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2 SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL  

 

SYKEFRAVÆR 

Tabellen under viser sykefraværet samlet sett, og fordelt på antall dager. Det er lagt til 
grunn 17 651 dagsverk for de 4 månedene 1. tertial utgjør.   
 
Sykefraværet per 1. tertial 2022 var samlet sett for Lurøy kommune beregnet til 7,45 % 
(5,6 % samme periode i 2021 og 6,13 % samme periode i 2020). Som en ser utgjør 
langtidssykemeldte majoriteten med 5,72 % (3,7 % i samme periode i 2020).    
 

Fordeling sykef ravær
Mulig 

dagsverk
Dagsverk 

f ravær
Fravær               

2020
Avtalt sykefravær 1-3 dager 145 0,82 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer 160,8 0,91 %
Sykemelding 0-16 dager 88,5 0,50 %
Sykemelding 17 dager og mer 920,9 5,22 %
Sum sykef ravær 17 651 1 315,2 7,45 %

Sykef ravær  f ra 01.01.22 t il 30.04.2022

 
 
Sammenlignet med 1. tertial i 2021 er sykefraværet økt med 1,85 prosentpoeng. Avtalt 
sykefravær 4 dager er økt med 0,88 prosentpoeng, mens sykemeldinger 17 dager og 
mer har økt med 0,4 prosentpoeng. Økning i avtalt sykefravær er i utgangspunktet en 
villet utvikling som viser gunstigere enn legemeldt da kontakten med arbeidsgiver med 
arbeidsgiver gir bedre rom for tilpasninger og hensiktsmessig oppfølging.   
 
Når det gjelder mulige årsakssammenhenger til økt sykefravær sammenlignet med 2021 
vises det til de etatsspesifikke gjennomgangene  
 
I 2021 utgjorde sykefraværet 5,53 % for året som helhet, noe som var en svak økning på 
0,34 prosentpoeng fra 2020 (5,19 %).  
 

  

Etatsfordelt  sykef ravær
Mulig 

dagsverk
Dagsverk 

f ravær
Fravær    

2020
Sentraladministrasjonen 980 46 4,68 %
Oppvekst 7 588 846 11,15 %
HSO 7 743 388 5,02 %
Teknisk etat 1 340 35 2,61 %
Sum sykef ravær 17 651 1 315 7,45 %  

 
Det vises ellers til etatssjefenes gjennomgang av sykefraværet senere i saken. 
Rådmannen er bekymret for økningen i sykefraværet. Noe skyldes nok hardere press på 
ansatte grunnet rekrutteringsutfordringer.   
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Administrasjonen/organisasjonen har stort fokus på sykefraværsoppfølgingen. Det 
gjennomføres dialogmøter på tidligst mulig tidspunkt for å bidra til at ansatte fortest 
mulig skal tilbake i jobb. Arbeidsgiver har i disse møtene stort fokus på tilrettelegging. 
 
Arbeidsgiver søker å tilrettelegge på best mulig måte for at arbeidstaker skal komme 
tilbake i jobb så snart som mulig. Arbeidsgiver har et utstrakt samarbeide med 
bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssentret (IA) om sykefraværsarbeidet.  
 
Lurøy kommune inngikk IA-avtale med NAV ved årsskiftet 2012/2013. I mars 2014 ble 
det inngått avtale mellom partene om ny IA- Avtale. Den nye IA– avtalen for Lurøy 
kommune ble signert av Rådmannen og tillitsvalgte, i Informasjons- og 
Samarbeidsmøtet med fagforeningene og verneombud, den 16. mai 2014. Det er 
fremforhandlet ny IA avtale som gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. Det 
ble i 2019 utarbeidet ny handlingsplan for IA – arbeidet i Lurøy kommune. 
 
Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene i sentrum. Det 
handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å 
være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.  
 
Målene på nasjonalt nivå er reduksjon av sykefraværet med 10 prosent sammenliknet 
med årsgjennomsnittet for 2018, samt en reduksjon av frafallet fra arbeidslivet. Med 
dette menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. 

INTERNKONTROLL 

Kommunen forpliktes gjennom folkehelselovens kap. 3, § 9 og forskrift om miljørettet 
helsevern å føre tilsyn med de faktorer og forhold som direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen. Formålet er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige 
forhold og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske kjemiske, 
fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Forskriften er omfattende og gjelder for private og offentlige virksomheter og 
eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 
 
Det er innledet samarbeid med Salten IKS vedrørende kommunens arbeid med 
miljørettet helsevern. Det foreligger per første tertial et utkast til handlingsplan som er 
gjennomgått av ledergruppen og det er også utarbeidet utkast til sjekklister for tilsyn og 
melde- og godkjenningsskjema etter forskriften. 
 
 
 
 
 

AVVIKSBEHANDLING 
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På organisasjonsnivå er det innrapportert 60 avvik i første tertial. Dette er stabilt i antall 
fra 2021 på tross av at man i første tertial 2022 har hatt en svært krevende 
bemanningssituasjon også i nøkkelstillinger som skal følge opp og utvikle avvikskultur.  
 
Kategorien tjeneste/tjenestemottaker og HMS fremdeles de klart største kategoriene 
med over 80 % av alle innmeldte avvik. Hvilket indikerer at avviksområder hvor 
brukeres- og ansattes sikkerhet er involvert, er avviksområder man har innarbeidet godt 
fokus. 
 
 

DOKUMENTHÅNDTERING 

Det ligger totalt 256 dokumenter over revisjonsfrist. Dette er fremdeles et høyt antall 
som indikerer at man lykkes å ta unna tilstrekkelig at man holder ca. status quo, men 
man lykkes ikke å redusere antallet oppgaver til revisjon. På tross av at det store deler 
av har vært flere vakante nøkkelstillinger er det også tilsatt nye mellomleder funksjoner 
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som er i gang med dokumentbehandlingen.  Det er grunn til å forvente reduksjon i antall 
dokumenter til revisjon i løpet av året. Dette dersom en lykkes å sette tilstrekkelig fokus 
på oppgavene. 
 

3 ØKONOMI 

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

SKATTEINGANG 

 Figuren viser 
skatteinngangen pr. 1. 
tertial 2022, sammenlignet 
mot skatteinngangen i 
2021.  
 
Skatteinngangen 
omhandler den kommunale 
andelen av 
skatteinngangen i Lurøy. 
 
Kommunen mottar kun sin 
andel av inntekts- og 
formueskatten, som er 
fordelt mellom kommune, 
fylke og stat. 
 
 

 
Per utgangen av april 2022 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 23,4 mill. 
kr, mot budsjetterte 28,36 mill. kr. Ifølge regnskapet har vi dermed en skatteinngang pr. 
utgangen av april som ligger ca. 17,5 % under budsjettert skatteinngang.  
 
 
Det påpekes at skatteinngang for april er relativt beskjeden, da hoved innbetalingene er 
annenhver mnd.    
 

 Akkumulert skatt pr april 2022 utgjør ca. 23,4 mill. kr 
 Akkumulert skatt pr april 2021 utgjorde ca. 21,8 mill. kr 
 Regnskap skatt 2021 utgjorde ca. 91,88 mill. kr 
 Budsjettert skatteinngang 2022 utgjør 85,1 mill. kr 
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I 2021 utgjorde den totale skatteinngangen (kommune/fylke/stat) og arbeidsgiveravgift i 
Lurøy ca. 498 mill. kr (589 mill. i 2020). Herav utgjorde selskapsskatten ca. 227 mill. 
kroner (går i sin helhet til staten). Lurøy kommune beholder selv kun ca. 15,4 % av 
skatteinngangen (eks eiendomsskatt) i Lurøy. 
 

EIENDOMSSKATT 

Eiendomsskatten ble utskrevet i mars 2021, og med den bakgrunn er 50 % av 
eiendomsskatten inntektsført per 1. tertial. I prinsippet skulle den vært inntektsført i sin 
helhet ved utskriving, noe en vil vurdere å gjøre i 2023.   
 
For verker, bruk og næring utgjør inntektsføringen per 1. tertial ca. kr 701 305,- mer enn 
budsjett (skal fordeles over 6 mnd.). Eventuelle fritak og andre kostnader belastes 
budsjettposten. 
 
For bolig– og fritidseiendom utgjør inntekten ca. kr 541 308,- mer enn budsjett per 1. 
tertial (skal fordeles over 6 mnd.). Det er grunn til å anta at budsjettforutsetningen 
oppnås når kostnader og fritak er belastet regnskapet. Eventuelle fritak og andre 
kostnader belastes budsjettposten. 
 

RAMMETILSKUDD/FINANS/GJELD 

Statlige rammetilskudd og inntektsutjevning ligger ca. 11,8 mill. kroner over budsjett per 
tertial 1, noe som i hovedsak har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt.   
 
Innenfor finansområdet ligger renteområdet (sum inntekter/utgifter) med kr 44 091,- 
mindre kostnader enn budsjett (mindreforbruk). Dette har i hovedsak sin årsak i 
renteutviklingen på lån, og at det ikke er inntektsført renter for innskudd i 2022. Utover 
dette er det inntektsført renter fra startlån og næringslån. Renter på lån 
(investering/husbank) belastes fortløpende.   
 
Avdragskostnadene utgjør ca. 168 422 mill. kroner mindre enn budsjett. Dette har nok 
sin årsak i periodisering avdrag, samt at det så langt ikke er tatt opp langsiktige lån til 
investering i 2022 (4,0 mill.). Det er heller ikke tatt opp husbanklån (startlån) i 2022. 
 
