det bli relativt høye utslag når 
det er ansatte som blir sykemeldt over tid. Blant annet har det vært sykemeldinger i 
forbindelse svangerskap, der 2 stykker i tillegg har hatt fødselspermisjon i 2018, og i 2019. 

Sykefravær 01/1-31/12-19  Mulige dgv.  Frav.dager  Prosent

Ansvar 1000 Sentrale forlkevalgte organer 461                   -                      0,00 %

Ansvar 1010 -1017 Utvalg 228                   23                        10,08 %

Ansvar 1200 Rådmannskontoret 1 180               18                        1,54 %

Ansvar 1210 Økonomiavdelingen 753                   17                        2,31 %

Ansvar 1220 Edb avdelingen 251                   3                          1,20 %

Ansvar 1230 Næring 126                   -                      0,00 %

Ansvar 1350 Bibliotek 126                   4                          2,79 %

Ansvar 1500 Administrasjonsbygg 133                   1                          0,75 %

Sum Sentraladministrasjonen 3 257               66                        2,03 %
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Lokalutvalg 

I 2019 ble det gjennomført en betydelig omlegging av administrasjonen av lokalutvalgene.  
Med virkning fra mars ble lokalutvalgsøkonomien innlemmet i det kommunale 
økonomisystemet. Dette innebærer at sekretærene nå benytter Visma til alle transaksjoner 
og har standardisert, løpende oversikt over utvalgenes regnskap og budsjett. Overgangen 
har medført mye tid til opplæring og oppfølging. 
 
Det er også besluttet at utvalgene skal ta i bruk kommunens saks- og arkivsystem. Grunnet 
systemoppgradering har opplæring og overgang blitt noe utsatt, men vil bli gjennomført 
tidlig 2020. 
 
I 2019 ble det ledig 2 lokalutvalgssekretærstillinger, på Lovund og på Lurøy innland. 
Lokalutvalgssekretær på Lovund ble tilsatt, mens det på Lurøy innland ble mer utfordrende 
å få tilsatt ny lokalutvalgssekretær. Stillingen var lyst ledig i tre omganger.  
I denne perioden fikk leder for lokalutvalget gjennomført møtene, og tok 
saksbehandlingen i de saker som ble behandlet. Som følge av vakansen er det et 
mindreforbruk hos lokalutvalget som blir overført til 2020. I starten av 2020 ble 
lokalutvalgssekretær for Lurøy innland tilsatt.   
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1010 Lokalutvalg 102 294 135 208 32 914 

 
Lønnsmidler jan til mars ble utbetalt fra 1010, inntil nye ansvar var etablert. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1011 Nesøy lok.utv. 59 728 59 728 0 

1012 Hestmona lok.utv 39 765 39 765 0 

1013 Kvarøy lok.utv. 70 530 70 530 0 

1014 Lovund lok.utv. 179 104 179 104 0 

1015 Sleneset lok.utv. 155 865 155 865 0 

1016 Onøy/Lurøy lok.utv. 188 010 188 010 0 

1017 Lurøy innland 
lokalutvalg 

102 548 102 548 0 

 
Utvalgene hadde ulik inngående beholdning ved overgangen fra egne bankkontoer og 
over til kommunal økonomi. Beløpene ble overført til fond øremerket de enkelte utvalgene 
ved årsskiftet og vil tilbakeføres driften etter vedtak fra utvalgene. 

 
IKT 

Innenfor IKT har årets største oppgaver vært flytting av helsesystemer over til nye 

virtuelle servere og overgang til ny Windows-versjon, flytting av program og server fra 

teknisk over til rådhusets server. Det opereres nå med felles terminalserver. Det er innført 

ny terminalserver, nytt saksbehandlingssystem (ESA) og innen oppvekst er det innført 

Office 365 og nytt utstyr til lærere, ped. ledere og elever. 
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Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1220 IKT 1 585 872 1 660 939 75 067 

 
Nærmiljøtiltak 

Konsvik Idrettslag mottok for 2018 en delutbetaling over spillemiddelordningen til 
etablering av kunstgressbane i Konsvik. For 2019 ble det søkt og innvilget sluttutbetaling. 
Tilskudd er utbetalt til KIL. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1270 Nærmiljøtiltak 544 000 544 000 0 

 
Kulturaktiviteter 

De ordinære aktivitetene (vår/høst) er gjennomført ved omsorgsenhetene. Historisk 
foredrag og konsert. Sceneinstruktørordningen og medlemskap i Polarsirkelen friluftsråd 
er videreført. Kulturmidlene som tidligere ble utbetalt til lokalutvalg er nå direkte 
budsjettert over deres ansvar. Det har ikke vært reiser i forbindelse med kurs, seminar, ol. 
i 2019. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1300 Kulturaktiviteter 523 813 661 417 137 604 
 

Folkehelse 

I tråd med tiltaksplan for folkehelse 2019, vedtatt av TRS har i løpet av 2018 og 2019 
samtlige skoler gjennomført hybelmatkurs for elever og lærere. Det er gjennomført 
nettvettkurs for elever, lærere og foresatte i alle skolene. Livegymordningen og 
skolelivegym ordningen er videreført og det meldes om flere brukere blant skoler og 
idrettslag.  
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1305 Folkehelse 195 000 195 000 0* 

*kr. 36 000 i øremerkede folkehelsemidler er overført til fond for bruk etter vedtak i 2020. 
 
Frivillighet 

Ordningens tilskuddsbeløp på kr. 80 000 er utbetalt i henhold til sak i TRS. Merforbruk på 
kr. 3 094 skyldes utlegg i aktivitetsvennordningen som det skulle søkes refusjon på. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1306 Frivillighet 83 094 80 000 -3 094 
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Miljø/plast 

Medlemsavgift Rent Hav Helgeland som gir innbyggere strandryddeutstyr, gratis 
avhending av avfall og mellomdepot. Strandryddekampanje «dobbel dugnad» er lansert, 
men det har ikke påløpt kostnader. Kampanjebeløp utbetales lag/foreninger ved 
kampanjens avslutning i 2020. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1307 Miljø/plast 35 000 35 000 0 

 
Kulturvern og museer 

Tilskudd til Helgeland Museum avdeling Grønsvik er utbetalt i henhold til avtale. 
Merforbruk skyldes reising i forbindelse med nye museumsplaner, det ikke er budsjettert 
med. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1310 Kulturvern og 
museer 

545 370 543  000 - 2 370 

 
Idrett 

Lurøy/Trænaserien mottar årlig tilskudd til gjennomføring av sine årlige 4 
fotballsamlinger. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1330 Idrett 25 000 25 000 0 

 
Bibliotek 

Noe lavere lønnskostnader grunnet ulønnet permisjon. Kostnadene ved biblioteket er for 
øvrig knyttet til innkjøp av bøker og media, porto ved distribusjon og dataprogram/lisenser. 
I samarbeid med NAV er det utført arbeidsutprøving for klienter ved hovedbiblioteket. 
Det er gjennomført forfatterbesøk for elever, med støtte fra den kulturelle skolesekken. 
Prosjektering av ny filialløsning på Lovund er i gang, men fremdeles i tidlig fase, ved 
utgangen av året. 
 
Utleieordningen på innlandet er tatt noe mer i bruk i 2019, enn da løsningen var ny. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1350 Bibliotek 362 357 424 617 62 260 

 
Steinkjerringa 

Følger ordinær produksjon og økonomisk avvik er i tråd med tidligere år (noe lavere).  

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1950 Steinkjerringa 58 627 25 000 -33 627 
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*for lav budsjettering på porto med kr. 11 600. Lavere inntekter fra abonnement/reklame 
enn forventet. 
 
Nærings- og utviklingsteamet 

Nærings- og utviklingsteamet har, også i 2019, vært sterkt involvert i kommunens 
Vekstprosjekt. I dette prosjektet inngår ulike type arbeid, innenfor utarbeidelse av ny profil, 
rekruttering, temadag, turistkontor etc.  
 
Profilprosjekt 

Prosessen med forankring (møter) hos etatene, og på de enkelte enhetene, ble 
gjennomført. Kartleggingen resulterte i to dokument, ett som viser hva enhetene gjør ut 
over tjenesteproduksjon, og ett over hva deltakerne mente kjennetegnet stedet de 
bor/jobber/går på skolen. Utarbeidelse av profil ble lyst ut hos aktuelle og dyktige 
designbyrå, og resulterte i inngåelse av avtale med et designbyrå. Målsetningen var at 
prosjektet skulle være avsluttet i desember. Eksterne forhold medførte imidlertid flere 
måneders utsettelse og prosjektet ventes nå sluttført først våren 2020.  
 
Rekruttering og digital markedsføring 

Den offensive tilnærmingen, tilstedeværelse på ulike Karrieredager på universitet i Bodø, 
Nesna og i Trondheim, messer, utlysninger og promoteringer på sosiale medier (SoMe) har 
hatt stor effekt på mengde søknader, og er trolig mye av årsaken til at kompetanse kom 
på plass hos, blant annet, Oppvekstetaten. Som følge av behovet for heving av digital 
kompetanse har NUT - teamet gjennomført kurs i digital markedsføring. Det er innledet 
regionalt rekrutteringssamarbeid – «Heile Helgeland», som kan ha effekt på fremtidig 
rekruttering, og kommunen deltar i traineeordningen «Kandidat Helgeland». Julelunsjen 
for ungdom ble ikke gjennomført, da skolene hadde obligatorisk undervisning til fredag før 
jul, og Julaften falt på en tirsdag.  
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1235 Julelunsj 20 000 20 000 0* 

* Midlene for bruk i 2019 er overført til 2020. 
 
Karrieredagen 

Deltakelse på Karrieredagen 2019 i Rana ble gjennomført sammen med 5 lokale bedrifter 
 
Temadag, havbruk og fiskeri  

I november 2019 ble det gjennomført et større rekrutteringsprosjekt «Havbuksdagen» i 
samarbeid med lokal blå næring og regionale blå utdanningsinstitusjoner for ungdom i 
Lurøy. 52 ungdomsskoleelever fra hele Lurøy deltok sammen med nær 50 representanter 
fra videregående opplæring og lokale næringsaktører. Elevene fikk besøke ulike stand (på 
fiskebåt, på skolefartøyet til Meløy vgs., avd. Inndyr, brønnbåt, besøk på oppdrettsanlegg, 
og omvisning på foringssentral). Kvarøy fiskeoppdrett, Sleneset Aqua Service, Nova Sea og 
lokale fiskere deltok. 
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I tillegg var Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, til stede med elever fra skolen. 
Tverrfaglig opplæringskontor Ytre Helgeland (ToYH) og Sandnessjøen videregående skole, 
avdeling yrkesfaglig studiekompetanse (YSK-marine) YKS-marine deltok med fem 
videregåendeelever. Temadagen vurderes som svært vellykket, det gjenstår å se om dette 
har effekt på antall søkere på vg. opplæring. 
 
Turistkontor 

Kommunen overtok og driftet turistkontorfunksjonen sommeren 2019, som et 
pilotprosjekt. To turistverter ble leid inn, opplæring og møte med de lokalt 
reiselivsaktørene ble gjennomført. Prosjektet fikk utfordringer med å nå ut til reisende via 
de regionale turistkontorene, og på SoMeplattformene deres. Dette vil, forhåpentligvis, bli 
bedret i fremtiden. 
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1240 Nærings- og 
utviklingsteamet 

136 992 220 000 83 008 

 
I desember ble budsjettet regulert opp tilsvarende kostnader ved gjennomføring av nye 
prosjekter innenfor ansvaret. Vi lyktes imidlertid ikke å få inn alle fakturaer før stenging av 
regnskapet for 2019. Kr. 83 008 overføres til 2020 budsjett for å dekke inn ventede 
kostnader. 
 
Næring 

 
Næringsleder har 50 % funksjon på Teknisk etat og 50 % på Sentraladministrasjonen. 
Budsjettet er fordelt tilsvarende.  
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1230 Næring 691 549 731 756 40 207 

 
Regnskapet over bruk av næring i 2019 viser et mindreforbruk på kr. 40 207. Dette skyldes 
nok flere forhold: økt reisekostnader i rekrutteringssammenheng som er belastet NUT, at 
det er gjennomført færre møter enn budsjettert (deriblant ett mindre møte i 
Næringsstyret), samt at gjennomføring av kurs har vært belastet NUT. 
Konsulenttjenester/kjøp fra andre har mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes 
usikkert behov for bruk av advokattjenester, i forbindelse med inndriving av tilskudd gitt til 
kjøp av fiskekvote.  
 
Gründeruka  

Gründeruka ble gjennomført på Lovund, høsten 2019, med to arrangementer: torsdags 
kveld (seminar) og tilbud om frokost fredags morgen. Innovasjon Norge deltok, og det ble 
gjennomført 8 individuelle møter med gründere.  
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Invest in Rana-regionen 

Kommunen har vedtatt å delta i prosjekt, sammen med Rana, Hemnes og Nesna. Prosjektet 
skal resultere i, blant annet, en portal som skal brukes mot investorer for å få mer 
aktivitet/utnyttelse av lokale ressurser 
 
Reiseliv  

Reiseliv inngår ikke lengre i kommunalt næringsfond, og har et eget ansvarsområde. På 
bakgrunn av kommunens erfaringene sommeren 2019, og korrespondansen i ettertid av 
sommersesongen, vedtok Kommunestyret i sak 30/19 å si opp gjeldende samarbeidsavtale. 
Dette ble gjort med virkning fra 04.11.19. Det ble gjennomført et samarbeidsmøte på Onøy 
mellom Helgeland reiseliv og administrasjonen (NUT). Her ble forventninger fra 
kommunen om bidrag og ansvarsavklaringer presentert.  
 

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

1250 Reiseliv 273 722 235 000 - 38 722* 

*Overforbruket skyldes at det var budsjettert med for lave kostnader for medlemskap som 
kommunen har i reiselivsselskap (Helgeland reiseliv og Kystriksveien).  
 
Fondsmidler 

Næringsfond Lurøy kommune består av flere fond: Næringsfond I, Næringsfond II, 
Fiskerifond, Ungt Entreprenørskap og Gründerfond.  Tildelinger, utbetalinger og 
tilbakeføringer gjennomføres ikke nødvendigvis på samme år, det vil derfor bli avvik ift 
spesifikk bruk av fondet i regnskapet.  
 
Næringsstyret har gjennomført 3 fysiske møter i 2019. Her er det behandlet totalt 20 
søknader til næringsfondet, og tildelt totalt kr.740 044 (nær 60 % av det som ble tildelt i 
2018). Flest midler ble det i 2019 brukt på investering i fiskebåter (34 %), utvikling av 
eksisterende bedrifter (27 %), gründeretablering (20 %), infrastrukturtiltak (14 %) og på 
ungdom (6 %, elevbedrifter og karrieredagen i Rana). Det lave bruket av næringsfond har 
trolig sammenheng med at næringslivet har hatt en lavere investering i 2019 enn tidligere.  
 
Statlig fond, Næringsfond I og Gründerfond 

Næringsfond I får sine tilført midler fra Nordland fylkeskommune, og kan bare brukes til 
tilskudd. Gründerfondet er øremerket ungdom under 35 år. Nordland fylkeskommune har 
stoppet tildelingen av fondsmidler på det statlige fondet og på gründerfondet. Dette har 
ikke hatt slått inn for fullt enda, siden det statlige fondet tidligere primært har vært brukt 
til lån, og at tilbakebetaling har gjort at fondet enda har midler. 
 
Næringsfondet har derfor kun fått tilført tilbakebetalinger fra tidligere gitte lån. Dette 
utgjorde i 2019 kr 23.964. Det er tildelt kr 395.000 i tilskudd i 2019 fra Næringsfond I.  
 
Gründerfondet har hatt en tildeling, til å dekke konferanseavgift for en gründer.   
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Ansvar Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

5310 Næringsfond I  335 665 335 665 0 

5315 Gründerfond 6 147 6 147 0 

 
Utbetalingene som er gjort i 2019 gjelder 100.000 fra tildelinger i 2018, de resterende fra 
tildelinger i 2019. 
 
Kommunalt fond, Næringsfond II  

Næringsfond II kan få tilført midler via kommunestyret i Lurøy. Det er tildelt 2 lån fra fondet 
i 2019, på til sammen kr 300.000. 
 

Ansvar Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

5320 Næringsfond II 600 000 600 000 0 

Utbetalingen som er gjort i 2019 gjelder et lån som ble tildelt i 2018. 
 
Kommunalt fond, Fiskerifond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Siden fiskerifondet ble opprettet, i 2004, det blitt tildelt 14 tilskudd til kjøp av fiskekvote. 
Fondets vedtekter har som vilkår at kommunen skal kunne kreve tilbakebetalt inntil et 
beløp av salgssummen tilsvarende den prosentsats kommunens tilskudd utgjorde ved 
kjøpet/ervervet dersom mottaker selger kvoten, eller flytter fra kommunen. Høsten 2018 
ble alle fiskere som hadde mottatt støtte til kjøp av fiskekvoter tilskrevet og bedt om 
status. Syv kvoter er solgt, eller fiskere har flyttet fra kommunen. På bakgrunn har 
kommunen krevd tilbakebetaling av alle som har solgt kvotene/flyttet. Alle, så nær som en 
utestående fordring er tilbakebetalt i 2019, og midlene er tilbakeført fondet.  
 
Det er innbetalt kr 160.000 i 2019 fra salg av en kvote ut av kommunen.  
 

Ansvar Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

5325 Kvotefond, fiskeri 757 000* 757 000* 0 

*Kr 57.000 er pr årsskiftet ikke innbetalt til kvotefondet, og står som fordring i 
regnskapet. 
 
Ungt entreprenørskap 

Ungt Entreprenørskap ble tildelt av Nordland fylkeskommune. Satsingen er avsluttet og 
midlene i UE er restmidler som gjenstår etter satsingen. Kommunen kan disponere disse 
øremerkede midlene til entreprenørskapene tiltak. I 2019 tildelte kommunen kr 8.896 til 
elevbedrifter/opplæring av skoleledelse, mens kr. 30.000 var kostnader relatert til 
deltakelse på Karrieredag i Rana.   

Ansvar Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

5323 Ungt 
Entreprenørskap 

39 947 39 947 0 
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Folk i Husantilskudd 

Det er behandlet og tildelt 12 Folk i Husantilskudd i 2019, 10 av disse gjelder kjøp av 
bolig/leiligheter, mens 2 gjelder tildelinger til bygging av boliger.  Totalt er det tildelt kr 
700.000 til formålet i 2019. 58 % av tildelinger er til kjøp av boliger/leiligheter/bygging av 
bolig på Lovund, 34 % er tildelt Lurøy innland, mens Sleneset er tildelt 8 %. I 2019 er det 
tilbakebetalt 2 Folk i Husantilskudd, fra Lovund og fra Lurøy innland. I begge tilfellene gjaldt 
dette innbyggere som er flyttet fra kommunen.  
 
Oversikt over regnskap viser kun utbetalinger, tildelingene inngår ikke. Kr 150.000 er 
utbetalinger i regnskapet gjelder tildelinger for 2017 og 2018.   
  

Ansvar Ansvar(T) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik NOK 

5400 Folk i Husan 450 000 400 000 50 000* 

*Avviket skyldes at en mottaker mer enn budsjettert fikk tilskuddet utbetalt i 2019 
 
Lurøy kirkelige fellesråd (LKF): 
 
LKF har hatt 3,2 årsverk fordelt på 6 ansatte i 2019. Ansatte er fordelt på følgende 
stillinger: 
 

 Kirkeverge, 75 % stilling 
 Menighetssekretær 50 % stilling 
 Organist, 75 % stilling, 
 Kirketjener/kirkegårdsarbeider Lurøy, 75 % stilling 
 Kirketjener Aldersund, 25 % stilling 
 Kirketjener Moflag og Lovund, 20 % stilling 

 
LKF fikk i 2019 utbetalt et samlet driftstilskudd fra Lurøy kommune på kr 2 508 000,-  
 
TRS/TRU innvilget et investeringstilskudd i 2019 på kr 125 000,- Investeringsmidlene er 
benyttet til ferdigstilling av ny orgelfasade Lurøy kirke. 
 
Kirkevergen beskriver følgende vedrørende årsregnskapet: 
 
Driftsbudsjettet i 2019 har vært et godt år. Det betyr både et stramt budsjett der vi 
budsjetterer med overskudd og god budsjettdisiplin. Vakante stillinger, samt flere 
langtidssykemeldinger bidrar til resultatet. I et valgår får også kirkekontoret ekstra midler 
fra Den Norske Kirke som vi ikke har brukt fullt ut. 
 
Investeringsregnskapet omhandler ny orgelfasade i Lurøy kirke og har blitt 118 000 kroner 
dyrere enn budsjettert.  Prosjektet har tatt flere år og opprinnelig budsjett og leverandør 
har endret seg i løpet av årene, og nye kostnader er påløpt.  
 
Fellesrådet ansatte Chris Eva i april som kantor. Flere sykemeldinger i staben har medført 
mer arbeid på kirkevergen og Sognepresten i Lurøy, men alle aktiviteter har gått som 
normalt. Samarbeidet med prosten er godt.  
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Rana kirkelige Fellesråd bistår Lurøy kirkelige fellesråd på regnskap/lønn/adm. oppgaver. 
Dette samarbeidet fungerer svært godt, med Hanne Thommassen i særdeleshet. 
 
Driftsregnskapet for LKF er sluttført med et overskudd på 197 000 kroner. Dette er 
overført disposisjonsfond. I tillegg er det avsatt 142.000 til disposisjonsfond i tråd med 
budsjett. 
 
Investeringsregnskapet avsluttes med 118 000 kroner udekket. Beløpet dekkes inn ved 
bruk av disposisjonsfond. 
 
Til sammen er disposisjonsfondet økt til 700 000 kroner i 2019. 
 
Fellesrådets sammensetning i 2019 før valget/etter valget: 
 
Leder:    Skjalg Nordås/ Skjalg Nordås 
Nestleder:   Åslaug Finseth/ Åslaug Finseth 
Medlem:    Geir Vatne/  Geir Vatne                                          
Medlem:   Maria Olaisen/            Birger Bentsen                         
Geistlig representant: Kari Nedgård/  Kari Nedgård 
Kommunal representant: Kjell Ivar Vestå/ Nina Bentzen 
 
Ny tjenesteavtale mellom LKF og Lurøy kommune ble satt i verk fra 1. januar 2017. I tillegg 
utvikles samarbeidet mellom kommunen og LKF om utgivelse av Steinkjerringa. LKF 
bidrar med menighetsbladet, som oppgjøres etter avtalt kostnadsnøkkel.  
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6.1 Oppvekst

Oppvekstsjef: Janne Sommerseth
Pedagogisk konsulent: Anne Gunn Sjøholt Wiik til 1.11.2019 (i permisjon)
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Avviksforklaring 
Fra 1.1 2019 er oppvekstetaten omorganisert og dette er første hele driftsår med følgende 
nye organisering. 

 
Etaten har 7 resultatområder som rapporterer direkte til oppvekstsjefen. Områdene har 
egne 100 % ledere (unntatt Kvarøy/Aldersund) Lederne har økonomi, personal- og fag 
ansvar, og skal være selvgående enheter. I dette ligger bl. a økonomi, regnskap, 
ansettelser, saksbehandling med mere.  Fra 1.8. 2019 var alle lederstillingene besatt. 
 
Etatens mål er alltid å styre mot budsjettbalanse.  Regnskapet for 2019 er gjort opp med 
et merforbruk på kroner 932 139.   Bakgrunnen for merforbruket er sammensatt og i det 
følgende kommenteres helheten og enkelte nøkkeltall. 
   
Etaten har iverksatt tiltak i tråd med vedtak «strukturer oppvekst» og det er redegjort i 
tertial 2 om uforutsette forhold som har medført ekstra kostnader.  Det gjaldt spesielt 
utvidet behov for bemanning ved Konsvik oppvekstsenter barnehage og kostnader 
knyttet til konsulentbistand. Disse forhold ble tatt hensyn til   og etaten fikk tilført ekstra 
midler.  
 
Etaten har omdisponert ressurser internt og en ser effekter av overgang til 
oppvekstsenter ved at personale disponeres mer fleksibelt.   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.  
 
I 2019 har mye tid gått med til personalarbeid. Med det menes rekruttering, spesielt i 
lederstillinger og oppfølging i personalsaker.  Iverksettelse av konkrete tiltak har dermed 
dessverre tatt lengre tid enn forutsatt. Det gjelder spesielt forsøk med digital 
undervisning på tvers av skoler, gjennomgang av areal opp mot renholdsbehov og utvidet 
samarbeid om undervisning på tvers av skoler. Samarbeidet mellom Aldersund, Konsvik 
og Kvarøy krets trekkes fram som en positiv erfaring som benyttes videre.    
  
Lærertettheten i Lurøy er høy, og det er gjort gode grep for å øke denne på trinn 1. – 4. i 
tråd med regjeringens satsing. Etatens tilbud er fleksibelt og tilpasset behovene i den 
enkelte krets gjennom vedtatt struktur med barnehager og skoler i alle kretser. Dette er 
kostnadsdrivende da den største utgiften er lønn. Timer skal dekkes opp også for klasser 
med få elever, og barnehagens åpningstid er 9 timer daglig også der det er få barn. 
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Andelen seniorer er høy i lærerstaben. Dette tilsvarer 80 % stilling i livsfasetiltak med 
timer som må dekkes opp av andre.  Skal etaten klare å ta ned kostnadene som forutsatt 
er det nødvendig å se på lærertettheten.   
 
Elevtallet i Lurøy går ned.  Et gjennomsnittlig fødselstall i Lurøy er på mellom 19 og 21 
barn. I 2019 ble det født 9 barn i Lurøy.   Dersom dette er en tendens som vedvarer vil det 
raskt få betydning for inntektene og det tilbudet vi kan forsvare.  Slike strukturelle 
forutsetninger vil kunne medføre at saker kommer tilbake til kommunestyret for 
behandling.  
 
Økonomistyring er et kontinuerlig arbeid. Det blir særdelesviktig å innføre månedlig 
rapportering, opprettholde en nøktern linje og foreta interne prosesser for å   
gjennomføre   planlagte nedtrekk i etatens rammer.   Oppvekstsjefen forventer at lederne 
bidrar aktivt med iverksettelse av vedtak og i de prosessene som er iverksatt og vil 
forløpende orientere kommunestyret gjennom tertialrapportering i 2020. 
 
I det følgende forklares enkelte nøkkeltall 
Ansvarsområdene er  fordelt på områdene oppvekstadministrasjon, oppvekstsenter 
skole, oppvekstsenter barnehage, voksenopplæring og musikkskole.  Det er noe 
utfordrende å sammenligne mot tidligere år, da budsjettene for skoler og barnehage nå 
er samlet. Tabellen er fordelt på funksjon for å kunne ta ut reelle tall.    
 
Lønnsutgiftene har et   avvik til budsjett på – 1,72 %, som i kroner tilsvarer et merforbruk 
på   1 034 000.  Bakgrunnen er todelt. Noe skyldes økt vikarbruk på enkelte enheter, og 
det faktum at nedtak i stillinger som var planlagt i forbindelse med struktursak oppvekst 
ikke er fult ut gjennomført. En tenker særskilt da på effekten av å benytte lærere på tvers 
av kretser, digital undervisning mm.   Samtid skjer det alltid endringer i behov for 
enkeltressurser som gjør at planlagte grep ikke kunne gjennomføres, blant annet 
reduksjon i åpningstid Aldersund oppvekstsenter.  Vurderinger er rapporter i tertial og 
det er tilført ekstra midler.  Forventede nedtrekk i stillinger ved Onøy oppvekstsenter har 
ikke vært mulig grunnet vikarbehov mht. videreutdanning, stor andel livsfasetiltak og økt 
behov for deling i klasser grunnet spesialpedagogiske tiltak.  
 
Salgsinntektene er samlet kroner – 4 242’   mot - 4 343’ i 2018.  Tallet virker stabilt men er i 
realiteten gått sterkt ned. Det skyldes lavere inntekt barnehage pga. færre barn, effekten 
av vedtaket om søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO og statens bestemmelser 
om inntektsgrense for foreldrebetaling.   Bare på inntektsbasert foreldrebetaling «taper» 
kommunen 140 000 i året i reduserte inntekter.  Når andelen barn i barnehage går ned, 
forventes det betydelig lavere inntekt de neste årene.  Lavere barnetall vil også ha 
betydning for bemanningen i avdelingene, og det er nødvendig å justere rammene der 
nedgangen er størst. 
 
Refusjoner inkluderer sykepengerefusjon, statlige tilskudd som vikarmidler til 
videreutdanning for lærere, styrking av lærertetthet 1. -4. trinn, tilskudd til norsk for 
fremmedspråklige og søknadsbaserte tilskudd f.eks til digitale hjelpemidler og svømming 
for førskolebarn.  Forventede refusjoner (utenom sykelønnsrefusjon) er lagt inn i budsjett  
og økning i tilskudd er regulert i løpet av året.   



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 42 av 96  

  

Tilskuddet til  norskopplæring for fremmedspråklige varierer ut fra antallet personer pr 
januar hvert år. Tilskudd for  norskopplæring har vært betydelig lavere i 2019 enn 
foregående år. Det skyldes nedgang i antall personer med rett og plikt til norskopplæring. 
Tilbudet må opprettholdes og  finansieres gjennom  interne  regulering  innenfor rammen 
i strørre grad enn tidligere, da tilskuddet var tilstrekkelig for å opprettholde tilbudet.  
 
Varer og tjenester som erstatter egen produksjon har et merforbruk i 2019 på kroner 773’. 
Merforbruket skyldes kostnader der Lurøy kommune kjøper tjenester av andre kommuner 
som skoleplasser, betaling for barnehageplasser i andre kommuner og i 2019 også 
konsulenttjenester og innleid personalressurs i enkeltsaker.    
 
Varer og tjenester har et merforbruk på 333’. Av dette utgjør økte strømkostnader i 310 o00 
i forhold til budsjett. Strømkostnadene er betydelige i de enhetene som drifter basseng, og 
innsparingsforslaget som ble vedtatt knyttet til basseng i struktursaken er vanskelig å innfri 
med den økningen i strømprisen vi når ser.  En er nødt til å spare i andre deler av tjenesten 
for å dekke opp økte strømkostnadene. 
 
Det enkelte ansvarsområde er spesifisert under – mens regnskapstallene er kommentert 
samlet. For vurdering knyttet til det enkelte ansvar vises det til tertialrapportering.  
  

 
 
*Noen «gamle» ansvar «henger igjen» pga. feilpostering i budsjett.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i oppvekstetaten har hatt følgende utvikling de siste 4 år. 

2015 2016 2017 2018  2019 

7,04% 7,57% 7,13% 8,6% 7,42% 

 
 



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 43 av 96  

  

For 2019 er sykefraværstallene slik fordelt på enhetene: 
 

 
 
Oppvekstetaten uttalte og nå innfridde målsetting har vært å få sykefraværet ned til 2017 
nivå – dvs. under 8 %.  Det er en positiv utvikling.  Sykefraværet er fulgt opp gjennom aktiv 
rapportering, bevisstgjøring på målsettinger i IA – avtalen, sykefraværsoppfølging og 
gjennom vedtak i AMU. Lederens plikter og medarbeidernes medvirkningsansvar er 
tydeliggjort.    
 
Årsakene til sykefravær er sammensatt. Noe er langtidsfravær og de siste årene har en 
sett en økning av sykefravær knyttet til arbeidsmiljørelaterte saker.  Her er det satt inn 
konkrete tiltak og det synes å ha hatt effekt.  Det vil fortsatt være fokus på oppfølging av 
sykefravær med målsetting om å holde sykefraværet under 2017 nivå.    
 
Helhetsvurdering oppvekst 2019 
Årsmeldingen gir en kort helhetsvurdering innenfor utvalgte satsinger og tema, og er ikke 
splittet mellom barnehage og skole.  For mer konkret rapportering vises det til 
tilstandsrapport oppvekst som går dypere inn i mål, tall og statistikk.   
 
«God opplæring for alle» 
Etaten har arbeidet helhetlig i et regionalt samarbeid med Alstahaug, Leirfjord og Træna 
gjennom prosjektet «God opplæring for alle». Prosjektets målsetting er at alle barn og 
elever er inkludert i fellesskapet og får utviklet sitt potensiale.  Målet innebærer en 
holdningsendring hos alle ansatte både i barnehage og skole, og det drives kontinuerlig 
med barnehage – og skolebasert kompetanseutvikling i lærende felleskap på den enkelte 
enhet og i nettverk på tvers av enheter i kommunen og i regionen. Prosjektet varer ut 
2022. 
 
IKT Oppvekst  
Juni 2019 ble etatens IKT – plan vedtatt. Det innebærer en helthetlig plan for IT løsninger i 
oppvekstetaten og et betydelig løft på utstyrsfronten.  Framover blir det viktig å ta i bruk 
og videreutvikle løsninger som er etablert, drive intern kompetanseheving  og legge til 
rette for at både elevenes og lærernes ikt kompetanse heves.   
 

Sykefravær 01/1-31/12-19  Mulige dgv.  Frav.dager  Prosent

Ansvar 2000 Oppvekstadministrasjon 509                   5                          0,98 %

Ansvar 2020 Ungdomsarbeid -                   -                      

Ansvar 2115 Onøy Oppvekstsenter 4 343               201                      4,63 %

Ansvar 2125 Konsvik Oppvekstsenter 3 266               281                      8,60 %

Ansvar 2135 Slenset Oppvekstsenter 2 650               83                        3,13 %

Ansvar 2140 Aldersund oppvekstsenter 1 961               80                        4,08 %

Ansvar 2150 Lovund skole 4 962               636                      12,82 %

Ansvar 2160 Kvarøy oppvekstsenter 1 612               111                      6,89 %

Ansvar 2250 Lovund barnehage 3 948               244                      6,18 %

Ansvar 2300 Voksenopplæring 251                   23                        9,16 %

Ansvar 2400 Musikkskole 199                   95                        47,63 %

Sum Oppvekst 23 700             1 759                  7,42 %
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Kompetanseutvikling, bemanning og rekruttering 
 
Kompetanseutvikling 
Kompetanseheving skjer hovedsakelig i lærende møter i egen enhet og i lokale og 
regionale nettverk.  De er utarbeidet en kompetanseplan for pedagogisk personale i 
skole. Planen danner grunnlag for godkjenning av videreutdanning for lærere, og er til 
hjelp ved utlysing av stillinger og rekruttering.   Det er behov for en felles 
kompetanseplan oppvekst. 
 
Bemanning 
Lurøy kommune har høy lærertetthet og har innfridd bemanningsnormen for barnehager.     
I oppvekstsentrene ser en nå eksempel på fleksibel bruk av ansatte mellom avdelinger.  
 
Rekruttering 
Rekruttering av ledere, lærere og barnehagelærere er en av etatens hovedutfordringer.  
Det satses derfor på videreutdanning og kompetanseheving for å sikre kvalifiserte til 
stillingene. Stabilitet, kvalitet og utvikling av tjenesten over tid fordrer kvalifiserte 
ansatte.    
 
Overgangen barnehage – skole, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
Det samarbeides godt om overganger. Aktiviteter og møtepunkter følger av lokal plan 
«Fokus». Det handler om å trygge barna på overgangen bidrar til økt samarbeid, 
forståelse og tilrettelegging for de som trenger det. Aktuelle tiltak er førskoleuke, felles 
svømming og ulike fellesarrangement.   
 
Samarbeidet ivaretas gjennom «Nettverk begynneropplæring».  Nettverket ledes av en 
styringsgruppe bestående av ledere fra skole og barnehage. Det gjennomføres lærende 
møter med variert og relevant innhold – både teoretiske tilnærminger og praktiske 
metoder.  
 
Tidlig innsats innebærer å forebygge og fange opp elever som sliter med grunnleggende 
ferdigheter tidlig og følge opp disse elevene raskt. Samarbeid mellom skoler, barnehager, 
PPT og helsesøster legges til grunn for å kunne gi best mulig opplæring. Tett samarbeid 
med foresatte er også viktig. Skolene i Lurøy bruker tildelte ressurser til deling av klasser 
eller bruk av to-lærer system.   
 
Tverrfaglig samarbeid ivaretas gjennom deltakelse i koordinerende team der også 
barnevern og psykisk helse deltar i tillegg til oppvekst og helse.  
 
Implementering av ny Rammeplan  
Det arbeides kontinuerlig med implementering av rammeplan for barnehager (vedtatt i 
2017) og det er behov for felles tid til dette. Rammeplanen er inkludert i årsplanene som 
et godt arbeidsdokument for de ansatte.  
 
Helsefremmende skoler og barnehager   
Helsefremming har vært en satsing over flere år. Alle skolene og de fleste barnehagene er 
godkjente som helsefremmende.   
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Godkjenning er ikke avgjørende for at enhetene har fokus på helsefremming i planer og 
gjennom   organisering av dager og aktiviteter. Det kan være utfordring å sikre barna nok 
fysisk aktivitet i hverdagen. Det fortsatt noen få enheter som rapporterer om ansatte 
som røyker i løpet av en arbeidsdag 
 
Barn og elevers skolemiljø  
Det er utarbeidet sosiale handlingsplaner med aktiviteter som forebygger mobbing og 
krenkende atferd. Det fokuseres på at gode relasjoner barn-barn, barn-voksen og voksen-
voksen kan forebygge mobbing. Det jobbes med elevmiljøet – bl.a. ved at elevene gjør 
aktiviteter sammen som støtter opp om skolemiljøet og for å forebygge mobbing. Tiltak 
kan være skolemåltid, sosiale aktiviteter og fellesarrangementer.  Enhetene har rutiner 
for håndtering av situasjoner blant elevene. Leder/rektor og foresatte involveres og 
varsles tidlig. Det er lav terskel på dialog mellom skolen og foresatte.  Dersom det 
oppstår saker opprettes det aktivitetsplan i hht. Opplæringsloven §9a.  I 2019 er det meldt 
om 3 slike aktivitetsplaner.  
 