 
 
 
 
Per 1. mai 2022 utgjorde restgjeld: 
 

 Kommunekreditt/KLP (investering) ca. 46,17 mill. kroner. 
 Kommunalbanken/kommunekreditt/husbank (investering) ca. 59,1 mill. kroner. 
 Husbank (investering) ca. 1,4 mill. kroner. 
 Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør ca. 23,17 mill.  
 Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør dermed 129,84 mill. kroner.  
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 I tillegg er det vedtatt låneopptak til investering med 4 mill. kroner i 2022 som ikke 
er gjennomført, og husbanklån på 2,0 mill. kroner  

 Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).     
 
Kommunalbankens rente ligger per tertial 1 på ca. 1,9 %. Lånene vi har i 
kommunekreditt (KLP) har per tertial 1 en rente på ca. 2,0 %. For husbanklånene ligger 
flytende rente per tertial 1 på ca. 0, %, varierer litt avhengig av antall avdrag per år. 
 
Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig og lønnsomt å ha flytende rente på 
samtlige lån jf. reglement. Risikoen er at en eventuell renteendring vil kunne slå direkte 
inn i driften. Det foreslås derfor at en fortsetter å avsette «rentemarginen» på fond for 
eventuelle å kunne håndtere fremtidige renteendringer.  
 
Rådmannen vurderer med dette at kommunen selv er i stand til å håndtere eventuelle 
renteendringer ved at risikopremien settes på eget fond. På denne måten beholder 
kommunen selv avkastningen av rentefondet. Nå vil renten stige fremover, og da er det 
greit å ha et tilfredsstillende rentefond.  
  

UTVIKLING AV ANTALL INNBYGGERE I LURØY 

Innbyggertallet på Helgeland fortsetter å falle i 2022. Per 1. kvartal 2022 var det 1 864 
innbyggere i Lurøy.  
 
Siden 1. januar 2018 og frem til 1. april 2022 er det blitt 54 færre innbyggere i Lurøy. 
Dette virker direkte inn på kommunens inntekter (rammeoverføring/skatt). Antall 
innbyggere per 1. juli 2022 vil i stor grad danne grunnlaget for rammeoverføringene for 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØKONOMI/DRIFT 

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

 Regnskapet er ikke helt ajourført, samt at det er områder som ikke er bokført, 
eksempelvis balanseføringer, reserveposter og renter på innskudd  

 Periodiseringer kan medføre et skjevt bilde, blant annet innenfor kontingenter, 
gebyrer, lisenser forsikring, tilskudd, avtaler, refusjoner, sykepenger og andre 
inntekter  
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 Noen utgifter/inntekter vil innenfor den enkelte etat kunne være belastet «feil 
konto/ansvar» 

 Bruk og avsetning til fond er ikke regnskapsført 
 
Ovenstående forbehold må derfor legges til grunn når en vurderer regnskap for tertial 1 
- 2022, som det for øvrig blir redegjort for. Etatssjefenes vurdering av egen drift vil 
fremkomme i etatsgjennomgangen.  
 
Rapporteringen vil innenfor tjenesteområdene gi et rimelig godt bilde av situasjonen da 
løpende kostnader, inntekter, sykelønnsrefusjoner og lønn vil være tilnærmet ajour per 
tertial 1. 

3.1 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.   
 

BESKRIVELSE AV NIBOR 3 MND 

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

AKTIVA (MIDLER) 

 Oversikt over porteføljens sammensetning på ulike aktivaklasser til 
markedsverdi: 

 
Kommunens aktiva består av fondsmidler, ubenyttede lån og overskuddslikviditet. Per 
tertial 1 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. Ifølge finansreglementet kan kommunens innskudd være plassert 
i avtalebanken. 
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 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 
måneders NIBOR med 0,3 % påslag.  
 
3 måneders NIBOR (3 mnd.) utgjorde 1,3 % den 30/4-2022, som deretter har økt til ca 
1,5 % den 18/6-2022.  
 
NIBOR har økt jevnt fra sommeren 2021 og frem til nå. Prognosene er fortsatt jevn 
økning fremover.   
 
Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag.  
 
Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets 
føringer/regler i 2022, med andre ord ingen avvik. 
 
 

PASSIVA (LÅNEGJELD) 

 Sammensetning av lånegjeld: 
 
Samlet lånesaldo per tertial 1 utgjør 130,84 mill. kroner.  
  
 

 Løpetid for lånegjelden: 
 
Ved beregning av gjenstående løpetid ved årsskiftet 2021/2022 fremkom følgende 
vektet løpetid for kommunens lån. 
 
De fleste lånene i kommunalbanken/KLP banken er på 20 år, noen få er på 5 år og er i 
ferd med å bli løst ut. I Husbanken er lånene på 25 år. Gjenstående løpetid per 1/1-2022 
vises i tabellen under.  
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 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 2021 tar 
en sikte på å følge retningslinjene i finansreglementet ved å innhente tilbud fra 2 
låneinstitusjoner, samt at en har lagt til grunn spredning av låneopptaket ved like vilkår.  
 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: 
 
Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning 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 1/4-2021 utgjorde renten samlet ca 2,0 %.    
 
Kommunalbankens rente ligger per tertial 1, på et snitt for våre lån, på ca. 1,9 %. For 
husbanklånene ligger flytende rente per tertial 1 på ca. 0,9 %, varierer litt avhengig av 
antall avdrag per år.  
 
Kommunen har per tertial 1 avsatt 13,0 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 1. 
innfridd.  
 

FINANS OG GJELDSFORVALTNINGSSTRATEGI 

Finansreglementet ble som nevnt vedtatt i kommunestyresak 52/18 den 12. desember 
2018. Når det gjelder avkastning på aktiva så vil en i løpet av høsten 2022 gjøre noen 
vurdering mht. likviditet som en eventuelt søker å plassere i 
sertifikat/pengemarkedsfond, eventuelt fordelt til annen finansinstitusjon. 
 
 

3.2 RESERVE- OG TILSKUDDSPOSTER 

Tabellen under viser budsjettsaldo på reservepostene per tertial 1: 
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Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

RESERVE 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 0 608 768 608 768
RESERVE 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 0 33 333 33 333
RESERVE 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 0 83 333 83 333
RESERVE 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 0 100 000 100 000
RESERVE 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 0 333 333 333 333

RESERVE 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev Totalt 0 1 158 768 1 158 768  
  
Reservepostene er ikke budsjettregulert per tertial 1. Det betyr at det er gjennomført 
bevilgninger som ikke er budsjettregulert. Det tas sikte på oppdatert budsjettregulering 
per tertial 2.  

4 INVESTERINGER  

 
 

4121 RÅDHUSET 

Kjøp av nytt telefonisystem for Lurøy kommune. Til nå ikke gjennomført pga. 
kapasitetsutfordringer.  
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4131 KONSVIK SKOLE 

Utbedring av garderobene i kjelleren på skolebygget. Anbud ble lyst ut i 2021, men 
konkurransen ble mislykket da ingen tilbud kom inn. Midlene er overført og nye 
avklaringer skal gjøres i løpet av 2022, sak til KST kommer, jfr. vedtak i budsjett for 
2022. 
 
 

4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER 

Her er det 2 prosjekt  
Prosjekt 1 består av å flytte garderobene opp fra kjelleren. Tegninger var avklart og 
godkjent i AMU. Anbud ble mislykket (totalentreprise) da ingen tilbud kom inn. Avventes 
til ny sak til KST er behandlet, jfr. vedtak i budsjett for 2022 
 
 
Prosjekt 2 er enda ikke lagt inn i revidert budsjett.  Kommunestyret vedtok i sak 12/22  

 Lurøy kommune renoverer tak ved Sleneset oppvekstsenter (skolebygg) innenfor 
en økonomisk ramme på 950.000 kroner eks mva.  

 Lurøy kommune gjennomfører Enøk-tiltak ved skolebygget med en ramme på 
250.000 kroner eks mva.  

 Prosjektene finansieres slik:  
o Enøk-tiltak kr 250.000 + mva. tas fra Enøk midler (Ansvar 4815)  
o Renovering av tak kr 950.000 (eks mva.) belastes disposisjonsfond 

investering.  
 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige budsjettreguleringer  

 
Prosjektet med taket er lagt ut på anbud, avklaring i løpet av juni. 
 

4152 KONSVIK OMSORGSSENTER 

Bygget ble overtatt fra entreprenør i april 22. Det gjenstår ved utgangen av tertial 1 noe 
på uteområdene, samt noen mindre mangler ved bygget. Velferdsteknologi er ikke 
montert.  
Uteområdet/sansehage antas fullført i løpet av kort tid. 
Regnskap kan avleverer og revideres i løpet av tertial 2 slik at prosjektet kan avsluttes 
og tilskudd mottas. 
Sluttoppgjør til entreprenør er ikke foretatt på 1. tertial, derfor gjenstår det en del midler 
på ansvarsområdet. 
Det gjenstår asfaltering av parkeringsplassen og gangveier i sansehagen.  
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4153 LOVUND OMSORGSSENTER 

Midler benyttet i 2022 er til innkjøp av møbler til uteområdet. Arbeidet med uteområdet 
er godt i gang og antas avsluttet i løpet av 2.tertial. Noe datakabling gjenstår. 
 