Barnehagene fokuserer det på relasjoner og i hverdagen handler det om respekt, 
høflighet, følelser, samhold, samtale, leke sammen og bry seg om hverandre. De ansatte 
diskuterer ofte hvordan de kan gi barna veiledning i leken som et forebyggende tiltak mot 
mobbing.  
 
Medvirkning  
På flere skoler medvirker elevene bl.a. ved valg av metoder i enkelte fag, og eget 
vurderingsarbeid. Vurderingskriterier utarbeides ofte i samarbeid med elevene. Skolene 
har regelmessige møter i elevråd, og noen steder planlegger de eldste elevene aktiviteter 
for de minste – lek og læring. Fra hver ungdomsskole velges en representant og vara til 
ungdomsråd. Gjennom den årlige elevundersøkelsen får elevene uttale seg om skolens 
læringsmiljø og psykososiale miljø. Elevundersøkelsen gjennomgås med brukerne. 
 
Foresatte deltar aktivt i arrangementer ved skolene. FAU og SU er aktive organ som gir 
foresatte en stemme inn i skolen, hvor de også kan uttale seg om skolens drift. Jevnt over 
opplever skolene at de har god kontakt med de foresatte, likevel mener flere at de har et 
utviklingspotensial når det gjelder å trekke foreldrene mer inn i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av undervisning.  
 
Medvirkning i barnehagene ivaretas gjennom samtaler med barn, i foreldresamtaler og 
gjennom barnets egne valg av aktiviteter i egen hverdag. FAU tas med i utarbeidelse av 
årsplan. 
 
 
Elevbedrift 
Det er meldt om elevbedrifter ved skolene i løpet av 2019.   Som eksempel kan nevnes 
minibakeri, laget treprodukter, vist film, drevet ungdomsklubb, kultivering av landskap, 
gjenbruk og loppemarked.   
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Ordninger knyttet til skolelunsj, frukt og måltider.   
 
Skolemåltidet er et godt helsefremmende og trivselsfremmende tilta og alle tilbyr melk 
og frukt:   

- Moflag har felles lunsj for alle elevene hver dag – varm mat ca 1 gang pr uke. En 
ansatt har avsatt tid til organiseringen. 

- Konsvik har felles lunsj for alle elevene. Assistent, lærere og elever har ansvar for 
organiseringen. Varm lunsj ca. annenhver uke.  

- Onøy har daglig lunsj for ungdomstrinn og organiserer varm mat for alle av og til, 
der ansvaret for tilbereding går på omgang. Det daglige tilbudet ordnes praktisk 
av ansatt på tiltak utenfra.  

- Lovund har kartlagt behovet og har lagt en plan for oppstart høst 2020. 
- Kvarøy tilbyr lunsj til alle elevene og fra høst 2019 ønsket alle det.  
- Aldersund tilbyr betalt lunsj men ingen ønsket ordningen.  

 
Alle barnehageavdelinger tilbyr foreldrebetalt måltid. 
 
«Grønne tanker - glade barn» 
Grønne tanker - glade barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere 
barns tanke- og følelsesbevissthet. Barnehagene bruker dette som en av metodene for å 
hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. De ansatte opplever at 
barna lærer å sette ord på følelsene sine.  
 
Satsingsområder 2020 

- Videreføre vedtak «strukturendring oppvekst» 
- Delta i prosjektet «God opplæring for alle» 
- Forarbeid og implementering av fagfornyelsen i kunnskapsløftet 
- Rekruttere og beholde ansatte 
- Benytte innførte systemer og videreutvikle IKT satsingen 

 
VOKSENOPPLÆRING   
Kommunen gir undervisning til personer med rett og plikt til norskopplæring. Andelen 
voksne fremmedspråklige med rett og plikt gikk betydelig ned i 2019.  Det har vært fokus 
på å få gjennomført lovpålagte timer og undervisningen har hovedsakelig vært gitt på 
Lovund.  Undervisningen har vært gjennomført av lærer i 100 % stilling som innehar 
kompetanse i suggestopedi og norsk som andrespråk. 
 
Lurøy voksenopplæring har også ansvar for undervisning av voksne med «Rett til 
grunnskoleopplæring». Undervisningsressurs ca. 25 %. 
 
LURØY UNGSOMRÅD 
I 2019 ble det avholdt 5 møter i ungdomsrådet 
 
Ungdomsrådets medlemmer får innkalling og kan delta på møter i sine respektive 
lokalutvalg. De blir også informert om saker til FSK og invitert til å møte i kommunestyret 
dersom de ønsker det.   
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Medlemmer deltok på årsmøte og skolering med Helgeland ungdomsråd i januar 2019. 
Leder og nestleder deltok på Ungdommens fylkesting (UFT) i Bodø i november 2019 
 
Ungdomsrådet mener at godt samhold bidrar til god helse. De ønsker at 
ungdomsskoleelevene i Lurøy skal få muligheter til å møte hverandre, og vedtok derfor å 
arrangere en dag med ulike aktiviteter og sosialt samvær. Aktivitetsdagen ble 
gjennomført i Sandnessjøen i november. 
 
Ungdomsrådets midler har vært disponert til aktivitetsdag, kontingent Helgeland 
Ungdomsråd (HUR), reise og mat, møtegodtgjørelse og gensere til medlemmene av 
rådet.  Ungdomsrådet fordelte resterende midler til skolene for benyttelse til 
fellesarrangement til glede for alle ungdom i kretsen.  I tråd med ny kommunelov må 
ungdomsrådet formelt velges av kommunestyret. Det ble gjort høsten 2019. 
Ungdomsrådet har fått ny koordinator høsten 2019 og vil forberede saker om nye 
vedtekter i 2020. 
 
LURØY MUSIKKSKOLE 
Lurøy Musikkskole har i 2019 hatt et aktivitetsnivå med hovedfokus på å opprettholde 
tilbud til barn og unge gjennom sangstund i barnehage, sangelever og kor for voksne.  
Utfordringen for musikkskolen er å få igangsatt et økt tilbud for unge.  Utfordringen er å 
få tilsatt lærere med kompetanse for å kunne holde aktivitetsnivået minimum på dagens 
nivå og helst utvide det.  
 
FRAMTIDIGE UTFORDRINGER 

 Videreutvikle helhetlige oppvekstmiljø for alle barn fra 0 -16 år med faglig god 
kvalitet på tjenesten i tråd med målsettinger i øvrig planverk. 

 Tilpasse driften nye økonomiske rammer i tråd med vedtak og endringer i barne- og 
elevtall. Fokusere på god øøkonomistyring og fordeling av ressursene.  

 Videreutvikle en lærende organisasjon og legge til rette for gode prosesser i prosjekt 
«God opplæring for alle» og ved innføring av fagfornyelsen av kunnskapsløftet 

 Ta i bruk nye systemer innenfor IKT, HMS- internkontroll og nytt   barnehage – og 
skoleadministrativt system  

 Legge til rette for etter- og videreutdanning, fagbrev og lærlingeplasser og sikre 
rekruttering av kvalifisert personale i alle stillinger.  

 Utarbeide plan for kompetanseutvikling i tråd med behovet for videreutdanning, 
fagfornyelsen og opplæring i nye verktøy innenfor IKT.   

 Samarbeide med Rødøy kommune for å sikre stabilitet i barnehage- og skoletilbudet.  

 Bidra til tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og et styrket tilbud innenfor 
forebyggende arbeid herunder «bekymringsfullt fravær» 

 Videreutvikle musikkskolens tilbud til barn og unge  

 Gi elevene på ungdomstrinnet muligheten til å velge ett fremmedspråk i tillegg til 
engelsk.  

 Godkjenne alle enhetene som helsefremmende i tråd med fylkeskommunale 
kriterier.  

 
 
 



Årsregnskap og Årsberetning 2019

Årsregnskap og Årsberetning 2019

Side 48av 96

6.1 Helse og sosial
Helse-og sosialsjef: Ingrid Fagerli
Avd.leder Ytre omsorgsdistrikt: Kay Pedersen
Avd.leder Indre omsorgsdistrikt: Kristin Bjarke
Avd.leder Midtre omsorgsdistrikt: Freddy Johnsen
Barnevernleder: Sigrunn Olsen
NAV-leder: Cato Rødsand
Kommuneoverlege: Andreas Dyrkjær
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Regnskapet for 2019 er i balanse. Resultatet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett 
på kr 44 000. Lurøy kommune har tidligere år mottatt kr 1 ooo ooo i skjønnsmidler for 
brukere med store tjenestebehov som faller utenfor andre statlige tilskuddsordninger.  I 
2019 fikk ikke kommunen tildelt tilskudd til denne brukergruppen. Inkludert tilskudd til 
ressurskrevende tjenester over innslagspunktet, fikk kommunen utbetalt kr 2 369 000 
mindre tilskudd til ressurskrevende tjenester sammenlignet med 2018.  
 
Periodisering av lønn har også påvirket resultatet i 2019 i negativ retning.  
 

 
 
Legetjenesten har merforbruk i forhold til budsjett i 2019. Dette skyldes i hovedsak innleie 
fra vikarbyrå, periodisering av lønn og kostnader til legevaktsformidling. 
 
Det er gjennomført et omfattende omstillingsarbeid innen barneverntjenesten i 2019. 
Tjenesten er styrket fra 2 til 3 årsverk og i en periode på 5 måneder bestod barnevernet av 
4 ansatte. Dette har medført økte lønnskostnader.  Utfordringene som ble avdekket 
innen tjenesten i slutten av 2018 har imidlertid krevd økt satsing i 2019 for å lukke avvik på 
systemnivå. 
 
Regnskapet for administrasjonskapitlet har et mindreforbruk i forhold til budsjettert 
kostnad. Dette skyldes vakante stillinger og avsetning av reservemidler til å dekke 
uforutsette kostnader. I tillegg er det ved en feil utgiftsført kr 5oo ooo på 
sykelønnsrefusjon.  
 
Omsorg har et merforbruk i 2010 på totalt kr 97 000 som i hovedsak skyldes periodisering 
av lønn. Lurøy omsorgssenter har det største avviket som er merforbruk lønn, 
periodisering av lønn og mindreinntekt brukerbetaling.  

RadetiketterAnsvar Ansvar (t) Konto Regnskap  Budsjett inkl. endring  Diff regnsk/budsjett

HSO 3000 Legetjeneste 7 900 036 7 352 912 -547 124

HSO 3010 Fysioterapitjeneste 766 564 790 000 23 436

HSO 3020 Helsestasjontjeneste 1 501 928 1 450 240 -51 688

HSO 3030 Jordmortjeneste 126 084 130 000 3 916

HSO 3050 Skyss helsepersonell 1 949 792 2 045 000 95 208

HSO 3100 Sosialadministrasjon 1 481 872 1 662 553 180 681

HSO 3115 Nav tjenester 1 132 003 1 559 437 427 434

HSO 3120 Barnevernstjeneste 3 481 273 3 037 080 -444 193

HSO 3130 Rusmiddeltiltak/edruskapsvern -65 609 0 65 609

HSO 3140 Husbanktilskudd etabl./tilpasn. -1 050 0 1 050

HSO 3170 Støttekontantordning 15 992 0 -15 992

HSO 3300 Helse- og sosialadministrasjon 2 584 618 4 668 118 2 083 500

HSO 3310 Lurøy omsorgssenter 18 448 892 17 585 010 -863 882

HSO 3330 Åpen omsorg 176 401 1 182 146 1 005 745

HSO 3331 Aldersund omsorgskrets 7 759 871 7 611 128 -148 743

HSO 3332 Konsvik omsorgskrets 6 410 419 6 558 776 148 357

HSO 3333 Slenset omsorgskrets 8 024 567 7 896 566 -128 001

HSO 3335 Lovund omsorgskrets 5 466 473 5 355 516 -110 957

HSO 3341 Miljøterapaut 4 696 0 -4 696

HSO 3345 Miljøterapitjenesten 10 045 475 8 054 720 -1 990 755

HSO 3350 Ergoterapitjeneste 594 218 749 704 155 486

HSO 3360 Psykiatrisk helsevern 737 741 897 832 160 091

HSO Totalt 78 542 256 78 586 738 44 482
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Regnskapet til miljøterapitjenesten viser et stort merforbruk i forhold til budsjett som 
skyldes lønnskostnader og mindre tilskudd til ressurskrevende tjenester enn budsjettert. 
Tjenesten ble skilt ut fra omsorg som egen tjeneste fra 2019 og det er gjennomført 
justeringer mellom ansvarsområdene for å få et mer realistisk budsjett for området i 
2020.  
 
HMS 
Etaten har stort fokus på HMS-arbeid og internkontroll. Det utarbeides årlige HMS-planer 
og arbeidet med prosedyrebeskrivelser er en prioritert oppgave.  Felles tiltak for etatens 
avdelinger er: 
 

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingene. 

 Opplæring og bruk av avvikssystem (Compilo). 

 Systematisk oppfølging av sykefravær. 

 HMS som fast agenda på avdelingsmøter. 

 Det har vært fokus på å styrke prosessen i HMS arbeidet. Det er gjennomført 
kartlegginger på arbeidsplassene i samarbeid med verneombud, ergoterapeut og 
teknisk avdeling med påfølgende planfesting av tiltak. 
 

SYKEFRAVÆR 

 
  
Samlet sykefravær for etaten var i 2019 på 5,14 %. Til sammenligning var gjennomsnittlig 
fravær i 2018 på 7,76 %.  I 2017 var fraværet på 5,54%. Fraværet ved Lurøy omsorgssenter 
er redusert fra 17,25 % i 2018 til 4,29 % i 2019. Det høyeste fraværet i 2019 er på ansvar 3100 
og 3300. Dette er områder som har få ansatte og langtidsfravær gir dermed store utslag.  
 
 
 
 

Sykefravær 01/1-31/12-19  Mulige dgv.  Frav.dager  Prosent

Ansvar 3000 Legetjeneste 1 299               12                        0,89 %

Ansvar 3020 Helsestasjontjeneste 502                   20                        3,98 %

Ansvar 3100 Sosialadministrasjon 609                   122                      20,04 %

Ansvar 3115 Nav tjenester 314                   -                      0,00 %

Ansvar 3120 Barnevernstjeneste 646                   14                        2,17 %

Ansvar 3170 Støttekontantordning -                   -                      

Ansvar 3300 Helse- og sosialadministrasjon 319                   32                        10,03 %

Ansvar 3310 Lurøy omsorgssenter 4 924               211                      4,29 %

Ansvar 3330 Åpen omsorg 206                   0,00 %

Ansvar 3331 Aldersund omsorgskrets 2 227               120                      5,39 %

Ansvar 3332 Konsvik omsorgskrets 1 831               19                        1,04 %

Ansvar 3333 Slenset omsorgskrets 2 373               147                      6,19 %

Ansvar 3335 Lovund omsorgskrets 1 740               94                        5,40 %

Ansvar 3345 Miljøterapeutisk tjeneste 3 880               306                      7,89 %

Ansvar 3350 Ergoterapitjeneste 208                   -                      0,00 %

Ansvar 3360 Psykiatrisk helsevern 251                   -                      0,00 %

Sum HSO 21 329             1 097                  5,14 %
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ORGANISERING 
 
Helse-, sosial- og omsorgsetaten har i de siste årene satset mye på organisasjonsutvikling 
og består nå av 3 avdelinger: 
 

 Omsorg 

 Miljøterapi 

 Helse og velferd 
 
Lurøy kommune vedtok på november 2017 en storstilt satsing på utvidelse av kapasiteten 
innen omsorgstjenesten i Lurøy med 15 nye omsorgsplasser.  
 
Utbyggingen av 2 nye omsorgsboliger og 1 avlastningsrom ved Lurøy/Onøy 
omsorgssenter ble ferdig i oktober 2019. 
 
Ved Aldersund omsorgssenter er arbeidet med å bygge to nye omsorgsleiligheter 
igangsatt og vil ferdigstilles i 2020.  
 
Videre er det vedtatt bygget til sammen 8 nye omsorgsboliger for personer med demens 
– 4 i Konsvik og 4 på Sleneset.  
 
På Lovund er det tidligere vedtatt å bygge to omsorgsleiligheter ble ferdigstilt i årskiftet 
2019/2020.  
 
Miljøterapi ble fra 01.01.19 skilt ut fra omsorg som egen tjeneste og etablering av nytt 
miljøterapeutisk senter med 6 leiligheter lokalisert i Aldersund er vedtatt. Tilbudet skal 
knyttes tett opp mot dagsentertilbudet som etableres ved BRAPRO AS.  
 
Høsten 2019 er det etablert en ny avdeling som har fått navnet «Helse og velferd». Det er i 
2019 jobbet mye med nye strukturer for barneverntjenesten og psykisk helse. Utredning 
av fremtidens NAV i Lurøy er igangsatt vil videreføres i 2020.  
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OMSORG 
 
TILTAK:  
 

 Det er etablert styringsgruppe og prosjektgruppe for implementering av 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» som skal tilpasses lokale forhold i Lurøy.  

 Det ble i 2018 inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om etablering av 
tilbud om «Aktivitetsvenn». Målet er å bidra til at personer med demens får mer 
aktivitet og gode opplevelser i hverdagen. Tiltaket er videreført i 2019 og det er 
rekruttert 7 aktivitetsvenner i Lurøy. 

 All fakturering av praktisk bistand og egenbetaling for institusjonsplass skal fremover 
skje via fagsystemet Cosdoc. Det er gjennomført opplæring i arbeidsplan og 
elektronisk fakturering av praktisk bistand er innført i 2019.  

 Interkommunal vertskommuneavtale med Rana kommune vedr. drift av øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold er oppsagt med virkning fra 01.01.21 (1 års oppsigelsestid). 

 Deltagelse i samarbeidsmøter med Helgelandssykehuset. 

 Det arrangeres aktiviteter og trivselstiltak for eldre i omsorgskretsene. Tilskudd fra 
Helsedirektoratet til tiltak for hjemmeboende demente er benyttet til tiltak i alle 
kretser. 

 17 deltagere startet demensomsorgens ABC høsten 2019 

 Sykepleier tar videreutdanning som kreftsykepleier. 

 Gjennomført fagdag med Elsa Kommedahl for ansatte i omsorg med temaet 
psykososialt arbeidsmiljø. Initiativet til tiltaket kom fra fagforbundet i Lurøy. 

 
RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN: 
 
Overordnede målsettinger og strategier innen pleie- og omsorgsektoren: 
 

o Et mest mulig tilpasset, trygt, trivelig og helhetlig tilbud til alle brukerne i 
kommunen 

o Flest mulig skal bo hjemme lengt mulig 
o Samlet utnyttelse av alle ressurser. 

 Etablering av nye omsorgsboliger samlokalisert med eksisterende bygg er igangsatt i 
henhold til vedtatt plan. En desentralisert omsorgsfilosofi ved satsing på bygging av 
omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende bygg bidrag til å oppfylle de overordnede 
målsettingene og strategiene for området.  

 Tjenesten har god oversikt over brukerne og har fokus på riktige tjenester til riktig tid. 
Avdelingslederne gjennomfører en totalgjennomgang av alle brukerne på månedlige 
inntaksmøter.   

 Implementering av elektronisk system for ressursstyring/arbeidsplan og fakturering av 
praktisk bistand er gjennomført. 

 Fleksibelt bruk av personale vurderes kontinuerlig i hele tjenesten. 

 Avdelingslederne for Indre, Ytre og Midtre omsorgsdistrikt har ansvar for ledelse, drift 
og fagutvikling av omsorgsetaten i Lurøy kommune. De har fått mer ansvar for 
administrativt arbeid enn tidligere og dette er videreutviklet i 2019. 

 Ergoterapeut og psykiatrisk helsearbeider deltar i månedlige ledermøter for 
omsorgstjenesten for å sikre et koordinert og helhetlig tjenestetilbud.  
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FREMTIDIG STRATEGI: 
 
Felles for alle avdelinger: 

 Sikre stabil bemanning og god kompetanse. 

 Utvikle og effektivisere omsorgstjenesten med fokus på interne og eksterne digitale 
kommunikasjonsløsninger. 

 Fokus på økonomistyring, målstyring og rapportering innenfor hele etaten. 
 
STRATEGI OMSORGSTJENESTEN: 

 

 Gjennomføre strategi og tiltak vedtatt i Kommunestyret 03.11.17 i sak om fremtidens 
omsorgstjeneste i Lurøy.  

 Innfasing av velferdsteknologiske løsninger i hjem og eksisterende bygg, samt nye 
byggeprosjekt.  

 Implementering av elektronisk system for ressursstyring, utnytte mulighetene i 
eksisterende fagprogram og elektronisk meldingsutveksling. 

 Utvikle systematisk samhandling av kompetanse mellom lege- og omsorgstjeneste. 

 Lage plan for demensarbeidet og hverdagsrehabilitering.  

 Sikre stabil bemanning og god kompetanse. 

 Effektivisering av tjenesten ved satsing på telefon-/skypemøter i samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, ved intern- og brukermøter og kurs/opplæring. 

 Fokus på økonomistyring, målstyring og rapportering innenfor hele etaten.    
 
MILJØTERAPITJENESTEN 
 
TILTAK: 
 

 Miljøterapitjenesten ble fra 01.01.19 skilt ut fra omsorg og etablert som egen tjeneste. 
Målet med dette er å kunne gi brukerne et tilbud som er bedre tilpasset individuelle 
behov. 

 Det er i 2019 formalisert ledelse for avdelingen. 

 Det er utarbeidet egne turnuser med virkning fra 01.04.19 for etablert bofelleskap i 
Aldersund (Boveiledningtjenesten). 

 Samarbeidsavtale med Bra-Pro as om drift av dagsentertilbudet er utarbeidet. 
 

RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN: 
 

 Brukere med behov for miljøterapeutiske tjenester er organisert i en avdeling.  

 Ledelse for avdelingen er formalisert. 

 Samarbeidsavtale med Bra-Pro as om drift av dagsentertilbud er vedtatt. 
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FREMTIDIG STRATEGI: 
 
Felles for alle avdelinger: 

 Sikre stabil bemanning og god kompetanse. 

 Utvikle og effektivisere omsorgstjenesten med fokus på interne og eksterne digitale 
kommunikasjonsløsninger. 

 Fokus på økonomistyring, målstyring og rapportering innenfor hele etaten. 
 
STRATEGI MILJØTERAPITJENESTEN:  
 

 Planlegging og etablering av nytt miljøterapeutisk bofellesskap. 
o Brukermedvirkning 
o Organisering 
o Innhold i tilbudet 

 Innfasing av velferdsteknologiske løsninger i hjem og eksiterende bygg, samt nytt 
byggeprosjekt 

 Starte planarbeidet med bygging av 4 stk.  hensiktsmessige leiligheter/hybler tilpasset 
ansatte og andre aktuelle leietagere i tilknytning til miljøterapeutisk bofellesskap.  

 Øke saksbehandlerkompetanse og ha fokus på å ta i bruk digitale verktøy. 

 Samarbeid med Bra-Pro as om innholdet i dagsentertilbudet. 
 
HELSE OG VELFERD 
 
OMFANG: 
 
Avdeling Helse- og velferd omfatter legetjeneste, NAV, barnevern, helsesykepleiere 
(helsestasjon og skolehelsetjeneste), jordmor, fysio- og ergoterapi og psykiatri.  
 
Avdelingen er etabler for å oppnå følgende målsettinger: 
 

o Koordinerte og helhetlige tjenester 
o Tidlig innsats med fokus på barn og unge 
o Forebygging og veiledning på alle nivå 
o Fokus på folkehelse 

 
TILTAK: 
 

 Ny avdeling innen HSO er etablert og fått navnet Helse- og Velferd 

 Det er gjennomført en prosess for å rekruttere leder for avdelingen. Stillingen vil ha 
funksjonen som stedfortreder for HSO-sjef. 

 Det er høsten 2019 igangsatt et arbeid med rekruttering av faste leger i Ytre distrikt. 

 Det er etablert et samarbeidsprosjekt med Vigner Olaisen AS om e-Helse. 

 Det ble 29.11.20 gjennomført fagdag for legesekretærer og leger.  

 Det har i 2019 vært gjennomført en omfattende organisasjonsendring/-utvikling av 
barneverntjenesten. 



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 55 av 96  

  

 Barneverntjenesten har hatt stort fokus på gjennomgang av løpende saker og 
dokumentasjon i fagsystem. Internkontrollsystemet er revidert og utviklet, og 
avvikene som ble avdekket av Fylkesmannen under tilsyn i slutten av 2018 er lukket. 

 Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2019 12 aktive saker. Tjenesten har 
avsluttet 22 saker i 2019.  

 Psykisk helse har i samarbeid med helsesykepleier og oppvekst utført helseopplysning 
psykisk helse for elever på 8. – 10. trinn på Lovund skole og Onøy-Lurøy 
oppvekstsenter. Det er i etterkant avholdt foreldremøter for de samme trinnene med 
fokus på ungdom og psykisk helse.  

 Psykisk helsearbeider har fått ansvar for koordinerende enhet. Det er utarbeidet nye 
interne retningslinjer for arbeid med koordinator, individuell plan og ansvarsgrupper. 
Informasjon om koordinerende enhet er presentert på kommunens hjemmeside.  

 Det er ved årsskiftet 2019/2020 registrert 21 aktive saker i psykiatritjenesten, derav 8 
barn og 13 voksne. 15 saker er avsluttet i 2019. 

 Lurøy kommune har i samarbeid med kommunene Træna og Rødøy startet arbeidet 
med rekruttering av psykolog. 

 Helsesykepleiertjenesten jobber aktivt med forebyggende arbeid i barnehage og skole 
og deltar i Koordinerende team barn og unge, SLT, og Lev i Lag. 

 Helsestasjon/jordmortjenesten: 
Det ble i 2019 født 12 barn i kommunen. Til sammenligning ble det i 2018 født 21 barn.      

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Lovund 5 7 9 9 10 7 9 12 8 

Sleneset 1 1 1 2  1 5 3  1 1 

Onøy/Lurøy 3 9 1 2  4 2 7  8 3 

Indre Kvarøy 1 0  

1 

 

1 

  

 1 

 

3 

 

2 

  

1 

 

1 

Bratland 1 (2) 0 (1) 1 0  0 3 3  2  1 

Konsvik 1 4 (1) 3 4  4 2 3  2 2 

Sørnesøy 0 0 1 0  0 0 2 0 0 

Til sammen 12 (2) 21 (2) 17 18 20 22 29 26 16 

 

 Alle har fått tilbud etter gjeldende anbefalinger som er 14 konsultasjoner, inkludert et 
hjemmebesøk til nyfødte (helsestasjonsprogrammet).  

 Lurøy kommune har inngått samarbeidsavtale med SMISO – Senter mot incest og 
seksuelle overgrep. Helsesykepleierne har sammen med representanter fra SMISO 
vært innom alle skolene med undervisning og foreldremøter i skolen (barnetrinnet).   

 Det er i 2019 igangsatt en prosess med å utrede fremtidens NAV i Lurøy.  

 Plan for helsemessig og sosial beredskap er revidert med virkning fra juni 2019. 
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RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN: 
 

 Fått på plass faste leger i alle kretser som vil bidra til å utvikle legetjenesten og gi 
bedre kontinuitet i Ytre distrikt.  

 Etablering av samarbeid med Vigner Olaisen AS om prosjekt innen e-Helse. 

 Fått på plass ny organisering og struktur i barneverntjenesten.  

 Lukket avvik i barneverntjenesten som ble avdekket under tilsyn fra Fylkesmannen i 
slutten av november 2018.  

 Startet prosess med å utrede fremtidens NAV i Lurøy. 

 Videreutviklet organisasjonsmodellen for kommunalt psykisk helsearbeid. 

 Endring og utvikling av ansvar og rutiner for koordinerende enhet. 

 Tydelig satsing på tidlig innsats med fokus på arbeid med barn og unge. 

 Utvikling av forebyggende og tverrfaglig samarbeid.  

 I samarbeid med kommunene Træna og Rødøy startet arbeidet med rekruttering av 
kommunepsykolog.  

 
FREMTIDIG STRATEGI: 
 
Felles for alle avdelinger: 

 Sikre stabil bemanning og god kompetanse. 

 Utvikle og effektivisere helsetjenesten med fokus på interne og eksterne digitale 
kommunikasjonsløsninger. 

 Fokus på økonomistyring, målstyring og rapportering innenfor hele etaten. 
 
STRATEGI HELSE OG VELFERD: 

 

 Tydelig satsing på forebyggende tiltak blant barn og ungdom. 

 Utvikle helhetlig ledelse for ny avdeling for å oppnå bedre samhandling og 
koordinering av oppgavene. 

 Få på plass psykologkompetanse. 

 Øke saksbehandlerkompetanse og ha fokus på å ta i bruk digitale verktøy. 

 Organisering av framtidens NAV i Lurøy. 

 Samarbeide med Vigner Olaisen AS og Helgelandssykehuset for å danne en pilot for e-
helse i Lurøy. 

 Utvikle hensiktsmessige og tidsriktige lokaler og behandlingsutstyr. 

 Utvikle og effektivisere helsetjenesten med fokus på interne og eksterne digitale 
kommunikasjonsløsninger. 

 Videreutvikle organisatoriske og strukturelle endringer i avdelingen. 

 Fokus på forebyggende arbeid ved rehabilitering og hverdagsmestring. 

 Utvikle samarbeid om kompetanse mellom lege- og omsorgstjenesten. 

 Sikre samfunnsmedisinske tjenester og miljørettet helsevern i kommunen. 

 Bistå ved oppfølging av handlingsplan for tverrfaglig folkehelsearbeid og vektlegge 
folkehelseperspektivet ved all planlegging i etaten. 
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6.1 Teknisk etat

Teknisk sjef: Atle Henriksen
Leder byggdrift: Hallgeir Moe
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AVVIKSFORKLARING 

Regnskapet for 2019 viser at teknisk etat har et regnskapsmessig mindreforbruk på 

174.175,- kr i forhold til revidert budsjett (+ 1,26 %). 

 

Driftsutgiftene er på 243.000,- kr over budsjett, driftsinntekter er 323.000 kr over revidert 

budsjett. Av dette er kr 188.000 kr avvik på budsjettering av mva kompensasjon inn og 

mva utgift ut (disse postene er like).  Det er altså et reelt avvik mellom budsjetterte 

inntekter og de reelle inntekter på ca. 135.000 kr 

 

 

Områder med økonomisk avvik og forklaringer rundt noen ansvarsområder: 

 Administrasjon (Ansvarsområde 4000): 
Det er her et lite merforbruk. Kommer av litt høyere lønnsutgifter enn budsjettert 
og økte pensjonskostnader i forhold til budsjett. 

 Kommunale bygg (ansvarsområde 4110- 4160):  
Det er brukt ca. 343.000 kr mer enn regulert budsjett på vedlikehold, strøm, 
avgifter mm.  på disse områdene. Ekstra utgifter innenfor vedlikehold på 
skolebygg/oppvekstsentre og andre bygg (branngarasjer og lignende) bidrar til å 
trekke denne utgiften opp over budsjettet. Husleier avviker med under 10.000 kr 
fra budsjett. 

 Plan og oppmåling (ansvarsområde 4200) har et mindreforbruk på 31.097 kr. Kjøp 
av kart ble utsatt 1 år og deler av dette ble derfor ikke belastet i 2019.  

 Vaktmestertjeneste (4210) viser et mindreforbruk på 33.891 kroner. Kommer i 
hovedsak av redusert innkjøp av utstyr/inventar. Lønnsutgiftene har vært noe over 
budsjett. 

 Ungjobb (4220) viser et mindreforbruk på 46.830 kr. Noen færre som har benyttet 
tilbudet i 2019 enn budsjettert, og få som var ansatt på teknisk etat medfører et 
mindreforbruk.  

Radetiketter Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap  Budsjett inkl. endring  Diff regnsk/budsjett

TEKNISK 4000 Administrasjon teknisk 3 650 293 3 588 684 -61 609

TEKNISK 4110 Boliger -2 082 257 -1 795 000 287 257

TEKNISK 4111 Omsorgs- og sosialboliger 768 489 969 000 200 511

TEKNISK 4120 Administrasjonsbygninger 382 389 392 000 9 611

TEKNISK 4130 Skolebygninger 1 935 214 1 797 000 -138 214

TEKNISK 4140 Barnehagebygninger 387 803 340 000 -47 803

TEKNISK 4150 Lurøy omsorgssenter 149 880 125 000 -24 880

TEKNISK 4151 Helsetun -1 385 032 -1 600 000 -214 968

TEKNISK 4160 Andre bygg 1 098 418 924 387 -174 031

TEKNISK 4200 Plan/oppmåling 846 952 878 049 31 097

TEKNISK 4210 Vaktmestertjeneste 5 164 233 5 198 123 33 891

TEKNISK 4220 UNGJOBB 192 886 239 266 46 380

TEKNISK 4400 Landbruk 268 582 319 914 51 332

TEKNISK 4430 Veterinærtjenesten 164 918 145 000 -19 918

TEKNISK 4440 Viltforvaltning 29 946 13 610 -16 336

TEKNISK 4500 Vannområde R/L 200 000 0 -200 000

TEKNISK 4700 Felles maskinpark 649 844 562 330 -87 514

TEKNISK 4720 Veier og gater 2 760 608 2 873 200 112 592

TEKNISK 4730 Havner og kaier 88 540 32 400 -56 140

TEKNISK 4800 Vann -2 430 455 -2 416 700 13 755

TEKNISK 4820 Avløp rensing -767 578 -630 900 136 678

TEKNISK 4860 Brann og redning 1 567 110 1 859 595 292 485

TEKNISK Totalt 13 640 783 13 814 958 174 175
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 Landbruk (4400):  
Ansvarsområdet viser et mindreforbruk på 51.322 kr. Noe mindre reiseutgifter 
samt ikke benyttede kontor/inventar midler, sammen med et tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune for utarbeidelse av rapport om uønskede arter (30.000 kr) er 
hovedårsak til avviket.  

 Veterinærtjenesten (4430): 
Området viser et overforbruk på 19.918 kr. Noe mer utgifter enn forutsatt for 
samarbeidet mellom Nesna, Træna og Lurøy kommune om veterinærtjenesten.   

 Vannområde Rødøy/Lurøy: 
Området viser et overforbruk på 200.000 kr. Dette kommer av at vi er litt i utakt 
med tilskuddene på dette området. For 2020/2021 ventes det da et tilsvarende 
overskudd.  Disse midlene benyttes til å dele en felles stilling med vannområde 
Ranfjorden for vannområdekoordinator. 

 Veier og gater (4720): 
Området viser et mindreforbruk på 112.592 kr. Større utgifter til strøm (veglys) enn 
budsjettert og noe mer utgifter enn budsjettert på brøyting bidrar negativt. 
Mindre bruk av vedlikeholdsmidler (sommer) gjør at det samlet blir et overskudd.  

 Havner og kaier (4730):  
Området viser et merforbruk på 56.140 kroner. En større reparasjon av molo i 
Konsvik og sikring av fjell i Onøy havn gjorde at utgiftene ble relativt høye på dette 
ansvaret i 2019.  

 Vann (4800):  
Området går om lag i null. 

 Avløp (4820): 
Området viser et mindreforbruk på 136.678 kr i forhold til budsjett. Noe mindre 
utgifter til vedlikehold og utbedringer enn budsjettert. Gebyrer helt i henhold til 
budsjett. 

 Brann (4860): 
Dette området viser et mindreforbruk på 292.485 kroner. Noe mindre 
lønnsutgifter, relativt få utrykninger og noe bestilt utstyr som ikke kom for etter 
nyttår er hovedårsak til dette.  

 

Utleiegrad boliger: 

Vi hadde en utleiegrad på 87 % i 2019 (mot 88% i 2018) av våre boenheter  
Helsetun   85 % 
Omsorgsleiligheter/boliger 87 % 
Utleieboliger   88 % 
 
Husleieinntekter ble på i alt kr 6.045.266, revidert budsjettet var 6.055.000 kr. 
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Saksbehandling: 
 
Det ble i 2019 gjort følgende administrative forvaltningsvedtak: 
 

Byggesak  

- Rammetillatelser 7 stk 

- Igangsettingstillatelser 6 stk 

- 1 trinns tillatelser 71 stk 

- Ferdigattester/midlertidig brukstillatelse 41 stk 

Delingssaker; nye tomter, arealoverføring, grensejustering 31 stk 

Utslippssøknader 3 stk 

Uttalelser Akvakultur søknader 9 stk 

Jordbruk  

- Drenering 3 stk 

- Smil/NMSK 0 stk 

- Produksjonstillegg 38 stk x 2 ganger 

- Konsesjonssøknad 1 stk 

- Omdisponering landbruk 1 stk 

Fritak renovasjon 12 stk 

 
I tillegg har teknisk etat saksbehandlet/fremmet 50 saker (+ liv lagapris) til formannskapet 

og 15 saker til TRS/TRU  

 
Gjennomførte TILTAK 

 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg ble revidert  

 Kommunedelplan for Aldersundet ble lagt ut til ettersyn 11.desember, forventes 

vedtatt 1. halvår 2020. 

 Arbeidet med Kommunedelplan for Kvarøy ble igangsatt høsten 2019.   

 Kystsoneplan for Lurøy ble omsider vedtatt april 2019. Lurøy valgte å gå ut av 

samarbeidet om Kystplan Helgeland for å få vedtatt vår del, da prosessen har tatt 

uforholdsmessig lang tid.  

 Endring av reguleringsplan for Varøysundet hytteområde ble vedtatt juni 2019  

 Det ble også i 2019 søkt om trafikksikkerhetsmidler. Dette året til 2 prosjekter. 

Lundvollveien på Lovund og forprosjekt for fortau/gangvei på Onøy. Ingen av søknaden 

ble innvilget penger. 

 I 2019 søkte 26 ungdommer på UNGJOBB-ordningen, hvorav 4 ikke benyttet seg av 
tilbudet, dvs. at totalt 22 ungdommer mellom 16 og 18 år arbeidet innenfor ordningen. 
Egenandelen var på kr. 65,- for ungdom under 16 år, kr 70 fra fylte 16 år og 80,- for 
ungdom over 18 år. De aller fleste ungdommene fikk jobb i det private næringslivet. 
Dette er svært positivt og viser at privat næringsliv i Lurøy er kjent med og benytter 
seg av ungjobb-ordningen. 