 

4154 SLENESET OMSORGSSENTER 

Det er i 2022 benyttet noe midler til innkjøp av møbler til sansehage, samt 
møbler/inventar for selve bygget.  
Sansehagen er under fullføring med planting mm. Antas fullført i løpet av kort tid. 
Det gjenstår fortsatt noe innkjøp av velferdsteknologi/«smarte» hjelpemidler, samt noe 
datakabling for dette. 
 

4157 LURØY OMSORGSSENTER 

Gjenstående midler etter ombygging ved omsorgssenteret. Er planlagt benyttet til 
velferdsteknologi/«smarte» hjelpemidler mm. 
 

4158 MILIØTERAPEUTISK BOFELLESSKAP 

Midler brukt i 1.tertial gjelder utemøbler og møbler/inventar inne i bygget.  
Det gjenstår asfaltering av uteområdet.   
 

4159 ALDERSUND OMSORGSSENTER 

Gjenstående arbeider med ute og velferdsteknologi som skal gjennomføres i 2022. Ved 
fullførelse av disse så kan tilskudd fra Husbanken søkes utbetalt. Det gjenstår også her 
noe datakabling.  
 

4164 BOLIG ALDERSUND 

Bygging av 3 utleieenheter i Aldersundet.  
Brukte midler pr 1 tertial er til arkitekt og til grunnarbeider/infrastruktur på tomta 
Prosjektet har vært ute på anbud i 1 tertial. Det arbeides med avklaringer på innleverte 
anbud.  
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4165 BOLIG KVARØY 

Prosjektet er under fullføring. 
Det er utfordringer med leveranse av strøm til bygget. Dette tar veldig lang tid i stort sett 
alle våre byggeprosjekter hvor vi må ha ny strømtilførsel. Vi håper at strøm er på plass i 
løpet av juni slik at bygget kan tas i bruk. Bygget er for øvrig ferdigstilt og vil kunne 
overtas så snart strøm er tilkoblet og anleggene kan testes.  

4720 VEIER OG GATER 

Her er det avsatt midler til gangvei mellom Rådhuset og Onøy kai og til gangvei/fortau 
mellom Lovund kai og Naustholmen  
Det er benyttet noe midler til konsulent når det gjelder Lovund. 
Det har ikke vært kapasitet til å starte på gangveien på Onøy i 1. tertial. 
 

4727 LUNDVOLLVEIEN 

Dette prosjektet vil bli «kjørt» sammen med gangvei til Naustholmen. Anbud er enda 
ikke sendt ut da gangveien ikke er avklart.   
 

4731 KVARØY HAVN 

Det har ikke lykkes å få noe til å ta på seg dette arbeidet. Administrasjonen fortsetter å 
forsøke å finne en løsning. 
 

4734 ALDERSUND INDUSTRIOMRÅDE 

Arbeidet med industriområdet går fremover og nærmer seg avslutning. Antas fullført juni 
22. Da er vann/avløp/overvann etablert. Parkeringsplass er opparbeidet og 
industriområdet er snart oppfylt (har vært litt utfordringer med leveranse av pukk). 
Industriområdet vil bli «avstengt» med autovern og bom slik at det ikke vil bli 
«villparkering» og annet hensatt på området. 
     

4800 VANN 

Her er det et vedtak som enda ikke er regulert inn i budsjettet: 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 30.03.2022 sak 10/22  
 Lurøy kommune utbedrer vanntilførsel til Sleneset vannverk som skissert i 
saksfremlegget, med en ramme på inntil 1,2 mill. kroner  
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 Resterende midler på kr 237.150 benyttes til fornyelse av pumpestasjon ved Lovund 
vannverk  
 Midlene bevilges fra budsjettpost, ansvar 4800, i investeringsbudsjett for 2022  
 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige budsjettjusteringer  
 
Arbeidet med grunnlag for anbud på Sør-Solvær (Sleneset vannverk) er i gang. Det er 
litt utfordrende å få ønsket fremdrift, da konsulenter også har svært mye å gjøre på 
samme måte som resten av bygge- og anleggsbransjen.  

4809 SØRNESØY VANNVERK 

Midler benyttet er til innkjøp av bygg. Bygget vil bli montert i løpet av 2022.  
 

4815 ENØK 

En del av disse midlene er vedtatt benyttet til tak ved Sleneset skole, (312.500 kr inkl. 
mva.), dette er enda ikke regulert i budsjettet. Øvrige midler er enda ikke disponert.  
  

4821 KLOAKKPROGRAM 

Det er gjort vedtak om at mesteparten av dette skal benyttes til nytt avløp på Lovund  
Også her er det vanskelig å få ønsket fremdrift. Det er utfordrende å finne det som 
konsulenter kaller gode løsninger som de kan stå inne for. Midler benyttet til nå i år har 
gått til konsulent.  
Resterende del av midlene vil bli benyttet til utbedring av avløp ved Salta på Onøy. 
 

4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND 

Brannstasjon i Aldersundet er satt opp. Gulv støypt. Strøm er bestilt, men det tar noe tid 
før Arva kan levere strøm til bygget. Innredning av garderober mm vil bli foretatt senere. 
Siste orientering om brannbilen er at det fortsatt er ca. 7 mnd. forsinkelser på levering, 
dvs. at den vil bli levert ca. til påske 2023.  
 

4900 UTEOMRÅDER OMSORG 

Arbeidet med disse pågår. 
Uteområdet ved Sandmelan bofellesskap er ferdigstilt (montering av møbler gjenstår) 
Sleneset omsorgssenter og Konsvik omsorgssenter antas fullført i løpet av 1 halvår 22. 
Arbeidet ved Lovund omsorgssenter går fremover og antas fullført i løpet tidlig høst. 
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Arbeidet ved Aldersund omsorgssenter har ikke kommet i gang, da det ikke har lykkes å 
finne entreprenør til jobben. Det arbeides med alternative løsninger, men mål om å ha 
dette ferdig i løpet av høsten. 
Lurøy omsorgssenter vil da gjenstå. Vi er ikke avhengig av at dette uteområdet er 
ferdigstilt for å få utbetalt tilskudd slik som for de andre områdene. Dette er planlagt i 
2023.  

4901 UTEOMRÅDE LOVUND SKOLE 

Ferdigstilles sommeren 2022. Da kan tilskudd på inntil 300.000 kr kreves utbetalt.  
 
 
 

4.1 FREMDRIFTSPLAN INVESTERINGER 

 
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

4121 Ny telefonløsning Rådhuset 300 000 300 000
4131 Konsvik oppvekstsenter - garderober 2 600 000 2 600 000 Avklares i sak KST

4139 Sleneset oppvekstsenter- garderober 2 982 294 2 982 294 Avklares i sak KST

Sleneset Oppvekstsenter - tak/enøk 1 500 000 1 500 000 vedtatt k-sak 12/22 P P A A X X X
4152 Konsvik OMS 5 981 000 5 981 000 X X X X X X
4153 Lovund OMS 151 683 151 683 X X X X X X X X
4154 Sleneset OMS 2 456 119 2 456 119 X X X X X X
4157 Lurøy OMS 400 000 400 000
4158 Miljøterapeutisk bofellesskap 1 888 000 1 888 000 X X X X X X
4159 Aldersund OMS 940 589 940 589 A X X X X X
4164 Bolig Aldersund 7 500 000 7 500 000 A A X X X X X X
4165 Bolig Kvarøy 2 800 000 2 800 000 X X X X X X

Bolig Onøy 7 500 000 7 500 000 k-sak 15/22 P A A X X X X X X
Gangvei Naustholmveien Lovund 2 000 000 2 000 000 P P P A A X X X
Gangvei Onøy 525 000 525 000 A X X

4727 Lundvollveien 923 000 923 000 A A X X X
4731 Kvarøy havn 714 150 714 150
4734 Aldersund industriområde 5 894 000 5 894 000 X X X X X X
4800 vann - 737 150 -1 437 150 700 000 k-sak 10/22

Sleneset vannverk - Sørsolvær 1 200 000 1 200 000 k-sak 10/22 P P P A A X X X
Lovund vannverk 237 150 237 150 k-sak 10/22 X X X X X X

4809 Sørnesøy vannverk 646 658 646 658 X X X X X
4815 Enøk 207 500 420 000 -312 500 100 000 k-sak 12/22

4821 Kloakkprogrammet 200 500 2 500 500 -3 000 000 700 000 k-sak 11/22

Kloakk Lovund 3 000 000 3 000 000 k-sak 11/22 P P A A X X X X
4863 Brannvernordning Lurøy innland 8 603 045 8 603 045 X X X X X X X X X X X X
4900 Uteområder omsorg  5 058 200 5 058 200 X X X X X X X X
4901 Uteområde Lovund skole 300 000 300 000 X X X X

Sum 66 508 888 53 796 388 8 687 500 4 025 000

Ansvar regulert i 
2022Prosjekt

 Prosjekt 
ramme 2022 

totalt 

Overført fra 
2021

Budsjett 
prosjekter i 

2022
Kommentarer

Fremdriftsplan prosjekter 2022

 
Figur 1 Tabell fremdriftsplan investeringer, justert etter noen vedtak i kommunestyret i 2022 
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5 KOMMUNESTYREVEDTAK 