 Veterinærsamarbeidet; Avholdt dialogmøte med samarbeidskommunene Nesna 
(vertskommune) Lurøy og Træna. Veterinær vil åpne for å gi lokale tilbud også 
innenfor katt/hund. 
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 Innført skuddpremie på kråker fra 01.01.2020, og videreført skuddpremie for rev og 
mink i forskrift (gjeldende for 3 år) 

 Har vært delaktig i møter gjennom Helgeland Viltforvaltningsråd (HeV). HeV er en 
interkommunal samarbeidsgruppe bestående av kommuner fra hele Helgeland som 
arbeider og diskuterer ulike viltproblematikker fra hjortevilt til fugl og fisk 

 Vannområde Rødøy/Lurøy er videreført.  

 Det er tildelt 12 Folk i husan tilskudd 

 Liv laga prisen for 2019 ble tildelt Knut Edvardsen 
 

Investeringer:  

 Ombygging av Fløy B ved Lurøy omsorgssenter ble utført i 2019. Installasjon av nytt 
ventilasjonsaggregat for hele omsorgssenteret ble også fullført i starten av året. 

 Arbeidet med tilbygg til Lovund omsorgssenter ble igangsatt (fullført jan 2020) 

 Arbeid med tilbygg til Aldersund Omsorgssenter ble igangsatt (fullføres til påske 
2020) 

 Det ble utarbeidet anbudspapirer på tilbygg til Sleneset og Konsvik omsorgssenter 
samt Aldersund bofelleskap og entreprenør er antatt. Arbeidene på byggested starter 
opp i begynnelsen av 2020.   

 Grunnlag for bygging av bygg med 4 hybelleiligheter på Lovund ble laget, og det er 
antatt entreprenør også i dette prosjektet. Oppstart på byggetomt i jan 2020.  

 Utvidelse og ombygging av Lovund barnehage ble fullført i starten av 2019.  

 Parkeringsplass på Sleneset (ved ekspedisjonskaia) ble etablert. 

 Ny vannledning fra Aldersund vannverk til Aldersund omsorgssenter ble lagt. 

 Arbeid med oppføring av nytt rensehus på Kvarøy vannverk ble igangsatt. Noe 
arbeider med nye grøfter er gjort. Arbeidet fortsettes i 2020. Det ble også boret 2 
vannhull på Kvarøy. 

 Det ble i 2019 ikke gjennomført noen investering innenfor asfaltering.   

 Det ble videreført arbeid med re-lining av vannledning på Sleneset, her gjenstår nå ca. 
250 m. 

 I forbindelse med ENØK plan ble det montert varmepumper ved Kvarøy 
oppvekstsenter og Lovund helsetun.   Vi ser stor effekt etter montering av nytt 
ventilasjonsaggregat ved Lurøy omsorgssenter med en reduksjon på over 170.000 
kwh i 2019. 

 Montert ventilasjonsanlegg Konsvik oppvekstsenter, bhg bygg. 
 

Drift og vedlikehold. 
 
Gjennomførte TILTAK 

 Vedlikeholdssystemet Facilit er en god hjelp i hverdagen (ble innført i 2018) 

 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg ble revidert. 

 Startet med ombygging av noen rom på Lovund skole 

 Startet opp arbeid med ombygging av deler av HV-huset i Stokkvågen til hybler/lager 
med mer  

 Ny base for vedlikehold på Onøy ble påstartet (ombygging/tilbygg til tidligere 
branngarasje). 
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 Ny branngarasje på Sleneset ble gjort ferdig innvendig. 

 Ny branngarasje på Onøy ble stort sett ferdigstilt innvendig også 

 Gjennomført årskontroll, gjelder alle skoler, oppvekstsentre, barnehager, 
omsorgsbygg og administrative bygg, samt Grønsvik kystfort.  

 Montert ladestasjoner for EL-Bil ved rådhuset 

 Innkjøpt nytt landmålingsutstyr 
 

Større vedlikeholdsprosjekter: 

 Renovering av kontor og gang i sosial-avdelingen på rådhuset 

 Arbeidet med tilpasning av 1. etg. ved Sleneset oppvekstsenter, skole 

 Renovering av leilighet nr. 4, ungbo på Lovund. 

 Total renovering av 2 leiligheter på Boveiledningen. 

 Oppussing og montering av ny garderobeinnredning vestibyle Sleneset 
oppvekstsenter, på skolen. 

 Renovering av leilighet eldrebolig på Sleneset 

 Renovering av leilighet etter vannskade, Birkenesveien 11 

 Montert solfilm på vinduer Sleneset barnehage 

 Renovering av bad, personalavdeling Aldersund omsorgssenter 

 Skiftet ytterdør Konsvik omsorgssenter 

 Ombygging av gang/korridor ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter, barneskolen. 

 Diverse reparasjoner etter lekkasjer vann og avløp 

 Renovert bad leilighet nr. 4, ungbo Tonnes 

 Utbedringer i forhold til brannsikring Kvarøy oppvekstsenter 

 Nedtapping av bassenger i mars og igangkjøring av bassenger i oktober 

 Ferister montert og nedtas/klargjøres for vinter 

 Montert nytt manuelt låssystem i barnehagebygg, Sleneset oppvekstsenter 

 Etablering av vann og avløp til diverse tomter i løpet av året. 

 Større reparasjon etter ødelagt kloakk ved Konsvik oppvekstsenter, barnehagebygg 

 Ny parkeringsplass ved Boveiledningen ble fullført. 

 Reparasjoner, og annen oppfølging etter registrerte avvik, i forbindelse med kontroll 
av lekeplasser. Fortsatt gjenstår noen avvik av lavere grad. 

 Mange andre større og små tiltak er gjennomført. 

 Renovering av konferanserom og personalgarderober ved Onøy/Lurøy 
oppvekstsenter(skole) ble igangsatt (fullført i starten av 2020) 

 Planlegging av nytt kjøkken, renholdsrom og garderober ved Rådhuset ble igangsatt, 
arbeidet vil pågå utover 2020.  

 
Brann og redning: 

 Det er feid ca. 40 piper i boliger, men ikke ført tilsyn med piper/ildsteder i 2019.  

 Det er utført 18 brannsyn ved § 13 objekt i 2019. 

 Brannordningen har fungert, brannvesenet har rykket ut til de branner/ulykker/-
hendelser som er meldt. Det har hver gang vært nok tilgjengelige brannkonstabler og 
befal også i 2018 (det er ingen tilstedeværelsesplikt eller vaktordning slik som i de 
fleste andre nabokommuner). 
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 Av utrykninger og innmeldte hendelser var det: 
o 2 brann i bygning 
o  1 innmeldinger av automatisk brannalarm (uten brann) 
o 11 hjelpeoppdrag for helse 
o 12 gress/lyngbranner 
o 1 akutt forurensing 
o 1 ulykke båt 
o 1 brann i skorstein 
o 2 trafikkulykker 

 
RESULTATVURDERING I FORHOLD TIL HANDLINGSPLANEN 
 
HMS/IK 

Vi har ingen rapporterte uønskede hendelser, skader eller forurensninger i forbindelse 
med bygging/anlegg fra vårt personell eller fra innleide firma i 2019.  
 
For 2019 hadde etaten et sykefravær på 4,43 %, dette er ned fra 10,68 % i 2018.  Med relativt 
få ansatte så slår langtidssykemeldinger hardt ut. Siden det er færre langtidsfravær i 2019 
så nærmer fraværet seg det som har vært et normalt svært lavt fravær.  
 

 
 
Det jobbes mye med å tilrettelegge for arbeidstakere for å holde sykefravær nede.  

 

Avviksbehandling: 

Etaten jobber aktivt med å få økt fokus på avviksbehandling. Innkomne avvik handteres 
fortløpende, men enda kan/bør flere forhold meldes som avvik. 
 

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. 
130 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 ikke fullført ved utgangen av 2019.  
 

Sykefravær 01/1-31/12-19  Mulige dgv.  Frav.dager  Prosent

Ansvar 4000 Administrasjon Teknisk 1 068               38                        3,51 %

Ansvar 4200 Plan/oppmåling 502                   22                        4,30 %

Ansvar 4210 Vaktmestertjeneste 2 071               71                        3,43 %

Ansvar 4300 Administrasjon næring -                   -                      

Ansvar 4400 Landbrukskontortjenester 126                   2                          1,59 %

Ansvar 4860 Brann-/ulykkesvern og feiing 790                   70                        8,84 %

Teknisk etat 4 556               202                      4,43 %
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Vann: 

Vannprøver tas fra våre 8 vannverk. Stort sett gode vannprøver som ligger innenfor 
kravene. 
 
I 2019 har vi hatt en del problemer med Kvarøy vannverk, der bakterietallene har vært for 
høyt og kokevarsel har vært innført. Det har også vært problem med tilførselen av vann 
på Kvarøy. Anlegget er under utbedring etter at det ble boret etter vann. Internkontroll 
for vannverk er oppdatert og godkjent av Mattilsynet. 
 

Rapporteringer: 

Etaten har rapportert kostra-tall, statistikk til vannverksregisteret (Mattilsynet), avløpstall 
for de kommunale avløpsanleggene (SFT) og årsmelding for Brann (DSB) i henhold til krav 
for regnskapsåret 2019.  
 
Det er ikke kommet noen pålegg til etaten som følge av kontroller fra offentlige 
myndigheter. 
 
Det ble i 2019 fornyet lederavtaler med de 2 mellomlederne i etaten.  Etaten melder om et 
godt arbeidsmiljø 
 
Daglig drift: 
En opplever at vedlikeholdsresurser til vanlig daglig drift er stort sett tilstrekkelige. Vi 
klarer å prioritere dette av gitt driftsramme/inntekter.  
 
Når det gjelder større vedlikeholdsoppgaver så må det prioriteres ressurser til disse 
gjennom egne vedtak. Det er ikke mulig å løse de større vedlikeholdsutfordringene uten 
ekstra ressurser. Våre ansatte på vedlikehold har flere oppgaver som gjør at det blir 
mindre tid til bygningene. Flere av våre store bygg er nå oppe i en alder på 40 år og mer. 
Innvendig og utvendig slitasje begynner å melde seg kraftig. Det vil tvinge seg frem en del 
større vedlikehold i årene fremover. Vi har spesiell oppmerksomhet på noen av de store 
ventilasjonsanleggene. Her kan blant annet nevnes Onøy/Lurøy skole, Konsvik skole og 
Sleneset skole som har svært dårlige og nedslitte anlegg med tildels ingen gjenvinning av 
energi (tildels med kun uttrekk av luft). 
 
Det er en del utfordringer i forhold til brannkrav på i hvert fall 2 av skolene i kommunen, 
utbedring av disse vil en måtte forsøke å prioritere fremover. 
  
Mange av avvikene etter kontroll av elektriske anlegg er nå utbedret, men noen gjenstår 
fortsatt.  
 
Vi har fått utført mye vedlikehold spesielt på utleieboligene våre, standarden der er i 
stadig bedring, men fortsatt gjenstår oppussing på noen. 
 
Vannverkene til Lurøy kommune leverer stort sett godt vann og nok vann.  
Vannverket på Sørnesøy klarer fortsatt å levere nok vann, men en økning av abonnenter 
vil medføre at en må ta i bruk nytt borehull. Det er besluttet å oppføre rensebygg for 
Sørnesøy vannverk. Dette er planlagt oppført i 2020. 



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 65 av 96  

  

Kvarøy vannverk 
Det er under oppføring nytt rensehus for vannverket. Det er etablert 2 nye borehull på 
Kvarøy, disse er ikke ferdig testet og da heller ikke godkjent, enda. 
 
Vannverket i Stokkvågen (Selnes vannverk) har som midlertidig løsning kun uv-anlegg 
som rensing.  Selnes vannverk er slik at det må lages nytt renseanlegg og/eller nytt inntak 
på grunn av råvannets kvalitet (mye humus og lav pH).  Selnes vannverk må det finnes en 
permanent løsning for, i løpet av ikke så veldig lang tid. 
 
Eiendomsskattekontoret er lagt til teknisk etat. Eiendomsskatten ble også i 2019 
utskrevet i henhold til fristen (1.mars). Retakseringer og nytakseringer foretas 
fortløpende. Det er pr i dag 2917 eiendommer som er aktiv og taksert ifbm. 
eiendomsskatt. Samlet skattetakst er på 2.164.298.000,- kroner. Oppdrettsanleggene i 
Lurøy ble i sin helhet retaksert i 2019. 
 
Viltforvaltning. 

Det er utbetalt skuddpremie for 24 mink og 30 rever i 2019.  

Lurøy har fått en ganske stor stamme av elg. Spesielt Lurøy innland og på øyene Nesøy og 
Hestmona, men det blir også mer og mer elg på øyene Aldra og Kvarøy. 
På Lurøy innland er det 5 elgvald: Det første, «Sila-Røytvik elgvald» ble opprettet i 2007, 
«Selnes elgvald» (2014), «Aldersund elgvald» (2012), «Konsvik elgvald» (2014) og «Tonnes 
elgvald» (2017).  Dessuten er det et vald på Nesøy (2015) og et vald på Hestmona (2015). 
(Nesøy og Hestmona omfatter også Rødøysida av øyene) 
 

Jaktstatistikk (elg) for 2019 

Vald 
Aldersund 
elgvald 

Hestmann 
Nesøy 
Vald 

Nordbygda 
Storelgvald 

Selnes/ 
Stokkvågen 

Sila/ 
Røytvik 

Tonnes 
elgvald 

Totalt 

Tildelt 5 6 6 3 2 3 2 27 

Hannkalv 0 2 1 0 0 0 0 3 

Hunnkalv 1 1 1 0 0 1 0 4 

Hann 1 år 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hunn 1 år 0 1 2 1 0 0 0 4 

Hann eldre 2 0 1 1 0 2 1 7 

Hunn eldre 1 2 1 0 0 0 0 4 

Felt totalt 4 6 6 2 0 3 1 22 

Fellingsprosent 80 100 100 66,67 0 100 50 81,48 

 
I tillegg ble 6 elger påkjørt, hvor 5 ble friskmeldt og 1 avlivet. I 2019 var det en hendelse 
der to elg ble funnet død med ca. 50 meters mellomrom. Dyrene ble obdusert av ansatte i 
kommunen, og konklusjonen var lynnedslag. 
 
Lurøy har en elgstamme som ser ut til å være økende. Selv om avgangen i 2019 var på 
nesten 30 dyr, ser vi en økende elgstamme og mindre slaktevekter i kommunen. Dette 
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fører til mindre dyr og slaktevektene blir mindre, som til slutt kan føre til dårlig 
reproduksjon. Det jobbes nå også med å opprette en bestandsplan som skal gjøre 
forvaltningen bedre, hvor jegere har mer ansvar for forvaltningen. Det er krav om at 
kommunen har viltfond, dette vil bli opprettet i 2019 da det ikke kom inn avgifter for 
elgjakt i 2018 (faktureres i 2019). 
 
Vi deltar i arbeidsgruppa for Helgelands Viltforvaltningsråd. Dette rådet er sammensatt av 
så å si alle kommunene på Helgeland. Målet med rådet er å stå sterkere og samarbeide 
med forvaltning av jakt, fiske og friluftsliv. Herunder løse utfordringer ved å eks. utbedre 
kunnskap, dele erfaringer, søke tilskudd med mer. Hjorteviltforvaltning har i den 
sammenheng stort fokus, men andre tema som f.eks. gås, smårovvilt og skuddpremier 
blir diskutert. 

Skogbruk: 
Mesteparten av barskogen i Lurøy er fortsatt for ung for å hogges. Mesteparten ble 
plantet i tidsrommet 1969-1977. I denne perioden ble det plantet 953 950 planter totalt i 
kommunen.  Barskogen vokser mye etter at den har passert 50 år. I 2019 ble det ikke 
avvirket granskog, det er kun hogd litt bjørk for vedproduksjon. Mye av bjørka som blir 
brukt til vedproduksjon blir importert fra andre land.  
 
Husdyr 
Bøndene i Lurøy leverte ca. 220 000 kg kjøtt (gris, sau og storfe) til slakteri, 1,1 mill. liter 
melk og 6.000 kg ull i 2019.   Jordbruksnæringen utgjør dermed ca. 25-30 millioner kr årlig. 
Det er stort potensiale for å øke sysselsettinga i jordbruket. Det er flere store gårder som 
bare delvis blir utnyttet som tilleggsjord. Det er også mange tilskuddsordninger som ikke 
blir utnyttet.  
 
Selv om det årlig er avlingssvikt på grunn av manglende drenering er det fortsatt for lite 
drenering.  4 søknader om tilskudd til drenering (totalt kr. 171.250) ble innvilget i 2019. 
Kommunen fikk en tilleggsbevilgning på kr. 112.250,- da det var andre kommuner i 
Nordland som ikke hadde brukt opp kvoten. Motsatt var det for spesielle miljøtiltak i 
landbruket (SMIL) der kommunen måtte tilbakeføre 35.510 til Staten. Bare 2 søknader ble 
innvilget med til sammen kr. 74.490,- 
  
Det er 6 aktive melkebruk igjen i Lurøy, 1 på Hestmona, 1 i Konsvik, 1 på Aldra og 3 på 
Onøy/Lurøy. Melkeproduksjonen er nede i 1.116.092 liter. Dette er nesten 300.000 liter 
mindre enn i 1987 som var et toppår, men fortsatt en økning fra 2017 og 2018 med hhv. ca. 
60.000 og 20.000 liter. Maks melkekvote for 2019 var 1.250.762 liter.  
I tillegg var det 5 bruk med storfe (enten ammekyr eller bare oppforing av kalver), 31 
saubruk, 2 bruk med gris og 2 bruk som kun driver med grasproduksjon. 
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FREMTIDIGE UTFORDRINGER FOR TEKNISK ETAT 

 Fullføre opplæring av brannkonstabler i henhold til nye krav.  

 Fortsatt prioritere vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse, og gjennomføre 
arbeidet med vedlikeholdsplan 

 Sikre en hurtig og god saksbehandling innenfor alle etatens arbeidsområder 

 Etablere systemer som føre til at en kan måle saksbehandlingstid  

 Etablere elektronisk søknadssystem for byggesøknader 

 Etablere bedre system for drift og organisering av utleieboliger 

 Utbygging og utbedring av kloakkanlegg må prioriteres 

 Drift av vannverkene våre, med mer komplekst utstyr og flere anlegg må vi ta høyde 
for at dette vil ta mer av tiden til vedlikeholds personellet. Løse hvordan vi skal 
overvåke vannverkene i fremtiden  

 Utarbeide ny hovedplan for vann og hovedplan for avløp 

 Etablere et godt og nøyaktig digitalt ledningskartverk over kommunens vann og 
avløpsanlegg 

 Sørge for at det benyttes mest mulig energiøkonomiske løsninger i den kommunale 
bygningsmassen 

 Internkontroll i alle ledd, med målrettet arbeid for å holde sykefraværet nede 

 Klare å holde en akseptabel standard på de kommunale veiene 

 Ny dokumentasjon av brann og redning i Lurøy må utarbeides (brannordning) 

 Stimulere til større aktivitet på gårdsbrukene  

 Tiltak mot fremmede skadelige planter som tromsøpalme, kjempespringfrø, 
hagelupin, parkslirekne og rynkerose 

 Utarbeide tiltak på hvordan få tiltakshavere og ansvarlig søkere til å søke om 
ferdigattest? 
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7 Årsregnskap 2019  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lurøy kommune 
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Karl-Anton Swensen, Rådmann 
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7.1 Hovedoversikt drift 

 

 
 

 
 
 

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019
Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -6 912 761                 -7 212 290           -7 378 000           -7 062 265           

Andre salgs- og leieinntekter -13 935 373              -13 642 867         -14 017 067         -13 901 763         

Overføringer med krav til motytelse -21 596 718              -16 766 473         -12 917 075         -27 245 989         

Rammetilskudd -114 191 218            -112 296 000       -124 618 000       -117 080 345       

Andre statlige overføringer -10 033 887              -10 422 887         -3 410 000           -29 380 710         

Andre overføringer -1 395 717                 -830 693               -80 000                 -898 180               

Inntekts- og formuesskatt -78 650 632              -78 999 000         -59 377 000         -71 322 802         

Eiendomsskatt -7 546 641                 -7 445 000           -7 136 000           -7 374 439           

Sum driftsinntekter -254 262 947 -247 615 210 -228 933 142 -274 266 493

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 130 519 803 127 898 777 120 839 884 125 992 317

Sosiale utgifter 29 229 564 28 935 412 28 311 420 22 407 467

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 40 651 249 40 124 136 39 939 302 43 402 583

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 6 432 217 5 652 900 5 622 500 6 510 954

Overføringer 15 565 961 15 012 697 17 523 525 16 246 014

Avskrivninger 7,10 11 001 495 0 0 10 058 906

Fordelte utgifter -135 221 -178 859 -174 489 -147 771

Sum driftsutgifter 233 265 068 217 445 063 212 062 142 224 470 470

Brutto driftsresultat -20 997 879 -30 170 147 -16 871 000 -49 796 023

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte 5 -8 420 787                 -6 118 277           -1 765 000           -2 803 639           

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                              -                         -                         -                         

Mottatte avdrag på lån 7 -23 964                      -21 880                 -                         -42 787                 

Sum eksterne finansinntekter -8 444 751 -6 140 157 -1 765 000 -2 846 426

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 2 629 821                  2 801 000             2 801 000             1 730 455             

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                              -                         -                         -                         

Avdrag på lån 7, 12 12 444 655                12 789 000           12 789 000           10 214 346           

Utlån 7 600 000                      3 115 000             15 000                   520 000                

Sum eksterne finansutgifter 15 674 476 18 705 000 15 605 000 12 464 801

Resultat eksterne finanstransaksjoner 7 229 725 12 564 843 13 840 000 9 618 375

Motpost avskrivninger 7, 10 -11 001 495              -                         -                         -10 058 906         

Netto driftsresultat -24 769 650 -17 605 304 -3 031 000 -50 236 554

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -20 524 779              -20 524 779         -                         -9 470 626           

Bruk av disposisjonsfond 6 -5 895 410                 -8 591 023           -675 000               -3 522 000           

Bruk av bundne fond 6,15 -1 246 843                 -1 091 812           -                         -359 876               

Sum bruk av avsetninger -27 667 032 -30 207 614 -675 000 -13 352 502

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 15 803 000                15 803 000           3 700 000             5 001 878             

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk -                              -                         -                         -                         

Avsatt til disposisjonsfond 6 32 259 942                32 003 918           -                         37 497 099           

Avsatt til bundne fond 6 111 217                      6 000                     6 000                     565 300                

Sum avsetninger 48 174 159 47 812 918 3 706 000 43 064 277

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -4 262 522 0 0 -20 524 779
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7.2 Regnskapsskjema 1 A (Drift) 

 
Regnskapsskjema 1 A og 1 B viser nettoregnskapet for driften.  
 

 
 
Avvik «bruk av ubundne avsetninger» er omtalt i note 9. 
 
 
Regnskapsskjema 1 B (neste side) omhandler netto regnskap/budsjett for hvert 
ansvarsområde. Det betyr blant annet at statlige overføringer/tilskudd og avsetning og 
bruk av fond ikke er med i skjemaet, da de fremkommer i skjema 1 A på denne siden. 
Etatenes/sektorenes reelle forbruk og budsjett illustreres derfor bedre i etatenes 
årsrapporter i årsmeldingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i 1 kroner Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019
Regnskap 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -78 650 632          -78 999 000         -59 377 000         -71 322 802         

Ordinært rammetilskudd -114 191 218        -112 296 000       -124 618 000       -117 080 345       

Eiendomsskatt -7 546 641             -7 445 000            -7 136 000           -7 374 439           

Andre direkte eller indirekte skatter -                          -                         -                         -                         

Andre generelle statstilskudd -10 033 887          -10 422 887         -3 410 000           -29 380 710         

Sum frie disponible inntekter -210 422 378        -209 162 887       -194 541 000       -225 158 296       

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -8 420 787             -6 118 277            -1 765 000           -2 803 639           

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                          -                         -                         -                         

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 629 821              2 801 000             2 801 000             1 730 455             

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                          -                         -                         -                         

Avdrag på lån 12 444 655            12 789 000           12 789 000           10 214 346           

Netto finansinntekter/-utgifter 6 653 689              9 471 723             13 825 000           9 141 162             

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk -                          -                         -                         -                        

Til ubundne avsetninger 32 259 942 32 003 918 0 37 497 099

Til bundne avsetninger 111 217 6 000 6 000 565 300

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -20 524 779 -20 524 779 0 -9 470 626

Bruk av ubundne avsetninger -5 895 410 -8 591 023 -675 000 -3 522 000

Bruk av bundne avsetninger -1 246 843 -1 091 812 0 -359 876

Netto avsetninger 4 704 127              1 802 304             -669 000               24 709 897           

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 15 803 000 15 803 000 3 700 000 5 001 878

Til fordeling drift -183 261 562 -182 085 860 -177 685 000 -186 305 358

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 178 999 039 182 085 860 177 685 000 165 780 579

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -4 262 522             -                         -                         -20 524 779         
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7.3 Regnskapsskjema 1 B (Drift) 

 

Tall i 1 kroner
Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019
Regnskap 2018

Netto driftsutgifter pr ANSVAR

Sentrale folkevalgte organer 2 387 679           2 318 122         2 209 958         2 099 433         

Lokalutvalg 102 294              135 208            833 995            808 153            

Nesøy Lokalutvalg 49 868                59 728             -                   

Hestmona Lokalutvalg -12 030               9 657               -                   

Kvarøy Lokalutvalg -21 082               1 809               -                   

Lovund Lokalutvalg 97 386                67 249             -                   

Sleneset Lokalutvalg -35 199               44 273             -                   

Onøy Lokalutvalg -3 782                54 462             -                   

Lurøy Innland Lokalutvalg 52 165                137 895            -                   

Stortings-/kommunevalg 212 517              226 146            208 500            35 014             

Revisjon 249 550              405 000            405 000            294 672            

Kommunalt kontrollutvalg 68 752                127 200            127 200            80 353             

Rådmannskontoret 4 090 992           4 272 271         4 086 620         4 020 933         

Økonomiavdelingen 3 362 067           3 569 872         3 549 393         2 923 729         

Edb avdelingen 1 585 872           1 660 939         1 649 168         1 217 974         

NÆRING 691 549              731 756            725 135            719 135            

JULELUNSJ -                     -                   20 000             3 350               

Nærings- og utviklingsteam (NUT) 136 992              220 000            70 000             6 759               

Reiseliv 273 722              235 000            235 000            193 972            

Nærmiljøtiltak -                     -                   -                   -400 000           

Kulturaktiviteter 523 813              661 417            830 381            718 050            

Folkehelse -36 686               -                   -                   -80 348            

Frivillighet 202 344              80 000             80 000             41 710             

MILJØ/PLAST 35 000                35 000             35 000             231 180            

Kulturvern og museer 445 370              443 000            443 000            429 896            

VIGSEL 900                    10 000             10 000             30 327             

Idrett 25 000                25 000             25 000             20 000             

Bibliotek 362 357              424 617            418 209            392 387            

Boksalg -2 270                -1 000              -                   -900                 

Administrasjonsbygg 133 467              234 579            231 461            272 560            

Kirkelige formål 3 025 498           3 035 450         3 035 450         2 958 964         

Arbeidsmiljøutvalg 296                    20 306             20 306             7 338               

Akan -                     10 000             10 000             -                   

Eldreråd 2 599                 36 867             36 867             17 470             

Særskilt klagenemd -                     3 153               3 153               -                   

Felles forsikring 1 100 073           1 097 000         1 052 500         959 219            

Steinkjerringa 13 627                -20 000            25 000             34 886             

Andre fellesutgifter 1 570 526           1 730 204         1 698 704         1 683 225         

Lønnsregulering 86 707                5 816               2 040 000         83 572

Tilskudd 1 019 500           1 019 500         -                   1 811 120

Reserverte tilleggs-/nye bev -                     -                   3 131 000         0

Oppvekstadministrasjon 1 379 615 1 772 440 1 312 440 2 128 073

Utredning strukturer oppvekst 0 0 0 50 837

Ungdomsarbeid 56 649 100 510 100 510 109 371

16 mai arrangement 32 591 40 500 40 500 22 806

Felleskostnader grunnskole/sfo 2 367 068 1 686 696 1 992 457 2 831 296

Onøy skole 0 0 0 6 526 957

Onøy/Lurøy Oppvekstsenter 9 969 678 9 383 167 9 397 725 61 282

Konsvik Oppvekstsenter 8 890 294 8 637 004 7 542 004 0

Konsvik skole 0 0 0 5 206 959

Moflag skole 0 11 000 21 000 3 790 392

Sleneset Oppvekstsenter 6 279 016 6 347 999 5 825 999 2 760

Aldersund oppvekstsenter 5 334 570 5 336 566 5 060 566 5 200 628

Lovund skole 12 825 227 12 782 560 12 553 560 11 496 359

Kvarøy oppvekstsenter 4 119 860 4 159 595 3 774 859 3 801 865

Nesøy skole 925 529 933 000 933 000 1 730 020

Felleskostnader barnehager 740 942 597 600 1 106 281 764 786

Onøy barnehage 0 3 000 3 000 2 845 587

Konsvik barnehage 0 153 -126 847 1 861 483

Sleneset barnehage 0 1 000 1 000 1 936 338

Lovund barnehage 7 618 081 7 636 130 6 914 130 7 273 456

Voksenopplæring 55 364 -77 290 -120 290 63 719

Musikkskole 310 479 379 106 664 106 570 375
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Tall i 1 kroner
Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019
Regnskap 2018

Legetjeneste 7 900 036 7 352 912 7 452 912 7 348 400

Fysioterapitjeneste 766 564 790 000 790 000 767 401

Helsestasjontjeneste 1 501 928 1 450 240 1 408 240 1 268 787

Jordmortjeneste 126 084 130 000 130 000 100 816

Skyss helsepersonell 1 949 792 2 045 000 2 045 000 2 047 811

Sosialadministrasjon 1 481 872 1 662 553 1 763 153 1 294 148

Nav tjenester 1 132 003 1 559 437 1 543 437 1 296 904

Barnevernstjeneste 3 481 273 3 037 080 2 871 080 3 036 923

Rusmiddeltiltak/edruskapsvern -65 609 0 0 -33 241

Husbanktilskudd etabl./tilpasn. 548 950 660 000 110 000 548 950

Støttekontantordning 15 992 0 0 133 846

Tilskudd org./bedr.(inkl ASVO)    762 106

Helse- og sosialadministrasjon 2 584 618 4 668 118 3 820 118 2 351 931

Lurøy omsorgssenter 18 448 892 17 585 010 16 675 010 17 197 049

Åpen omsorg 176 401 1 182 146 2 215 146 1 402 216

Aldersund omsorgskrets 7 748 309 7 611 128 7 181 128 8 320 997

Konsvik omsorgskrets 6 419 048 6 558 776 6 392 776 6 278 216

Slenset omsorgskrets 8 021 967 7 896 566 7 790 566 7 211 860

Lovund omsorgskrets 5 466 208 5 355 516 5 254 778 5 115 817

Boveiledningstjenesten    6 710 399

Miljøterapaut 4 696 0 0 2 763 779

Miljøterapitjenesten 13 066 475 11 354 720 11 464 720 10 086

Ergoterapitjeneste 594 218 749 704 787 704 729 765

Psykiatrisk helsevern 737 741 897 832 837 232 610 328

Administrasjon teknisk 3 650 293 3 588 684 3 518 191 3 238 834

Boliger -2 082 257 -1 795 000 -1 355 000 -90 077

Omsorgs- og sosialboliger 768 489 969 000 1 097 000 707 493

Administrasjonsbygninger 382 389 392 000 593 000 792 566

Skolebygninger 1 585 214 1 447 000 1 455 000 1 801 144

Barnehagebygninger 387 803 340 000 458 000 717 402

Lurøy omsorgssenter 149 880 125 000 50 000 64 593

Helsetun -1 385 032 -1 600 000 -1 845 000 -1 555 733

Andre bygg 1 098 418 924 387 403 000 472 246

Plan/oppmåling 846 952 878 049 876 558 1 031 221

Vaktmestertjeneste 5 164 233 5 198 123 4 987 068 4 687 673

UNGJOBB 192 886 239 266 314 766 328 961

Landbruk 268 582 319 914 330 280 313 508

Veterinærtjenesten 164 918 145 000 130 000 130 000

Viltforvaltning 23 946 7 610 2 000 6 300

Vannområde R/L 200 000 0 0 200 000

Felles maskinpark 649 844 562 330 478 000 484 602

Veier og gater 2 760 608 2 873 200 2 867 000 3 069 908

Havner og kaier 88 540 32 400 -17 000 51 451

Vann -2 430 455 -2 416 700 -2 759 000 -2 420 438

Avløp rensing -767 578 -630 900 -625 000 -577 525

Kloakkprogram 0 0 0 -6 504

Brann og redning 1 811 445 2 009 595 2 051 137 1 552 623

Uteområde Onøy skole 0 0 0 -57 687

Uteområde Aldersund oppvekstsenter 0 0 0 79 959

Statlig næringsfond 311 701 313 785 0 -261 472

GRUNDERFOND 6 147 6 147 0 53 758

Kommunalt næringsengasjement 600 000 600 000 600 000 520 000

Ungt Entreprenørskap 39 947 0 0 30 000

KVOTEFOND FISKERI -757 000 -757 000 0 -207 500

Folk i husan 500 000 450 000 0 510 000

Premieavvik 477 789 0 0 -6 559 422

Eiendomsskatt 60 306 59 000 0 66 684

Øvrige generelle statstilskudd -578 821 -700 000 -700 000 -558 765

Netto for ANSVAR (Sum) 178 999 039           178 985 860        177 685 000        165 780 579        
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7.4 Hovedoversikt Investering  

 

 

 

 

 

 

 

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019
Regnskap 2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom 7,10 -33 000 -33 000 0 -1 059 070

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 521 925 -6 657 413 -13 462 200 -3 145 487

Statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0

Sum inntekter -6 554 925 -6 690 413 -13 462 200 -4 204 557

UTGIFTER

Lønnsutgifter -                            -                         -                         -                         

Sosiale utgifter -                            -                         -                         -                         

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 28 785 436             35 861 140           74 448 000           16 640 872           

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 256 666                   -                         -                         -                         

Overføringer 6 521 925                -                         -                         3 315 487             

Renteutgifter og omkostninger -                            -                         -                         -                         

Fordelte utgifter -                            -                         -                         -                         

Sum utgifter 7,10 35 564 027 35 861 140 74 448 000 19 956 359

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 7,12 1 043 740 1 100 000 1 100 000 1 045 836

Utlån 7 350 000 350 000 0 330 000

Kjøp av aksjer og andeler 5,7 669 677 750 000 750 000 730 548

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 1 414 100 664 100 0 0

Avsatt til bundne investeringsfondfond 6 337 879 350 000 0 264 808

Sum finansieringstransaksjoner 3 815 396 3 214 100 1 850 000 2 371 192

Finansieringsbehov 32 824 498 32 384 827 62 835 800 18 122 994

FINANSIERING

Bruk av lån 7 -1 727 285 -1 959 143 -47 335 800 -9 853 905

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 7 -971 529 -1 050 000 -700 000 -1 582 411

Overført fra driftsregnskapet -15 803 000 -15 803 000 -3 700 000 -5 001 878

Bruk av disposisjonsfond 6 -14 186 606 -13 572 684 -11 100 000 -284 800

Bruk av ubundne investeringsfond 6 -136 078 0 0 -1 400 000

Bruk av bundne fond 6 0 0 0 0

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum finansiering -32 824 498 -32 384 827 -62 835 800 -18 122 994

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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7.5 Regnskapsskjema 2 A (Investering) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i 1 kroner Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019
Regnskap 2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 35 564 027 35 861 140 74 448 000 19 956 359

Utlån og forskutteringer 350 000 350 000 0 330 000

Kjøp av aksjer og andeler 669 677 750 000 750 000 730 548

Avdrag på lån 1 043 740 1 100 000 1 100 000 1 045 836

Avsetninger 1 751 979 1 014 100 0 264 808

Årets finansieringsbehov 39 379 423 39 075 240 76 298 000 22 327 551

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -1 727 285 -1 959 143 -47 335 800 -9 853 905

Inntekter fra salg av anleggsmidler -33 000 -33 000 0 -1 059 070

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0

Kompensasjon merverdiavgift -6 521 925 -6 657 413 -13 462 200 -3 145 487

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -971 529 -1 050 000 -700 000 -1 582 411

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -9 253 739 -9 699 556 -61 498 000 -15 640 873

Overført fra driftsregnskapet -15 803 000 -15 803 000 -3 700 000 -5 001 878

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -14 322 684 -13 572 684 -11 100 000 -1 684 800

Sum finansiering -39 379 423 -39 075 240 -76 298 000 -22 327 551

Udekket / Udisponert 0 0 0 0



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 75 av 96  

  

7.6 Regnskapsskjema 2 B (Investering) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i 1 kroner
Regnskap                

2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019
Regnskap 2018

Fra regnskapsskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 35 564 027 35 861 140 74 448 000 19 956 359

 