 
Saker behandlet i kommunestyremøte den 03.oktober 2018 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS (HAF) - EIERSTYRING Rådmann jun. 22 Usikker på fremdrift
Saker behandlet i kommunestyremøte den 6. mai 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Utredning skolemat og frukt Oppvekstsjef jun.22 Vedtatt i kst i mai 2020. Alle får frukt. Lovund i gang med prøvedordning.
Saker behandlet i kommunestyremøte den 24. Juni 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Søknad om kjøp av kommunal tomt 18/202 Teknisk sjef mar.22 Skjøte ikke tinglyst enda pga formaliteter hos kjøper, ny eiendom opprettet 18/212
Søknad om tilskudd til mudring av Valrenna Teknisk sjef mar.22 Det er ikke bedt om å få midlene utbetalt, fmredrift uavklart fra søker
Utredning sommer-SFO Oppvekstsjef jun.22 Sak til delbahandling mars 22. Nye vedtekter høsten 22
Saker behandlet i kommunestyremøte 16. desember 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Låneopptak 2021 Rådmann jun.22 Låneopptak er ikke gjennomført per september 2021. lånet overført 2022
Ny kjøper/leietaker for tomt på Moflagodden industriområde Teknisk sjef mar.22 leiekontrakt ikke tinglyst enda pga formaliteter hos leietaker
Saker behandlet i kommunestyremøte 23. juni 2021 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Endret kjøper på tomt Moflagodden industriområde Teknisk sjef mar.22 Pga formaliteter så er tomta enda ikke overdratt til kjøper.
Saker behandlet i kommunestyremøte 29. september 2021 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Organisering av omsorgstjenesten etter omsorgsutbyggingen HSO sjef jun.22 Pågår, bygningsmasse og organisering søkes gjennomført sommer/høst 2022 
Organisering av miljøterapitjenesten i Lurøy kommune etter utbygging av nytt bofellesskap HSO sjef jan.22 Pågår. første beober flyttet inn i feb 22
Slukkeavtale brann Lurøy innland/Øresvik krets med Rødøy kommune Teknisk sjef mar.22 Ny sak kommer i juni til kommunestyret
Grunnerverv Lovund havn/Naustholmen - Nova Sea Teknisk sjef mar.22 ikke fullført overdragelsen enda, noe som vil skje i løpet av juni
Saker behandlet i kommunestyremøte 15. desember 2021 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Søknad om støtte - CTRL Makerspace Oppvekstsjef jun.22 Støtte utbetalt
Prosjekt Lovundbåten Rådmann mar.22 Utbetales ved forespørsel
Låneopptak 2022 Rådmann mar.22 Ikke gjennomført 
Saker behandlet i kommunestyremøte den 30. mars 2022 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
Søknad om fritak fra kommunalt verv som medlem av Sørnesøy lokalutvalg - Christoffer Lorentsen Rådmann jun.22
Fritak fra kommunalt verv som medlem av Hestmona lokalutvalg - Anders Isachsen Rådmann jun.22
Detaljregulering Sørnesøy havn. Behandling etter offentlig ettersyn Teknisk sjef jun.22 saken utsatt til møtet i juni 22
Samarbeid om rehabiliteringstjenester - Helgeland rehabilitering HSO sjef jun.22 Effektuert
Forskrift om ordensreglement for skoler i Lurøy Oppvekstsjef jun.22 Vedtatt av KST mars 22.
Barnehagetilbudet i Lurøy Oppvekstsjef jun.22 Vedtak i KST mars 22. Helårsåpne inn i vedtekter og nye vedtekter for SFO til behandling høst 22

Barnehagetilbud i kretser uten barnehage Oppvekstsjef jun.22
Saken utsettes til etter samarbeidsavtale med Rødøy er behandlet. Formannskapet vurderer 
hvordan saken behandles videre.

Satser for omsorgsstønad HSO sjef jun.22 Effektuert
Oppgavefellesskap kontrollutvalg Rådmann jun.22 Oversend ku sekretariat
Sleneset vannverk - Utbedring av tilførsel råvann Teknisk sjef jun.22 anbud ikke ferdig
Avløpsledning Lovund - prosjekt Teknisk sjef jun.22 anbud ikke ferdig
Sleneset oppvekstsenter - renovering tak og enøktiltak/solceller 12/24 Teknisk sjef jun.22 ute på anbud
Lurøy omsorgssenter - Nytt agreggat til fryserom Teknisk sjef jun.22 bestilt 
Lovund skole - ombygging Teknisk sjef jun.22 under ombygging
Utleiebolig på Onøy - Småskogan 10 Teknisk sjef jun.22 ute på anbud
Gangvei langs Naustholmveien og utbedring av deler av Lundvollveien Teknisk sjef jun.22 anbud ikke ferdig/ikke ferdig med avklaringer med NFK ved oppstillingsplasser
Flyktningetjeneste, bosetting av flyktninger fra Ukraina Rådmann jun.22 Ny sak fremmes i juni 22
Søknad om tilskudd - Polarsirkelen Lufthavnutvikling Rådmann jun.22 Tilsangsbrev sendt til PLU, ikke mottat bekreftelse på vilkår
Høring nasjonal transportplan 2022-2033 Rådmann jun.22 Effektuert  
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6 POLITISK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

SENTRALADM 1000 Sentrale folkevalgte organer 566 095 791 905 225 810  
 
 
 
 
Her er nok stå litt som før. Noen flere møter blir avholdt på teams. Er ikke sikker på at alt 
kostnader er blitt belastet 1 tertial, noe kan komme i etterkant. 
Ser ut som at reise og møte aktivitet er på tur opp. 
Eller ingenting spesielt å melde, vi ligger jo godt innafor budsjett slik stå er nå. 
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7 SENTRALADMINISTRASJONEN 

 

7.1 ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN 

 
 

 
 
Sentraladministrasjonen er organisert i 4 avdelinger/enheter under rådmannen.  
I tillegg til økonomiavdelingen er plan, utvikling og næring organisert i 
sentraladministrasjonen.  
 
Som en ser av organisasjonskartet, er det en rekke fellesfunksjoner som ivaretas ved 
avdelingene i sentraladministrasjonen. Organiseringen er dynamisk da fokus endres 
med basis i behov, pålegg og lignende.  
 
Utviklingsområdet har hatt stort fokus i 2021, mens i 2022 må en nok rette ressursene i 
større grad mot internkontrollarbeidet for å møte nye lovkrav/kontroll – 
internkontrollarbeid er i høyeste grad utvikling. Således er organisasjonen dynamisk, 
spesielt hvis en legger til grunn bemanningen med relativt få personer med 
nøkkelkompetanseområder.  
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7.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL 

  

STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2022 

Det ble gjennomført egenkartlegging på Rådhuset i januar 2022. Handlingsplanen ble 
med denne bakgrunn oppdatert/supplert som følge av kartleggingen.  
  

SYKEFRAVÆR 

Sykef ravær 01/ 1-30/ 04-22
 Mulige 

dgv. 
 Frav.dager  Prosent

Ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer 82 - 0,00 %
Ansvar 1010 -1017 Lokalutvalg 102 - 0,00 %
Ansvar 1200 Rådmannskontoret 328 8 2,32 %
Ansvar 1210 Økonomiavdelingen 226 37 16,50 %
Ansvar 1220 IKT avdelingen 82 - 0,00 %
Ansvar 1230 Næring 66 - 0,00 %
Ansvar 1350 Bibliotek 51 1 1,98 %
Ansvar 1500 Administrasjonsbygg 44 - 0,00 %
Sum Sent raladminist rasjonen 980 46 4,68 %  
 
Tabellen over viser sykefravær fordelt på ansvar, samt samlet sykefravær for 
sentraladministrasjonen per tertial 1 i 2022. 
 
Sentraladministrasjonens sykefravær utgjør 4,68 % per tertial, mens det utgjorde 0,77 % 
per tertial 1 i 2021.   
 
I sentraladministrasjons avdelinger er det få ansatte, noe som vil føre til høye utslag når 
det er ansatte som blir sykemeldte over tid. Sykefraværet er gått opp sammenlignet med 
tertial 1 i 2021 (3,91 %). 
 
 

INTERNKONTROLL 

Det er ikke meldt avvik på sentraladministrasjonen i 1. tertial. 
Det ligger mange dokumenter i Compilo til revisjon. Grunnet vakans og sykemelding har 
det blitt fokusert på dokumentasjon av operasjonelle prosesser i regnskapsavdelingen 
for å sikre drift av avdelingen. 
Det generelle internkontrollarbeidet har måttet vike prioritet for en spesiell 
bemanningssituasjon som har krevd høyere prioritet. 
 



 

22Tertial 1 - 2022

Det er i første tertial innledet samarbeid med Salten IKS om arbeidet med miljørettet 
helsevern. Det foreligger utkast til handlingsplan og sjekklister for offentlig og privat 
sektor som omfattes av forskriften. 

VURDERING AV ARBEIDET MED ARKIV, ESA 
(INTERNKONTROLL) OG BEREDSKAP FRA ARKIVANSVARLIG 
V/TEAMLEDER 

ARKIV 

Arkivarbeid er en viktig del av internkontrollen i kommunen. Tjenesten har fått sterkere 
status i 2022, men det er fremdeles ikke avsatt nok tid til store oppgaver som ligger «på 
vent». Både utarbeidelse av arkivplan, pakking av eldre arkiv og klargjøring til 
fullelektronisk arkiv, pågår i alle ledige stunder som arkivarene har. Når disse 
oppgavene kommer samtidig fører det til et høyt arbeidspress i tillegg til ordinære 
oppgaver.  
Arkivarbeid er i hovedsak konsentrasjonsoppgaver som tar tid og er lite forening med 
aktiv kundebehandling, enten internt eller eksternt. 
 