Fordeling på ANSVAR

Åpen omsorg 0 0 0 290 000

Rådhuset 0 0 0 318 336

Boliger 0 0 3 000 000 0

Konsvik oppvekstsenter 0 2 000 2 692 000 0

IT utstyr skoler 912 508 912 508 250 000 355 469

Lovund barnehage 1 374 241 1 271 000 1 650 000 7 929 876

Helsetun 0 0 5 150 000 0

Konsvik Omsorgssenter 1 166 418 1 018 428 0

Lovund Omsorgssenter 12 130 999 12 141 250 5 643 000 132 640

Sleneset Omsorgssenter 707 193 848 147 11 000 000 1 735 065

Lurøy Omsorgssenter 4 757 555 4 677 000 8 800 000 1 372 710

Miljøterapeutisk bofellesskap 798 896 1 114 750 18 095 000 0

Aldersund Omsorgssenter 10 782 345 10 858 979 0 0

Bolig Onøy 0 0 0 1 965 336

Andre bygg 0 0 7 300 000 0

Veier og gater 392 125 393 000 459 000 416 100

Asfaltprogram 0 0 0 900 388

Lundvollvegen (Lovund) 0 0 857 000 0

Aldersund havn 0 0 0 453 333

Kvarøy havn 0 0 750 000

Stuvland kai 0 0 2 315 000 15 750

Vann 56 978 28 000 2 650 000 171 600

Sleneset vannverk 136 077 136 078 0 0

Lovund vannverk 0 0 137 000 0

Aldersund vannverk 1 823 595 1 900 000 0

Kvarøy Vannverk 525 099 510 000 0

Enøk 0 50 000 250 000 250 128

Kloakkprogram 0 0 1 350 000 1 591 528

Branngarasje Onøy 0 0 0 1 637 506

Branngarasje Sleneset 0 0 0 374 835

Brannbil Onøy 0 0 0 45 760

Brann og redning 0 0 2 000 000 0

Uteområde Lovund skole 0 0 100 000 0

Sum fordelt 35 564 027 35 861 140 74 448 000 19 956 359
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7.7 Balanseregnskapet 

 

Onøy den 15. februar 2020 

-----------------------------------------------------      ------------------------------------------------- 
Karl-Anton Swensen       Jeanette Nordstrøm Paulsen 
Rådmann/økonomisjef       Regnskapsleder  

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer 7,10 1 762 428 1 762 428

Utstyr, maskiner og transportmidler 7,10 3 678 759 3 546 998

Boliger, skoler , andre bygninger og anlegg 7,10 305 725 100 281 326 803

Utlån 7 9 574 611 9 619 233

Aksjer og andeler 5,7,14 9 003 860 8 374 183

Pensjonsmidler 2,7 351 828 726 336 451 702

Sum anleggsmidler 681 573 484 641 081 348

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 4, 8, 9 9 395 822 11 347 088

Premieavvik 2 9 699 282 10 177 071

Aksjer og andeler -                           

Sertifikater -                           -                           

Obligasjoner -                           -                           

Kasse, postgiro, bankinnskudd 207 828 842 175 325 936

Sum omløpsmidler 226 923 946 196 850 095

Sum eiendeler 908 497 430 837 931 443

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 6 -127 855 348 -115 677 422

Bundne driftsfond 6, 15 -5 003 564 -6 139 190

Ubundne investeringsfond 6 -4 799 397 -3 521 375

Bundne investeringsfond 6 -4 070 405 -3 732 526

Regnskapsmessig mindreforbruk -4 262 522 -20 524 779

Regnskapsmessig merforbruk 0 -                           

Udisponert i investeringsregnskapet 0 -                           

Udekket i investeringsregnskapet 0 -                           

Likviditetsreserve 0 -                           

Kapitalkonto 7 -269 059 885 -230 568 411

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 0 -                           

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 13 -2 472 588 -2 472 588

Sum egenkapital -417 523 710 -382 636 292

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 2,7 -335 938 973 -322 177 201

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 7,12 -118 350 967 -97 839 362

Sum langsiktig gjeld -454 289 940 -420 016 563

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån -                           -                           

Annen kortsiktig gjeld 4, 8, 9 -36 683 779 -35 278 588

Premieavvik -                           -                           

Sum kortsiktig gjeld -36 683 779 -35 278 588

Sum egenkapital og gjeld -908 497 430 -837 931 443

Ubrukte lånemidler 7,12 42 664 829 10 392 114

Andre memoriakonti 0 0

Motkonto for memoriakontiene 7,12 -42 664 829 -10 392 114

Sum memoriakonti 0 0
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7.8 Noter - Vurderinger 
 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og 
god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 
 
Regnskapsprinsipper: 
 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår 
av driftsregnskapet og investeringsregnskapet.   
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette 
gjelder også interne finansieringstransaksjoner.   
 
Rammetilskudd bokføres når de mottas fra staten. Kommunen mottar refusjoner og 
tilskudd på grunnlag av rettmessige krav. Kommunen sender ut fakturaer på grunnlag av 
politiske vedtak eller med hjemmel i lov eller forskrift.  
 
Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.   
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 
eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i 
årsregnskapet. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og 
tjenesteproduksjon er omløpsmidler.  
 
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 
 
Kommunen følger GKRS nr. 4 (KRS) - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde 
anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer 
en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i 
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 
 
Klassifisering av gjeld: 
 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er 
kortsiktig gjeld.   
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Vurderingsregler: 
 
Den finansielle omløpsporteføljens verdi vurderes etter to ulike prinsipper, jf. forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 8 og GKRS standard nr. 
1. (vedtatt 08.05.2014) om klassifisering av finansielle instrumenter som omløps- eller 
anleggsmidler.  
 
Ordinære omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, 
dvs. etter laveste verdis prinsipp.  
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.   
 
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
 
Finansielle anleggsmidler består per 31.12.2019 kun av aksjer og andeler. Kommunestyret 
vedtok Finansreglement den 12. desember 2018, gjeldende fra 1. januar 2019. Finansielle 
anleggsmidler vil fremover også kunne omfatte plassering i 
sertifikater/pengemarkedsfond. Dette er forhold som eventuelt vil fremkomme i note 14. 
 
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 
Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som 
gjelden oppstår.  
 
Momsplikt og momskompensasjon: 
 
Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er 
omfattet av loven (MVA-refusjon). 
 
For kommunens øvrig virksomhet krever (der kommunen har rettmessig krav) 
kommunen momskompensasjon.   
 
Organisering: 
 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelig gjennom året, og anvendelse av disse. 
 
Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, 
inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 
 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk 
(GKRS). 
 
Kommunens samlede virksomhet fremkommer av kommuneregnskapet. 
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7.8.1 Note 1 -  Endring i arbeidskapital 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

 
Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Oppr. Budsjett 

2019
Regnskap 2018

ANSKAFFELSE AV MIDLER

Inntekter driftsdel 254 262 948              247 615 210              228 933 142              274 266 492             

Inntekter investeringsdel 6 554 925                   6 690 413                   13 462 200                 4 204 557                  

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 11 143 565                 9 149 300                   49 800 800                 14 282 742               

Sum anskaffelse av midler 271 961 437 263 454 923 292 196 142 292 753 791

ANVENDELSE AV MIDLER

Utgifter driftsdel 222 263 573 217 445 063 209 281 142 214 411 564

Utgifter investeringsdel 35 564 027 35 861 140 74 448 000 19 956 359

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel 17 737 893 20 905 000 17 455 000 14 571 185

Sum anvendelse av midler 275 565 493 274 211 203 301 184 142 248 939 108

Anskaffelse - anvendelse av midler -3 604 055 -10 756 280 -8 988 000 43 814 683

Endring i ubrukte lånemidler 32 272 715 0 0 -9 853 905

Endring i arbeidskapital 28 668 659 -10 756 280 -8 988 000 33 960 778

Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet

OMLØPSMIDLER

Endring premieavvik -477 789                     6 559 422                  

Endring kortsiktige fordringer -1 951 266                 2 302 316                  

Endring aksjer og andeler  -                              

Endring obligasjoner og sertifikater -                               -                              

Endring betalingsmidler 32 502 906                 31 835 925               

Sum endring omløpsmidler 30 073 851                 40 697 663               

KORTSIKTIG GJELD

Endring premieavvik -                               -                              

Endring kortsiktig gjeld -1 405 192                 -6 736 886                

Sum endring kortsiktig gjeld -1 405 192                 -6 736 886                

Endring i arbeidskapital 28 668 659 33 960 778

Diff arbeidskapital Ansk/anvendelse av midler mot balanse 0   0

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet
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7.8.2 Note 2 - Pensjon 
 
Note 2 Pensjon (FKR § 5 nr. 2) 
 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen: 
 
Lurøy kommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 
Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.  
 
Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 
som sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66,6 % sammen med 
folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 
 
I følge årsregnskapsforskriftens § 13 skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som 
er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som 
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket 
tilbakeføres/amortiseres igjen neste år. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført 
i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

 
 

 
 

 
 

KLP 2019                  

(felles + folkevalgt)

KLP 2019                         

(Sykepleier)

SPK 2019 

(Undervisning)
Sum 2019

KLP 2018                  

(felles + folkevalgt)

KLP 2018                         

(Sykepleier)

SPK 2018 

(Undervisning)
Sum 2018

Netto pensjonskostnad 9 641 550                    1 460 745                  2 399 515                  13 501 810                8 884 328                     1 367 436                   2 790 036                  13 041 800               

Administrasjonskostnad 722 227                        97 842                        83 208                        903 277                     936 593                        118 716                       82 630                        1 137 939                 

Amortisert premieavvik 31/12 forrige år A 8 807 444                    1 021 519                  -145 738                    9 683 225                  2 815 826                     544 403                       81 873                        3 442 102                 

Samlet pensjonskostnad B 19 171 221                  2 580 106                  2 336 985                  24 088 312                12 636 747                  2 030 555                   2 954 539                 17 621 841              

-                               

Innbet. premie/tilskudd inkl adm kost C 18 059 459                  2 459 714                  3 114 536                  23 633 709                18 628 365                   2 507 671                   2 726 929                  23 862 965               

-                              -                             

Årets premieavvik (31.12) D=C-B+A D 7 695 682                    901 127                      631 813                      9 228 622                  8 807 444                     1 021 519                   -145 737                    9 683 226                 

-                              -                             

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (31.12.) E -268 892 075             -29 518 954              -38 298 997              -336 710 026           -255 118 673              -26 698 708               -41 052 493             -322 869 874          

Pensjonsmidler (31.12.) F 288 894 229               31 867 327               31 067 170               351 828 726             278 323 166                29 325 400                28 803 136               336 451 702            

Netto forpliktelse/fordring før aga. G=E+F G 20 002 154                 2 348 373                  -7 231 827                15 118 700               23 204 493                  2 626 692                   -12 249 357             13 581 828              

Sats for arbeidsgiveravgift H 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 5,1 %

*AGA av netto forpliktelse/fordring I=G*H I 1 020 110                    119 767                     -368 823                   771 054                     1 183 429                    133 961                      -624 717                   692 673                    

*AGA av netto pensjonsforpliktelse (kr 15 118 700,-) utgjør kr 771 054,- (endring aga utgjør kr 78 380,-). Beløpet er balanseført som fordring, kto 240080004

Amortisert premieavvik (balansført 31.12.2018) A 9 683 226kr                 

Årets premieavvik (balanseføres 31.12.2019) B 9 228 622kr                 

Resultatvirkning premieavvik 2019 C=A-B C 454 604kr                     

Balanseført AGA av premieavvik utgjør for 2019 kr 470 660,-, mot kr 493 845,- i 2018.

Lurøy kommune amortiserer premieavviket fortløpende. Dette gir 

følgende resultatvirkning for 2019:

FORUTSETNINGER KLP                                                                                     2019 FORUTSETNINGER SPK 2019 MEDLEMSSTATUS KLP                                                                                      31.12.2019

Diskonteringsrente                                                                                  4,00 % Diskonteringsrente 4,00 % Antall aktive fellesordning                                                                                     300

Lønnsvekst                                                                                          2,97 % Forventet avkastning 4,00 % Antall aktive sykepleier 22

G-regulering                                                                                        2,97 % Forventet lønnsvekst 2,97 % Gj.snittlig pensjonsgrunnlag fellesordn, pr årsverk                                                                431 643

Pensjonsregulering                                                                                  2,20 % Forventet G-regulering 2,97 % Gj.snittlig pensjonsgrunnlag sykepleier, pr årsverk                                                                565 325

Forventet avkastning                                                                                4,50 % Gj.snittlig alder fellesordn.                                                           43,91

Amortiseringstid                                                                                    1 Gj.snittlig alder sykepleier.                                                           42,33
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7.8.3 Note 3 - Garantiansvar 
 
Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3) 

 

I kommunestyresak 8/19 den 3. april 2019 ble det vedtatt at Lurøy kommune skulle garantere for 

et låneopptak på inntil 2,0 mill. kroner for kommunens heleide VTA bedrift (Bra-Pro AS). Garantien 

var knyttet til utbygging og tilrettelegging for dagsenter ved Bra-Pro AS. Garantien er per 

avleggelse av regnskap 2019 ikke trådd i kraft. Det legges til grunn at utbyggingen blir oppstartet i 

2020, og at det da vil være behov for å løse ut garantien.  

7.8.4 Note 4 - Fordring og gjeld 
 

 

Navn Adresse 2019 2018 Utløper dato

Helgeland Avfallsforening IKS (HAF) Rana 6 621 356kr              7 058 387kr         

Sum garantiansvar Lurøy kommune 6 621 356kr              7 058 387kr        

Helgeland Avfallsforedling IKS har per 31.12.2019 kr 69 552 060,- i langsiktig gjeld til kommunalbanken.

Lånerammen på 100 mill. kroner er godkjent av Fylkesmannen og eierkommunene. 

Beløp pr. 31.12

Lurøy kommune har en eierandel på 9,52 % i HAF, og har sammen med eierkommunene garantert for at selskapet kan ta 

opp lån på inntil 100 mill. kr. Lurøy kommunes andel av garantien er følgelig 9,52 %, inntil 9,52 mill. kr. 

31.12.2019 31.12.2018

Virksomhet - navn: Fordringer Fordringer

Kortsiktige poster

Forskudd lønn -kr                         22 423kr                  

Sykelønnsrefusjon (Visma) 764 667kr                1 864 554kr            

Trekk i lønn/restbeløp (Husleie) 4 505kr                     -21 213kr                

Periodisering (Visma) -731 056kr              223 950kr               

Refusjonskrav MVA kompensasjon 2 411 553kr             2 285 316kr            

Kundefordringer Visma 3 220 924kr             2 288 155kr            

Ressurskrevende brukere 3 021 000kr             4 392 000kr            

Andre kundefordringer 704 229kr                291 903kr               

Sum kortsiktige poster 9 395 822kr             11 347 088kr          

31.12.2019 31.12.2018

Virksomhet - navn: Gjeld Gjeld

Kortsiktige poster

Feil nettolønn 1 615kr                     -kr                        

Levgjeld (Visma) -8 840 314kr           -11 297 235kr        

Trekkeiere -kr                         148kr                       

Arbeidsgiveravgift -1 201 035kr           -1 181 925kr          

Arb avg opptjente feriepenger -689 275kr              -670 253kr              

Utleggstrekk -7 236kr                   -7 378kr                  

Forskuddstrekk-skatt -4 665 570kr           -4 560 319kr          

Refusjon ordinær MVA -14 054kr                 40 397kr                  

Feriepenger avsetning -13 515 141kr         -13 142 196kr        

Periodiseringskonto kostnadsf. 2017 -kr                         -kr                        

Interim Startlån -120 686kr              -33 841kr                

Periodiserte kostnader -7 632 083kr           -4 425 985kr          

Sum kortsiktige poster -36 683 779kr         -35 278 587kr        

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jfr. 

kommunelovens § 11 og § 27 (FKR § 5 nr. 4)
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7.8.5 Note 5 - Aksjer og andeler 
 

 

Kommunestyret vedtok Eierskapsmelding den 3. oktober 2018 (Kst. sak 33/18). 
Eierskapsmeldingen rulleres årlig i september/oktober - møtet i kommunestyret, og da 
med særskilt fokus på eierutøvelse i aksjeselskap som kommunen er eier i. Det ble i den 
forbindelse vedtatt i saken at administrasjonen skal kunne ha en deltakende rolle i 
eierutøvelsen, i tillegg til ordfører som utøver kommunens eierskap. Noen selskaper sliter 
med lønnsomheten og tærer årlig på egenkapitalen. Aksjeverdien vurderes derfor årlig 
mht. eventuelle nedskrivning i kommunens balanse.  
 
Det kan opplyses at det ble utbetalt utbytte med kr 4 338 000,- fra Rødøy-Lurøy Kraftverk 
AS i 2019. Utover dette utbetales det mindre utbytter fra ASA selskapene, til sammen kr 
667,- i 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 5 Aksjer og andeler i varige eie (FKR § 5 nr. 5)

Selskapets navn Eierandel i selskapet
Eventuell 

markedsverdi

Balanseført 

verdi 

31.12.2019

Balanseført 

verdi 

31.12.2018

Nord Reker AS 11,82 %, 225 aksjer 129 000kr         129 000kr       

**Helgeland Reiseliv AS 5,58%, 500 aksjer 100 000kr         100 000kr       

Rødøy-Lurøy kraftverk AS 12,05 %, 1 446 aksjer 144 600kr         144 600kr       

Sleneset Fiskemottak AS 16,93 %, 150 aksjer 150 000kr         150 000kr       

*Aldersund Allaktivitetshus AS 21,24  %, 500 aksjer 260 000kr         300 000kr       

Sagat-Samiid Aviisa AS 0,1 %, 5 aksjer 250kr                 250kr               

**Kommunale ASVO (Bra-pro AS) 100%, 8 000 aksjer 800 000kr         800 000kr       

**Kystkultursenteret på Lovund AS 1,77 %, 25 aksjer 50 000kr            50 000kr         

Equinor ASA (Tidligere Statoil ASA) 56 aksjer 5 600kr              5 600kr            

Yara Internationale ASA 13 aksjer 1 300kr              1 300kr            

Norsk Hydro ASA 65 aksjer 6 500kr              6 500kr            

Biblioteksentralen SA 600kr                 600kr               

Valnesfjord helsesportsenter FLI 1kr                      1kr                    

KLP EK (GFS) 7 356 009kr      6 686 332kr    

SUM 9 003 860kr      8 374 183kr    

**Aksjelskapene er ikke skattepliktige, og er derfor ikke med i aksjeoppgaven

* Med bakgrunn i negativ utvikling over år ble kommunens verdi av aksjene nedskrevet med 40 % i 

kommunens balanse i 2016. aksjen nedskrives med ytterligere 8 % i 2019 (sum 48 %).
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7.8.6 Note 6 - Avsetning og bruk av fond 
 

 
 
Bundne driftsfond: 
 
I henhold til forurensningsforskriften § 16-1 skal eventuelle overskudd på selvkostområdene avsettes 
på øremerkede bundne fond, se note 15. 
 
Fond for feiing (BD) saldo (kr 94 335,-) ble benyttet i sin helhet i 2019. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note 6 Avsetning og bruk av fond (Fkr § 5 nr. 6)

Tall i 1 kr Regnskap 2019 Regnskap 2018

DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond pr. 1.1 115 677 422        81 987 123            

Avsatt til disposisjonsfond 32 259 942           37 497 099            

Forbruk på investeringsregnskapet -14 186 606         -                          

Forbruk på driftsregnskapet -5 895 410           -3 806 800             

Disposisjonsfond pr. 31.12 127 855 348        115 677 422          

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Ubundne investeringsfond pr. 1.1 3 521 375             4 921 375              

Avsatt til ubundne investeringsfond 1 414 100              

Bruk av ubundne investeringsfond -136 078               -1 400 000             

Ubundne investeringsfond pr.31.12 4 799 397             3 521 375              

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundne investeringsfond pr. 1.1 3 732 526             3 467 718              

Avsatt til bundne investeringsfond 337 879                264 808                  

Bruk av bundne investeringsfond   

Bundne investeringsfond pr. 31.12 4 070 405             3 732 526              

BUNDNE DRIFTSFOND

Bundet driftsfond pr. 1.1 6 139 190             5 933 766              

Avsatt i driftsregnskapet 111 218                565 300                  

Bruk i driftsregnskapet -1 246 843           -359 876                

Bundet driftsfond pr. 31.12 5 003 565             6 139 190              
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7.8.7 Note 7 - Kapitalkonto 
 

 
 
Det har i 2010 oppstått en differanse mellom kapitalkonto og sammenhengen mellom 
anleggsmidler og langsiktig gjeld med kr 888 488,-. Denne differanse er konstant og 
fremkommer også i regnskap 2019. Avstemmingen (AM-LG+Ubrukte lånemidler) for 2019 
viser at kapitalkontoen skulle utgjort kr 269 948 373,-, hvis en skulle få korrekt 
sammenheng. Eventuell oppretting av forholdet vil være krevende grunnet skifte av 
regnskapssystemer/arkiv.  
  