Arbeidet med å opprette den nye arkivtjenesten er pågående, men ikke konkludert. Det 
er behov for en avklaring på hva som skal være arkivtjenestens oppgaver i framtiden 
når det gjelder arkivarbeid og internkontroll. Dette skal reflekteres i arkivplanens kapittel 
om arkivorganisering. 
Det har vært avholdt møter med etatslederne for å se på hvilke oppgaver som skal 
overføres til den nye arkivtjenesten og hvilke oppgaver etaten selv må finne løsning på. 
Sekretær på HSO går over i pensjonistenes rekker i 2. tertial og en del av tiden har gått 
med til å få oversikt over gjenværende arkivarbeid og rutiner som ikke er nedfelt i 
Compilo. 
 
Telefonitjeneste for kommunen har vært et tema over lengre tid, men er fremdeles ikke 
avsluttet. Den vil snart kunne bli kritisk da det ikke gis support på vår telefonsentral 
lenger og i tillegg faser Telenor ut ISDN og analoge linjer. Innenfor dette må ny 
sentralbordløsning ferdigstilles når telefoniløsning er bestemt. Sentralbordløsningen 
påvirker tidsbruken til sekretærene som også er arkivarer.  
 
For å begrense antall telefoner inn, ble det i 2021 kjøpt inn system for bestilling av time 
hos saksbehandler. Systemet skal, når det trer i kraft, kunne være tilgjengelig fra 
hjemmesiden slik at befolkningen kan bestille time hos den saksbehandleren som har 
det aktuelle tjenesteområdet. Systemet er fremdeles ikke tatt i bruk pga. manglende tid 
fra saksbehandlerne til klargjøring. 
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ESA 

ESA fungerer greit, men det fås snart ikke support lenger.  
Det er satt i gang et arbeid med oppgradering av saksbehandlingssystemet til en 
skybasert løsning, pga. behovet for framtidige oppdateringer og support og med ønske 
om overgang til fullelektronisk arkiv. Tanken var at alternativer skulle utredes høsten 
2021, men formål om kjøp og innføring i 2022. Dette ble ikke gjennomført, så nå er 
ønsket dato for oppstart 2023.  
 
Før vi kan oppgradere må arkivplan være ferdig utarbeidet/revidert og det må være gjort 
en gjennomgang på hvilke arkivdeler, enheter og saksbehandlere som skal være med 
videre. Den gamle versjonen av ESA vil være søkbar i ettertid dersom vi går over til 
Elements, et system fra samme leverandør. Fra andre leverandører er det pt usikker om 
hva som kan konverteres. 
 
Det er tatt kontakt med andre kommuner som har tatt Elements i bruk for referanser og 
tips. 
 
Integrasjoner mot systemer vi har i bruk i dag ser også ut til å fungere greit.  
 
Det er utarbeidet brukerveiledninger i ESA for saksbehandlere, arkivarer og 
møtesekretærer. Disse er tilgjengelig i Compilo og vil også henvises til ved oppdatering 
av arkivplan. En del saksbehandlere har tatt disse i bruk, men det gjenstår fortsatt noen. 
Nyansatte gis opplæring innen kort tid etter at de er ansatt. 
 
Ved økt bruk av SvarUt logges forsendelsene og man kan i ettertid sjekke hva som har 
skjedd med hvert enkelt dokument. Det er forskjeller på hvor langt hver etat er kommet i 
bruken, så det må være et satsningsområde også i 2022.  
 
Bruk av delegerte vedtak har økt og vises på tertialrapporteringen. Ikke alle delegerte 
vedtak er med, for eksempel enkeltvedtak i fagsystem, men det utarbeides maler til det 
som mangler, slik at det til slutt vil kunne tas ut fullstendige rapporter. 
 
Det diskuteres hvorvidt eiendomsarkivet skal digitaliseres. Arbeidet kan delvis utføres 
lokalt, dvs. forarbeidet til scanning av dokumentene, men det er ikke tatt endelig 
avgjørelse i denne saken. 
 
Innkjøp av fagsystemer for sosial og helse arbeides det fortsatt med. Ved innkjøp av 
slike må ev. integrasjon og mulighet for rapportering tas med i betraktning. 
 
 
 
 

BEREDSKAP 

Kommunens kriseledelse deltok på Øvelse Nordland, Statsforvalterens årlige øvelse i 
krisehåndtering, den 27. januar. Dette var en diskusjonsøvelse der scenario var ekom-
bortfall grunnet uvær. 
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Konferansen «Utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse i Lurøy», som var utsatt fra 2020, 
ble utsatt for 3. gang på ubestemt tid. Til sammen ca. 30 deltakere fra beredskapsrådet 
med tillegg av eksterne, skulle deltatt. 
 
Med den siste varianten av korona, ble det flere smittede i Lurøy. Det har likevel ikke 
vært kritiske hendelser og det har derfor ikke vært behov for egne kommunale tiltak for 
innbyggerne. 
Kommunen har anstrengt seg for å lage en bra hjemmeside der innbyggerne kunne 
finne det de har hatt behov for i jungelen av koronainformasjon. 
 
Nesten alle folkevalgte møter har vært fysiske i første tertial 2022. Møter for de ansatte 
har vært gjennomført både fysisk og digitalt. Digitalt, fordi det fungerer veldig bra å ha 
korte møter uten å reise. 
Kommunale bygg ble igjen åpnet for befolkningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 ØKONOMI OG DRIFT 
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Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1
SENTRALADM 1000 Sentrale folkevalgte organer 566 095 791 905 225 810
SENTRALADM 1010 Lokalutvalg Felles 196 406 195 041 -1 365
SENTRALADM 1011 Nesøy Lokalutvalg 0 11 032 11 032
SENTRALADM 1012 Hestmona Lokalutvalg 0 6 913 6 913
SENTRALADM 1013 Kvarøy Lokalutvalg 10 000 13 668 3 668
SENTRALADM 1014 Lovund Lokalutvalg 0 38 879 38 879
SENTRALADM 1015 Sleneset Lokalutvalg 94 706 28 543 -66 163
SENTRALADM 1016 Onøy Lokalutvalg 302 32 787 32 485
SENTRALADM 1017 Lurøy Innland Lokalutvalg 180 403 47 841 -132 562
SENTRALADM 1030 Stortings-/kommunevalg 0 3 333 3 333
SENTRALADM 1100 Revisjon 50 000 101 667 51 667
SENTRALADM 1110 Kommunalt kontrollutvalg 796 46 568 45 772
SENTRALADM 1200 Rådmannskontoret 1 452 387 1 874 006 421 619
SENTRALADM 1210 Økonomiavdelingen 1 136 565 1 157 552 20 987
SENTRALADM 1220 IKT avdelingen 859 427 669 959 -189 468
SENTRALADM 1230 NÆRING 344 691 298 496 -46 195
SENTRALADM 1235 JULELUNSJ 0 6 667 6 667
SENTRALADM 1240 Nærings- og utviklingsteam (NUT) 0 84 333 84 333
SENTRALADM 1250 Reiseliv 46 145 99 258 53 113
SENTRALADM 1300 Kulturaktiviteter 157 087 182 332 25 245
SENTRALADM 1305 Folkehelse 47 793 -56 667 -104 460
SENTRALADM 1307 MILJØ/PLAST 0 8 333 8 333
SENTRALADM 1310 Kulturvern og museer 240 284 193 333 -46 951
SENTRALADM 1320 VIGSEL 0 3 333 3 333
SENTRALADM 1330 Idrett 0 21 667 21 667
SENTRALADM 1350 Bibliotek 157 542 142 286 -15 256
SENTRALADM 1500 Administrasjonsbygg 136 538 148 925 12 387
SENTRALADM 1550 Kirkelige formål 2 724 000 1 164 683 -1 559 317
SENTRALADM 1620 Arbeidsmiljøutvalg 0 4 667 4 667
SENTRALADM 1640 Akan 0 1 667 1 667
SENTRALADM 1650 Eldreråd 6 918 13 023 6 105
SENTRALADM 1660 Særskilt klagenemd 0 1 667 1 667
SENTRALADM 1910 Felles forsikring 1 518 604 374 000 -1 144 604
SENTRALADM 1950 Steinkjerringa 4 021 41 933 37 912
SENTRALADM 1956 Bredbåndsutbygging Lurøy innland 2021 4 712 086 0 -4 712 086
SENTRALADM 1980 Andre fellesutgifter 650 899 637 370 -13 529

SENTRALADM Totalt 15 293 695 8 391 000 -6 902 695  
 
 
Samlet sett er det et merforbruk på 6,9 mill. kroner for sentraladministrasjonen samlet. 
Årsaken til dette er i hovedsak at engangsutbetalinger som gjelder hele året ikke er 
periodisert, samt at det ikke er budsjettert med tilskudd til bredbåndsutbyggingen på 
Lurøy innland.  
 
 
 
 
 
 
 



 

26Tertial 1 - 2022

RÅDMANNSKONTORET, REVISJON, KONTROLL, 
ADMINISTRASJONSBYGG, KIRKELIGE FORMÅL, 
FLLESUTGIFTER OG ADMINSITRATIVE UTVAG/NEMND/RÅD 

 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

SENTRALADM 1100 Revisjon 50 000 101 667 51 667
SENTRALADM 1110 Kommunalt kontrollutvalg 796 46 568 45 772
SENTRALADM 1200 Rådmannskontoret 1 452 387 1 874 006 421 619
SENTRALADM 1500 Administrasjonsbygg 136 538 148 925 12 387
SENTRALADM 1550 Kirkelige formål 2 724 000 1 164 683 -1 559 317
SENTRALADM 1620 Arbeidsmiljøutvalg 0 4 667 4 667
SENTRALADM 1640 Akan 0 1 667 1 667
SENTRALADM 1660 Særskilt klagenemd 0 1 667 1 667
SENTRALADM 1910 Felles forsikring 1 518 604 374 000 -1 144 604
SENTRALADM 1956 Bredbåndsutbygging Lurøy innland 2021 4 712 086 0 -4 712 086
SENTRALADM 1980 Andre fellesutgifter 650 899 637 370 -13 529  

 

REVISJON 

Revisjon er i tråd med avtale/kontrakt.  Mindreforbruket skyldes periodisering og at det 
ikke er iverksatt forvaltningsrevisjon så langt i 2021. 
 

KOMMUNALT KONTROLLUTVALG 

KU er innenfor budsjett. Mindreforbruk skyldes nok at møter har vært avholdt på teams, 
og derfor er det begrensede reisekostnader. 
 

RÅDMANNSKONTORET 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak ikke besatt stilling, samt andre kostnader som ikke 
er belastet per tertial 1.  
 

KIRKELIGE FORMÅL 

Hele driftstilskuddet er utbetalt per tertial 1. Budsjettområdet vil mest sannsynlig gå i 
balanse mot årsslutt, så fremt vedlikeholdstilskuddet til Kirka på Lurøy løses ut. 

ADMINISTRASJONSBYGG 

Budsjettområdet er omentrent i balanse per tertial 1. 
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ARBEIDSMILJØUTVALG, AKAN OG SÆRSKILT KLAGENEMND 

Disse områdene har mindreforbruk, noe som skyldes aktivitet og reduserte 
reiskostander da møter har vært avholdt på teams. 
 

FELLES FORSIKRING 

Merforbruket skyldes at forsikringene for hele 2022 er kostnadsført per tertial 1. Det er 
helle rikke inntektsført noe på dette ansvarsområdet per tertial 1.  
 

BREDBÅNDSUTBYGGING LURØY INNLAND 

 
Det er utbetalt tilskudd i tråd med kontrakt til Dragefossen per tertial 1. Det legges opp til 
å budsjettregulere posten.   
 

ANDRE FELLESUTGIFTER 

Budsjettområdet er omentrent i balanse 
 

VALG OG ELDRERÅD V/TEAMLEDER 

Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1
SENTRALADM 1030 Stortings-/kommunevalg 0 3 333 3 333
SENTRALADM 1650 Eldreråd 6 918 13 023 6 105  

1030 – STORTINGS-/KOMMUNEVALG 

2022 er mellomår mellom valgene, som gir lite aktivitet. Dette vil kunne endre seg på 
slutten av året når ev forarbeid til nominasjonsprosessene som gjelder neste års 
kommunestyre, fylkesting og lokalutvalgsvalg tar til. 
 

1650 – ELDRERÅD 

Eldrerådet har hatt ett møte i første tertial. Dette ble avholdt digitalt på Teams. Det er 
ønske om å ha fysiske møter, men ved behandling av saker med kort frist eller møter der 
det er få saker, fungerer det godt også med digitale møter i eldrerådet.  
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Gave på kr 20.000 fra Nesna, Lurøy og Træna diabetesforening som skulle brukes til 
«sosiale sammenkomster i regi av eldrerådet» står fremdeles ubenyttet. Disse midlene 
vil bli brukt under høstens treff i oktober. 
 
Det ble ved en feil ikke sendt ut møtegodtgjørelse for 2. hå 2021 til eldrerådet før i 2022. 
Derav belastet beløp. 
 

ØKONOMIAVDELING V/REGNSKAPSLEDER 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

SENTRALADM 1210 Økonomiavdelingen 1 136 565 1 157 552 20 987  

FRAVÆR 

Det har vært en del langtidsfravær ved avdelingen i første tertial. Det har blitt 
omorganisert personell for avbøte situasjonen og personalleder følger opp. 

ANNET 

Regnskapsleder har fratrådt sin stilling i perioden, men har fungert i 50 % for å lette 
situasjonen inntil ny organisering er på plass. 

INTERNKONTROLL 

Med bakgrunn i overstående begrunnelse har internkontrollarbeidet fokusert på å 
ivareta kortsiktige operasjonelle behov. 

LOKALUTVALG, IKT, KULTUR, FOLKEHELSE OG MILJØ, MUSEER, 
VIGSEL, I DRETT, BIBLIOTEK, OG STEINKJERRINGA V/PLAN OG 
UTVIKLINGSRÅDGIVER 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

SENTRALADM 1010 Lokalutvalg Felles 196 406 195 041 -1 365
SENTRALADM 1011 Nesøy Lokalutvalg 0 11 032 11 032
SENTRALADM 1012 Hestmona Lokalutvalg 0 6 913 6 913
SENTRALADM 1013 Kvarøy Lokalutvalg 10 000 13 668 3 668
SENTRALADM 1014 Lovund Lokalutvalg 0 38 879 38 879
SENTRALADM 1015 Sleneset Lokalutvalg 94 706 28 543 -66 163
SENTRALADM 1016 Onøy Lokalutvalg 302 32 787 32 485
SENTRALADM 1017 Lurøy Innland Lokalutvalg 180 403 47 841 -132 562  
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1010 LOKALUTVALG FELLES 

Lønn og sosiale utgifter er noe lavt budsjettert, og bør reguleres for å unngå merforbruk 
ved årsslutt. 
 

1011 SØRNESØY LOKALUTVALG  

Sørnesøy Lokalutvalg har i første tertial av 2022 ikke brukt penger og dette er ført til et 
mindreforbruk på 11 032,-. Dette skyldes at lokalutvalget i første tertial av 2022 ikke 
hadde utdelt vårens kulturmidler enda. 
 

1012 HESTMONA LOKALUTVALG 

Hestmona lokalutvalg har i første tertial av 2022 ikke brukt penger og dette er ført til et 
mindreforbruk på 6 913. samtidig som de ikke hadde utdelt vårens kulturmidler enda.  
 

1013 KVARØY LOKALUTVALG 

Kvarøy Lokalutvalg har i første tertial av 2022 brukt 10 000,- og dermed fått en 
mindreforbruk på 3 668,-. De 10 000,- ble gitt som støtte til Kvarøy ungdomslag for 
utgiftene de har hatt i forbindelse med reparasjon av gatelysene på to strekninger i 
kretsen. Mindreforbruket skyldes også at kulturmidlene ikke er blitt delt ut enda. 

1014 LOVUND LOKALUTVALG  

Mindreforbruk på kr. 38 879. Dette skyldes at lokalutvalget i første tertial av 2022 ikke 
har brukt penger på gjennomføring av vedtak, samtidig som de ikke har delt ut vårens 
kulturmidler enda. 
 

1015 SLENESET LOKALUTVALG  

Sleneset lokalutvalg har i første tertial av 2022 brukt 94 706, som har ført til et 
overforbruk på 66 163 kroner. Dette skyldes flere vedtak som vil bli dekket inn over bruk 
av fondsmidler. 
Sleneset lokalutvalg hadde en forsinket virkning av omstruktureringen av 
sekretærfunksjonen og har dratt med seg personalkostnader i årets tre første måneder. 
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1016 ONØY LOKALUTVALG  

Onøy/Lurøy Lokalutvalgs sine eneste utgifter for første tertial i 2022 er 302 kroner for  
«Dyttestrimmel»(brukes til tetting rundt vinduer, dører og smale åpninger), noe som har 
ført til et mindreforbruk på 32 485,-. Grunnen til at det er en så betydelig forskjell på 
budsjett og regnskap i første tertial av 2022 er fordi lokalutvalget selv ikke hadde brukt 
penger på noe som helst, samtidig som de ikke hadde utdelt vårens kulturmidler enda. 
 

1017 LURØY INNLAND LOKALUTVALG 

Lurøy innland lokalutvalg har i første tertial brukt 180 403 kroner, som har ført til et 
overforbruk på132 562. Dette skyldes først og fremst lokalutvalgets valg om å dele ut 
store deler av sine fondsmidler til lokale lag og foreninger som hadde gode ideer til 
arrangementer eller aktiviteter som kommer til gode for flest mulig i kretsen. Der ble det 
delt ut 115 000 kroner til søkerne. Dermed mangler vi 180 403 – 115 000 = 65 403, som 
er akkurat det Lurøy Innland delte ut i vårens kulturmidler. 
 