Salg av saldoført fast eiendom og anlegg utgjør kr 33 000,- (salg av tomt i Aldersund havn 
havn).  Saldo anlegg Aldersund havn er med dette nedskrevet med 32 475,-. Da anlegget 
må nedskrives med prosentsats oppstår det et lite avvik.   
 
Ett formidlingslån er oppskrevet i balansen med kr 871,- som følge av tilbakebetaling av 
gebyr/omkostninger fra Lindorff til lånetaker. 
 
7.8.8 Note 8 - Spesifikasjon av vesentlige poster 
 

 

 

 
 
 

01.01.2019 Balanse (Underskudd i kapital) 01.01.2019 Balanse (kapital) 230 568 411                      

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom, anlegg og maskiner 32 475                 Aktivering av fast eiendom, anlegg og maskiner 35 564 027                         

Nedskrivning fast eiendom og maskiner 40 000                 Oppskriving fast eiendom -                                       

Avskrivning av fast eiendom og anlegg 11 001 495         Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler -                                       

 -                         

Salg av aksjer og andeler -                       Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 669 677                              

Nedskrivning av aksjer og andeler -                       Oppskriving av aksjer og andeler  

Bruk av formidlingslån 350 000               Utlån formidlingslån/startlån 350 000                              

Avdrag formidlingslån/startlån 796 383               

Nedskrivning formidlingslån Oppskriving formidlingslån 871                                      

  

Avdrag på utlånte midler (egne) NL I 23 964                 

Avdrag på utlånte midler (egne) NL II 175 146               Utlån egne midler (NL II) 600 000                              

Tapsføring næringslån II -                       

 -                       Avdrag eksterne lån fra Kommunekreditt (Investering) 1 716 750                           

Bruk av midler fra ordinære lån 1 377 285           Avdrag eksterne lån fra Kommunalbanken (Investering) 10 240 000                         

Avdrag ordinære Husbanklån 487 905                              

Avdrag Husbanklån (startlån/formidlingslån) 1 043 740                           

UB endring pensjonsforpliktelse (netto) 13 840 152         UB endring pensjonsmidler (Netto) 15 377 024                         

Aga pensjonsforpliktelse  Endring AGA pensjonsforpliktelse 78 380                                 

31.12.2019 Balanse Kapitalkonto 269 059 885       31.12.2019 Balanse (underskudd i kapital)

Kapitalkonto

Balansen 213 Kortsiktige fordringer kr 9 395 822,-

Balansen 232 Annen kortsiktig gjeld kr -36 683 779,-
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7.8.9 Note 9 - Vesentlige transaksjoner 
 
Refusjonsinntekter ressurskrevende brukere: 
 
Gjelder delvis refusjon av direkte lønnsutgifter til særlig ressurskrevende enkeltbrukere 
innenfor HSO. Tilskuddsordningen er basert på et prinsipp der kommunen skal 
inntektsføre et anslag for refusjonsinntekt samme år som utgiften påløper.  
 
Basert på oppgave/beregninger utarbeidet av HSO utgjør refusjonsinntekten for 2019 til 
sammen kr 3 021 000,- (beste estimat), som gjelder 5 enkeltbrukere. Dette basert på en 
netto utgift på kr 10 581 000,- for tjenesten. Fordringen (refusjon) er ført på balansekonto 
213890100.   
 
Utbetaling skjer vanligvis 2 -3 måneder etter fristen for å sende inn refusjonskravet 
(utbetaling i mai-juni 2020).    
 
Manglende godkjenning av rapportering refusjonsinntekter fra revisor: 
 
HSO sine beregninger, og dokumentasjon, av refusjon for ressurskrevende brukere for 
2019 ble sendt rekommandert til revisor den 29. januar 2020, og bekreftet mottatt av 
revisor den 5. februar. Rådmannen har ikke mottatt revisors bekreftelse på HSO sine 
beregninger innen fristen for regnskapsavslutning (15. februar 2020). Tidligere år har vi 
alltid mottatt bekreftelse på rapporteringen fra revisor før regnskapsavslutning, noe som 
ble kommunisert til ny revisor i oppstartsmøtet i september 2019. Det vil med denne 
bakgrunn knyttes usikkerhet til regnskapsresultatet, noe som er uheldig for HSO etatens 
prosesser med rapportering til årsmeldingen (som starter umiddelbart etter 
regnskapsavleggelse 15. februar 2020), og at en eventuelt korrigering må belastes 
regnskapet til HSO i 2020.   
 
Ikke regnskapsføring av budsjettert bruk av disposisjonsfond: 
 
I kommunestyrevedtak 8/19 den 3. april 2019 ble det blant annet vedtatt at kommunen 
skulle skyte inn 3,1 mill. kroner i aksjekapital/overkursfond i kommunens heleide VTA 
bedrift (Bra-Pro AS), og at dette skulle dekkes ved bruk av disposisjonsfond (aksjefond). 
Forholdet ble i 2019 budsjettregulert (ansvar 9200) i tråd med nevnte vedtak.  
 
Bra-Pro AS har ikke lyktes med å få igangsatt utbyggingsprosjektet (som midlene var 
knyttet til) i 2019. selskapet har lyst ut prosjektet på anbud i 2020. Rådmannen har med 
denne bakgrunn ikke regnskapsført bruk av disposisjonsfond med budsjetterte 3,1 mill. 
kroner i 2019, mao er dette en «vesentlig transaksjon» som ikke er gjennomført. Ideelt 
sett skulle en budsjettregulert og overført budsjetteringen til 2020 i forbindelse med 
behandling av budsjettregulering i desember 2019. Rådmannen tar sikte på å få 
budsjettregulere forholdet i 2020. 
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7.8.10 Note 10 -Anleggsmidler

Se note 7 vedrørende delsalg og avgang i
regnskapsåret. Tabellen til venstre viser
avskrivningstid i anleggsregistret i Visma for
kommunens anlegg.

7.8.11 Note 11 – Investeringsprosjekter som går over flere år

Gjennstående kostnadsramme (avvik fra budsjett) vil bli foreslått korrigert i investeringsbudsjett
2020 i forbindelse med disponering av årsresultat for 2019.
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7.8.12 Note 12 - Langsiktig gjeld og avdrag  
 

 
 

 
 
Lurøy kommune har lån til investeringer i 
KLP banken, Kommunalbanken og 
Husbanken, som til sammen utgjør 26 lån. 
Avdragstiden på lånene er 20 år for 
langsiktige lån og 5 år for kortsiktige lån. 
Vektet gjennomsnittlig løpetid utgjør 14,35 

år. I 2020 vil 2 av lånene bli innfridd. Avdragene for disse 2 lånene utgjør til sammen 1 191 750,-. 
 
Lån til utlån (startlån) er tatt opp i Husbanken, til sammen 7 lån. Avdragstiden for disse lånene 
varierer fra 20 år til 25 år. Vektet gjennomsnittlig løpetid utgjør 17,08 år. I 2020 vil ett av lånene bli 
innfridd. Avdraget fra dette lånet i 2020 utgjør kr 100 000,-. 
 
Betalte avdrag omfatter kr 12 444 655,- utgiftsført i driftsregnskapet og kr 1 043 740,- utgiftsført i 
investeringsregnskapet. Det er i investeringsregnskapet innbetalt kr 337 879,- i ekstraordinære 
avdrag på lån i Husbanken, som er avsatt på fond. Balansepost for dette fondet er 255080001. 
Benyttelse av midlene vil bli vurdert i 2020.   
 
*Andel lån VAR er beregnet med basis i andel av lån til investeringer som er lånefinansiert, samt 
andel avdrag av betalte låneavdrag (investering).  
 
**Saldo er basert på Husbanklån som er lånt videre ut som formidlingslån (startlån). 
 
***Ubrukte lånemidler omfatter ordinære lån (langsiktige) til investering utgjør kr 39 137 982,-, og 
formidlingslån med kr 3 526 847,-. Ubrukte lån til investering inngår i finansieringen av 
budsjetterte investeringer for 2020.  
 
****Gjennomsnittlig rente er beregnet med basis i rentekostnader for 2019 delt på 
gjennomsnittlig lånesaldo i 2019 ((IB+UB)/2).  
 
Formidlingslån utgjør kr 8 667 950,- av samlet langsiktige gjeld.  

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7 a

Utgiftsført avdrag i regnskapet (eks formidlingslån fra Husbanken) 12 444 655kr             

Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler (minimum låneavdrag) 3 392 721kr                

Avvik* 9 051 934kr                

* Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på 

anleggsmidlene (avskrivningene)

Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder: 31.12.2019 31.12.2018

Lån til selvkostområder

Vann- og avløpssektoren* 3 199 816                    3 481 711                     

Andre selvkostområder

Lån til kirkelige formål

Startlån og formidlingslån** 8 667 950                    9 711 690                     

Andre utlån

Ubrukte lånemidler*** 42 664 829                 10 392 114                   

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 63 818 372                 74 253 847                   

Kommunens totale langsiktige gjeld 118 350 967               97 839 362                   

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser**** 31.12.2019 Gj. Sn. Rente

Langsiktig gjeld med fast rente 0,00 %

Langsiktig gjeld med flytende rente 118 350 967kr           2,363 %

LÅN  UB saldo lån (kr)
 Gjennomsnittlig vektet 

gjennstående løpetid (år) 

Lån til investering -109 683 017             14,35                                     

Husbanklån til utlån -8 667 950                 17,08                                           



 

 Årsregnskap og Årsberetning 2019      

    Årsregnskap og Årsberetning 2019 

       Side 88 av 96  

  

7.8.13 Note 13 - Endring i regnskapsprinsipp 
 

 

 

7.8.14 Note 14 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 

 

 

Kommunens finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak 52/18 den 12. desember 2018. 

Finansreglementet åpner for plassering av overskuddlikviditet sertifikater, obligasjoner og 

aksjefond. Per 31.12.2020 er samlet likviditet plassert som innskudd i avtalebank. Diversifisering av 

risiko for likvidene vil bli vurdert i løpet av første halvår 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Konto for endring i regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2019 av følgende poster:

År Utgift Inntekt

Utbetalte feriepenger 1993 2 455 821kr      0

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 16 767kr            0

Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp 2 472 588kr      -kr             

Dette fremkommer i balansen på følgende kontoer 31.12.2019 31.12.2018

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 2 472 588kr   2 472 588kr      

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) -kr               -kr                  

SUM 2 472 588kr   2 472 588kr      

Det er ikke gjennomført endringer i regnskapsprinsipp i 2019

Aktivaklasse Anskaffelseskost Markedsverdi
Balanseført 

verdi

Resultatført 

verdiendring
Durasjon

Rentepapirer -                               -                      -                   -                     -                  

Aksjefond -                               -                      -                   -                     -                  

*Aksjer/EK andeler 1 887 851                   -                      1 647 851       -                     -                  

Egenkapitalandel KLP 7 356 009                   7 356 009       

Sertifikater -                               -                      -                   -                     -                  

Obligasjoner -                               -                      -                   -                     -                  

Sum 9 243 860                   -                      9 003 860       -                     -                  

*Differansen er nedskrivning av kommunens aksjer i Aldersund Allaktivitetshus AS (redusert med kr 240 000)
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7.8.15 Note 15 - Selvkosttjenester 
 

 

 

I kommunestyresak 62/18 den 12. desember 2018 ble følgende vedtatt vedrørende 

selvkost: 

 Lurøy kommune opphever vedtak om selvkost på vann (kst. vedtak i sak 2/04)   

 Lurøy kommune skal likevel tilstrebe selvkost på vann i forbindelse med beregning av vannavgifter for 
påfølgende budsjettår. 

 Kommunestyret er innforstått med at dette vedtaket innfrir anbefalingene fra revisorrapport og 
kontrollutvalget. 

 
Med denne bakgrunn behandles selvkost vann på samme måte som øvrige 
selvkostområder, dog med unntak av HAF som er underlagt tvungen selvkost.  
 
Selvkostfond feiing er i sin helhet benyttet i 2019. Etter dette er det ikke midler på noen 
selvkostfond, dog med unntak av HAF. 
 

 

 

 

 

Selvkostkalkyle Vann Avløp Feiing Plansak Byggesak Oppmåling Renovasjon

Funksjon 340+345 353 338 301 302 303 HAF

A. Direkte driftskostnader 3 570 984 675 385     593 025   707 887   296 026    860 146         2 988 000      

B. henførbare indirekte driftskostnader 262 145     262 145     97 992     118 024   142 065    102 165         239 000          

C. kalkulatoriske rentekostnader 191 973     130 859     -            -            -             -                  104 000          

D. Avskrivninger 1 086 791 353 170     -            -            -             -                  308 000          

E. Andre inntekter 90 142       -             48 030     8 226        9 429         91 907           162 000          

F. gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) 5 021 751 1 421 559 642 987   817 685   428 662    870 404         3 477 000      

G. Gebyrinntekter 4 468 007 1 147 615 536 462   22 800     298 422    434 050         3 507 000      

H. Årets finansielle resultat (G-F) -553 744   -273 944   -106 525 -794 885 -130 240   -436 354       30 000            

I. avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd 30 000            

J. bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd 94 335     

K.Kontrollsum (Subsidiering) (H-I+J) -553 744   -273 944   -12 190    -794 885 -130 240   -436 354       -                  

L Saldo selvkostfond pr 1.1 i rapporteringsåret -             94 335     -145 000        

M. Kalkulatoriske renter på selvkostfond -3 000             

N. Saldo selvkostfond pr 31.12 (L+M+I-J) -            -118 000        

Nøkkeltall

O. årets finansielle dekningsgrad % (G/F) 89,0 % 80,7 % 83,4 % 2,8 % 69,6 % 49,9 % 100,9 %

P. Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J)) 89,0 % 80,7 % 98 % 2,8 % 69,6 % 49,9 % 100 %

Q. Kalkylerente (5 årig swaprente + 0,5 %) 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 %
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7.8.16 Note 16 - Antall årsverk og ytelse til ledende personer 

 

 

 
 
*Rådmannen er omfattet av kommunens ytelsesbaserte pensjonsordning 
(fellesordningen i KLP). Ordningen innebærer 2 % trekk fra arbeidstaker, mens resten 
dekkes av arbeidsgiver. Opptjeningstid er 30 år for å oppnå 66,6 % av lønn, medregnet 
folketrygden. Arbeidsgiver innbetalte kr 262 979,- til rådmannens pensjonsordning i 2019.      
 
Arbeidsgiver dekker rådmannens mobiltelefon, Ipad, bærbar pc og trådløs ruter, samt 
abonnement for disse. I tillegg dekkes internettabonnement/mobilabonnement for 
hjemmekontor. Rådmannen er innvilget tilleggsytelse (kr 11/km), utover skattefri 
godtgjørelse, ved bruk av egen båt til tjenestereise. Rådmannen er gitt disposisjonsrett 
på gnr 21/bnr 177 med tilhørende flytebrygge, noe som er innarbeidet i rådmannens 
arbeidskontrakt. Rådmannen ble tidligere innvilget 3 måneders 
studiepermisjon/permisjon for ekstra stor arbeidsbelastning i en krevende periode for 
noen år siden. Per 31.12.2019 gjenstår det 30 dager (1,5 mnd.) av denne permisjonen. 
           
Rådmannens årslønn utgjør kr 1 070 000,- per desember 2019.    
         
 **Ordfører er omfattet av kommunens ytelsesbaserte pensjonsordning (fellesordningen 
i KLP). Lurøy kommune innbetalte kr 173 637,- til ordførerens pensjonsordning i 2019. 
           
Avgått Ordfører ble innvilget samlet godtgjørelse ved bruk av egen båt til 
jobb/tjenestereise med kr 12 /km (kst-sak 68/16), samt pendling/dekning (ferge/hurtigbåt) 
for reise mellom hjem og Onøy (kontorsted).  
           
Avgått ordfører hadde godtgjørelse i 11 måneder i 2019, herunder en måneds 
ettergodtgjørelse jf. Kst. sak 66/19.        
    
Ny ordfører tiltrådde 31. oktober 2019, og har mottatt 2 måneders ordførergodtgjørelse i 
2019. Han er i tillegg brannmann i 7,5 % stilling, en stilling han har hatt i en rekke år. 
             
Lurøy kommune dekker Ordfører sin mobiltelefon, Ipad og bærbar pc, samt abonnement 
for disse.   
   
Ordførerens godtgjørelse utgjorde 85 % av gjeldende godtgjørelse for 
Stortingsrepresentanter i 2019. Årsgodtgjørelsen til Ordfører utgjør kr 840 000,- per 
desember 2019.  

Kjønn Antall ansatte Andel ansatte Årsverk Andel årsverk

Kvinner 196 73 % 158,34 76 %

Menn 73 27 % 49,45 24 %

Sum 269 100 % 207,79 100 %

Per 31. desember 2019 var det i Lurøy kommune innrapportert 269 stk ansatte (263 i 2018), som til sammen utgjorde ca 208 årsverk, 

fordelt som følger:

Samlede skattepliktige ytelser (inkl pensjon) til ledende personer i Lurøy kommune:

2019 2018

Rådmann* 1 442 067kr              1 560 283kr                         

Ordfører** 1 151 387kr              1 012 283kr                        
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7.8.17 Note 17 - Kostnader relatert til revisors tjenester     

     

Lurøy kommune hadde avtale med BDO Namsos om revisjonstjenester- og rådgivning for 
kommunen. Kontrakten med BDO utløp 30. juni 2019. 

 

Lurøy kommune har inngått kontrakt med Deloitte om regnskapsrevisjon i perioden 1. juli 
2019 og frem til 30. juni 2023 

 

Samlet regnskapsført kostnad for regnskapsrevisjon i 2019 utgjorde kr 249 550,-, fordelt 
som følger: 

      

          

             

7.8.18 Note 18 - Forhold etter balansedagen 

 

Administrasjonen er ikke kjent med forhold ved regnskapsårets slutt som har betydning 

for balansedagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDO:

Regnskapsrevisjon: 150 050kr                  

Forvaltningsrevisjon: -kr                          

Rådgivning: 41 750kr                    

Sum BDO 191 800kr                  

Deloitte:

Regnskapsrevisjon: 99 500kr                    
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8 Vedlegg - Revisors beretning for 2019: 
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9 Vedlegg - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019: 
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