 
 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

SENTRALADM 1210 Økonomiavdelingen 1 136 565 1 157 552 20 987
SENTRALADM 1220 IKT avdelingen 859 427 669 959 -189 468
SENTRALADM 1300 Kulturaktiviteter 157 087 182 332 25 245
SENTRALADM 1305 Folkehelse 47 793 -56 667 -104 460
SENTRALADM 1307 MILJØ/PLAST 0 8 333 8 333
SENTRALADM 1310 Kulturvern og museer 240 284 193 333 -46 951
SENTRALADM 1320 VIGSEL 0 3 333 3 333
SENTRALADM 1330 Idrett 0 21 667 21 667
SENTRALADM 1350 Bibliotek 157 542 142 286 -15 256
SENTRALADM 1950 Steinkjerringa 4 021 41 933 37 912  

 

1220 IKT 

Det er i første tertial påløpt kostnader i forbindelse med to nye brannmurer og 
Sikrilisens. For øvrig er de høyeste kostnadene forbundet med lisenser og avgifter ved 
drift av kommunens programvarer.  
 

1300 KULTUR  

Noe for lavt budsjetterte lønnsmidler over kulturansvaret. Bør reguleres før årets slutt. 
En faktura for aktiviteter gjennomført i 2021, den kulturelle spaserstokken ble ikke 
mottatt og bokført før i 2022. Det er i perioden fattet delegert vedtak om støtte til 
kunstprosjektet «Kunst i Havgapet» på kr. 10 000. 
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1305 FOLKEHELSE  

Det er påløpt kostnader i forbindelse med gjennomføring av to folkehelsearrangement 
for ungdom: elevkveld i Mo i Rana, et tiltak for å følge opp videregåendeelever på 
studiested og ungdomspolitisk verksted. Dette bestod av kursing av medlemmer i 
ungdomsrådet i prosessgjennomføring, samt gjennomføring av fokusdag med 
ungdomsskoleelever i Lurøy. Herunder også reiseutgifter for at elever skulle kunne 
delta. 
 

1307 MILJØ/PLAST  

Rent Hav Helgeland har indikert en deltakerkostnad på kr. 25 000 for fortsatt å være 
medlemskommune. Det er ikke krevd inn honorar for 2022. 
 

1310 KULTURVERN OG MUSEER  

Merforbruk som skyldes periodisering av budsjett. Ansvaret ligger an til balanse ved 
årsslutt. Kostnader gjelder driftsstøtte til Grønsvik kystfort. 
 
 

1350 BIBLIOTEK 

Regnskapstallene fra første tertial viser merforbruk, men skyldes et avvik på lønn (-
31 173 og -3 616 for henholdsvis fastlønn og pensjonsinnskudd). 
Dette skyldes at lønnen til filialbestyrere tidligere har vært tatt fra en annet ansvar 
ettersom det har vært lokalutvalgssekretær som har drevet filialene. Lønnsbudsjett på 
reguleres. 
 
Åpningen av filialen på Lovund og bevertning i den forbindelse var en kostnad som ble 
litt stor og på en post hvor det ikke normalt er midler (kommunal bevertning). Deler av 
årsaken til at den kostnaden ble stor er at det virket som skolen hadde tenkt å komme, 
og det ble derfor bestilt kake til et større besøkstall. Så langt i år har det ikke vært 
kostnader til andre arrangement enn åpningen på Lovund. 
Utover dette pågår det en prosess med å oppdatere fagsamlingen for barn, spesielt på 
populære områder, i tillegg til å supplere kulturfondsbøkene med noe litteratur som kan 
være mer populært, i alle aldersgrupper. 
10% av mediebudsjett er innbetalt til fylkeskommunen for å gå i potten for ebøker, det er 
en av de større kostnadene. 
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1950 STEINKJERRINGA  

Det er produsert og distribuert to utgaver av Steinkjerringa i første tertial. En forsinket 
utgave 4 fra 2021 og utgave 1 for 2022. Kostandene er mottatt og kontert, attestert og 
anvist, men ikke bokført på ansvaret. Feilen er meldt fra til fakturamottak. 

NÆRING V/NÆRINGSLEDER 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

SENTRALADM 1230 NÆRING 344 691 298 496 -46 195
SENTRALADM 1235 JULELUNSJ 0 6 667 6 667
SENTRALADM 1240 Nærings- og utviklingsteam (NUT) 0 84 333 84 333
SENTRALADM 1250 Reiseliv 46 145 99 258 53 113  

 

1230 NÆRING 

Næring har et overforbruk på 46.195, på første tertial. Dette skyldes at utbetaling for 
deltakelse i prosjektet Venture North, i regi av Rana Utviklingsselskap, har vært gjort i 
dette tertial. I budsjettet er dette fordelt på hele året.  
 

1235 JULELUNSJ 

Julelunsj blir gjennomført i desember, hvert år. Belastinger på ansvarsområdet skjer 
primært i siste del av året, derfor er det ikke brukt midler så langt, i 2022.  
 

1240 NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET 

Området har et mindreforbruk på 84.333. Dette ansvarsområdet har ikke vært brukt i 
første tertial. Mindreforbruket relaterer seg til lavere bruk enn budsjetter på 
forbruksmateriell (profilmateriell ol.), annonsering (generell) og ikke kjøp av 
konsulenttjenester.  
 

1250 REISELIV 

Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 53.113. Dette skyldes to forhold: at 
kommunen ikke har avtale med Helgeland reiseliv i 2022, området er derfor ikke belastet 
for vertskapstjenester i perioden, og at lønnskostnader for turistvert er fordelt på hele året, 
og ikke bare for sommersesongen. Ansvarsområdet er belastet for medlemskap i 
Foreningen Kystriksveien, for 2022. 
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NÆRINGSFOND OG FOLK I HUSAN V/NÆRINGSLEDER 

Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1
NÆRING 5310 Statlig næringsfond NF I 46 668 0 -46 668
NÆRING 5311 Covid 19 næringsfond (statlig) 369 463 0 -369 463
NÆRING 5320 Kommunalt Næringsfond NF II -86 082 0 86 082
NÆRING 5400 Folk i husan 200 000 50 000 -150 000

NÆRING Totalt 530 049 50 000 -480 049  
 

KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I 
HUSANTILSKUDDENE 

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

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

5310 STATLIG NÆRINGSFOND (NI) 

Det er utbetalt ett tilskudd (kr 50.000) til gjennomføring av tiltak, som ble bevilget i 2021, 
og ett (kr 5.000) til gjennomføring av tiltak, bevilget i 2022. I samme periode er det gjort 
innbetaling av avdrag (samlet kr 8.332) på tidligere gitte lån på området.  
 

5311: COVID 19 NÆRINGSFOND (NYTT FOR 2021) 

Lurøy kommune fikk tildelt kr 370.000 i slutten av 2021, i runde 6. Disse ble fordelt i første 
tertial av 2022. Det er utbetalt mellom kr 30.000 og kr 75.000 til 6 søkere. Alle ble utbetalt 
i første tertial.  
 
Fra tidligere har kommunen en rest fra et kommunalt næringsfond, Covid 19, fra 2021, 
som er tildelt 2 søkere og som ikke er utbetalt (en tildeling på kr 269 463 og en på kr 
100.000). Disse vil bli utbetalt i neste tertial. 
 

5315 GRÜNDERFOND 

Gründerfond har ikke hatt utbetalinger i 2021, fondet er tomt.  
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5320 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII) 

Det er ikke gjort utbetalinger på fondet, i første tertial. I perioden er det innbetalt samlet 
avdrag på kr 86.082 på tidligere gitte lån.   
 

5323: UNGT ENTREPENØRSKAP (UE) 

Det er ikke gjort tildelinger eller utbetalinger fra fondet i denne perioden. 
 

5325: KVOTEFOND FISKERI 

Det er ikke utbetalt, søkt eller tildelt midler fra fondet i dette kvartalet.  
 

 

5400: FOLK I HUSAN 

Ansvarsområdet har et overforbruk på kr 150.000. Dette skyldes at det er utbetalt mer 
enn det var budsjettert for. Det vil være utfordrende å budsjettere området, siden bruk av 
området avhenger av hvor mange i målgruppen som kjøper/bygger bolig i hvert tertial. I 
første tertial er det utbetalt ett tilskudd til bygging av boliger, som ble tildelt i 2020.  Det er 
i tillegg utbetalt to tilskudd til kjøp av bolig, som er tildelt i 2022.  
 
 

7.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022 
(SENTRALADMINISTRASJONEN) 

Oppdatert info vil komme ved tertial 2. 
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7.5 OPPSUMMERING STATUS 
SENTRALADMINISTRASJONEN V/RÅDMANN 

Økonomisk sett ligger driften i Sentraladministrasjonen an til å oppfylle 
budsjettforutsetningene. Det tas da forbehold om forhold en ikke har oversikt over per 
tertial 1. Ledige og ubesatte stillinger bidrar selvsagt til resultatet. I tillegg bidrar budsjett 
bredbåndsutbygging kraftig inntil budsjettregulering gjennomføres, samt at hele 
tilskuddet til kirken er utbetalt og forsikring for hele året er belastet i tertial 1..     
 
Det jobbes med en rekke prosjekter som det er viktig å holde trykk på, spesielt kan 
internkontrollarbeidet nevnes. Det gjennomføres jevnlige oppfølgingsmøter for å følge 
opp dette arbeidet. Ny Arkivplan og organisering er i fokus, og det er ansatt arkivleder i 
juni 2022. Det arbeides nå med rekruttering av 2 arkivmedarbeidere. Arkivet 
sentraliseres til sentraladministrasjonen.   
 
Rådmannen har engasjert BDO Namsos til å ivareta regnskapslederfunksjonen fra juni 
2022 og fremover. Dette som en følge av at en ikke klarte å rekruttere kvalifisert person 
til denne oppgaven.  
 
Internkontrollarbeidet innenfor regnskap søkes videreutviklet høsten 2021. Rutiner 
systematiseres i Compilo. Risikovurderinger med tilhørende prosedyrer vil bli videre 
utviklet i Compilo i løpet av høsten 2021.   
 
Den kommunale forvaltningen er svært omfattende. Økt krav til rapportering og 
internkontroll fordrer mye ressurser og tid. I tillegg lovfestes det løpende rettigheter for 
brukere som medfører større belastning på det administrative nivået mht. personell, 
økonomi og juss. Det er verdt å merke seg at det stilles de samme krav til Lurøy 
kommune som eksempelvis til større bykommuner. Dette medfører at mye av 
fagoppgavene blir lagt til enkeltpersoner i Lurøy, der større kommuner har hele 
avdelinger.  
 
Administrasjonen/oppgaveløsningen blir derfor svært sårbar i mindre kommuner. Denne 
utviklingen forsterkes for hvert år som går. Dette stiller igjen utvidete krav til 
organisering- og tjenesteyting.  
 
Næringsleder har vært benyttet til flyktningarbeidet siden starten av mars. Det betyr at 
andre oppgaver er lagt til side. Det er et mål om at næringsleder skal trekkes ut av 
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flyktningarbeidet innen utgangen av juni måned slik at hun kan rette fokuset mot 
etterslep og primæroppgaver.  
 
Rådmannen gjør seg tid om annen vurderinger/refleksjoner av om Lurøy kommune er 
bærekraftig på sikt, gitt de krav som stilles (økende år for år). Kommunen står 
kontinuerlig i situasjoner der en mangler flere nøkkelstillinger, og det i en tid der blant 
annet barnevernsreformen innføres samt at en gjennomfører større organisatoriske 
endringer innenfor HSO. Etablering av flyktningetjeneste vinter/vår 2022 er en 
tilleggsoppgave som kommunestyret vedtok. Denne oppgaven har ytterligere tappet 
organisasjonen for ressurser og medført forskyvning av andre viktige oppgaver.   

8 OPPEKSTETATEN V/OPPVEKSTSJEF 

8.1 ORGANISERING AV OPPVEKSTETATEN 
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Enhetene ledes av ledere med 100 % administrativ stilling som leder oppvekstsenter, rektor og 
styrer. Unntakene er Kvarøy og Aldersund, der lederne har en andel undervisning i sin stilling. 
Leder har delegert økonomi og personalansvar samt helhetlig faglig ansvar for driften.  Her 
inngår budsjett, regnskap, ansettelser og annen saksbehandling jf. delegasjonsreglement. 
 
Lurøy kommune har sagt opp og er i pågående forhandlinger med Rødøy kommune om en ny 
samarbeidsavtale for skole og barnehagedrift i kretser som Nesøy.  
 
Lurøy musikkskole og voksenopplæring er egne ansvarsområder direkte underlagt 
oppvekstsjefen, og har ikke egen leder. Ungdomsrådet er eget ansvar.  Ungdomsrådet har egen 
rådgiver, det siste året har dette vært oppvekstsjefen.  
 
Lurøy kommune inngår i interkommunalt samarbeid om PP – tjeneste.  

8.2 HMS/SYKEFRAVÆR/INTERNKONTROLL – 
OPPVEKSTETATEN 

Oppvekst har følgende målsettinger for internkontroll og HMS - fra handlingsplan  
 

 Oppvekst i Lurøy bes videreutvikle internkontrollarbeidet i tråd med nye krav 
inntatt i barnehageloven, og som følge av ny kommunelov, herunder plan for 
tilsyn med barnehager som ferdigstilles innen 31.12.2022 (K sak 31.21) 

 Arbeide forebyggende og følge opp sykefravær i tråd med IA avtalen. 
 Målsettingen er å stabilisere sykefraværet på under 7 %  
 HMS planer videreutvikles og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle 

gode arbeidsmiljø.  
 Prosedyrer utarbeides og beredskapsplaner videreutvikles i henhold til lovverk og 

oppståtte behov. Enhetsledere har ansvar for risikovurdering og innlegging av 
prosedyrer i virkskomhetsstyringsprogrammet. Compilo 

 Alle ansatte skal kjenne til og bruke avvikssystemet aktivt.   
 Samarbeid med andre kommuner Vedrørende «Forskrift om miljørettet helsevern 

i barnehager og skoler - §4.» 
 
AMU har i tillegg gjort følgende vedtak i sak xx/22: 
 

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

 Det skal være en god dialog mellom leder og medarbeider, der det skal være 
årlig gjennomgang av denne handlingsplanen med de ansatte i alle kommunens 
enheter.  

 Leder har hovedansvar for tilrettelegging, oppfølgning og utvikling av 
medarbeiderne.  

 Medarbeiderne har et medvirkningsansvar og skal ta aktivt del i arbeidet med å 
finne gode løsninger for sin arbeidssituasjon.  

 Ledere og medarbeidere har et felles ansvar for å skape trivsel i arbeidsmiljøet.  
 Tillitsvalgte og verneombud er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.  
 IA – avtalen gjennomgås i februar 2023 og justeres dersom det er kommet ny 

nasjonal avtale.  
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Ovenstående vedtak viser tydelig hva som skal prioriteres og gjøres kjent i 
organisasjonen, samtidig tydeliggjøre det ledernes ansvar og medarbeidernes 
medvirkningsplikt. 
 
 
 
 
 

SYKEFRAVÆR 

IA avtalen gjennomgås i januar hvert år. Ledernes ansvar og medarbeidernes 
medvirkningsansvar er godt kjent gjennom IA-avtalen. 
 
Oppvekstetatens samlede sykefravær har hatt følgende utvikling de siste årene: 

 
 
Fordelt på enhetene er status slik: 
 
Sykef ravær 01/ 1-30/ 04-22

 Mulige 
dgv. 

 Frav.dager  Prosent

Ansvar 2000 Oppvekstadministrasjon 82 - 0,00 %
Ansvar 2020 Ungdomsarbeid - -
Ansvar 2115 Onøy Oppvekstsenter 1 467 156 10,66 %
Ansvar 2125 Konsvik Oppvekstsenter 925 171 18,42 %
Ansvar 2135 Slenset Oppvekstsenter 950 130 13,64 %
Ansvar 2140 Aldersund oppvekstsenter 665 31 4,65 %
Ansvar 2150 Lovund skole 1 722 127 7,35 %
Ansvar 2160 Kvarøy oppvekstsenter 437 20 4,53 %
Ansvar 2250 Lovund barnehage 1 205 212 17,62 %
Ansvar 2300 Voksenopplæring 82 - 0,00 %
Ansvar 2400 Musikkskole 53 - 0,00 %
Sum Oppvekst 7 588 846 11,15 %  
 
Hovedgrunnen til økt sykefravær er todelt. Korona traff Lurøy kommune i februar og 
mars 2022. Dette førte til en bølge av korttidsfravær i alle avdelinger.  Samtidig med 
dette ble det i enkeltenheter langtidssykefravær. Slikt sykefravær oppstår gjerne brått, 
og det er tilfeldig at sykdom har rammet personer i flere enheter på samme tid.    
 
Enhetene skriver dette: (tilfeldig utdrag) 

 Langtidssykemeldte følges opp etter plan. Har jevnlig kontakt med de som har 
langtidssykemelding. Noen ganger utfordringer å snakke om restarbeidsevne, men jeg 
prøver så godt jeg kan å motivere til økt tilstedeværelse på jobb med tilrettelagte 
oppgaver. 

 Forebyggende arbeid mot sykefravær er å være en tilstedeværende leder som ser sine 
ansatte, og som hjelper til dersom fravær kommer. Gode planer, struktur og oversikt er 
også viktig for at ansatte skal ha gode arbeidsdager. Langtidsfravær kan være 
utfordrende å tilbakeføre/bøte, men det jobbes med kontinuerlig. 
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 I det forebyggende arbeidet legger vi opp til at vi skal ha et godt arbeidsmiljø og ta vare 
på hverandre. 

 Vi har hatt veldig høyt sykefravær dette kvartalet. Koronaen kom og slo oss alle ut. 
Heldigvis ikke alle på en gang, men alle har hatt det.  

 Har hatt mange langtidssykemeldte. Det er forskjellige årsaker til at folk er blitt 
sykemeldte.  

 
Enheten har hatt folk ute med langtidssykemeldinger pga. brudd og kuttskader samt at 
koronaepidemien traff oss i tidsrommet februar-april. Flere av de som var sykemeldte i 
denne perioden er tilbake i full jobb og det forventes et betydelig lavere sykefraværstall 
andre tertial. 
 

INTERNKONTROLL 

 
 Dokumenthåndtering 
Oppvekstetaten arbeider systematisk med å få lagt prosedyrer og dokumenter operativt inn i 
virksomhetsstyringsprogrammet «Compilo».  Det er utarbeidet en framdriftsplan med oppfølging 
av lederne, jf. pkt. 5 i målsettingen for etatens HMS arbeid. Arbeidet er pågående og vil fortsatt 
ha fokus i 2022.  
 
Visma flyt skole og barnehage har ført til behov for innlegg av prosedyrer tilknyttet fakturering og 
vurdering. Systemet er integrert mot ESA (sak/arkiv) og er nå fult ut operativt.  
 
Visma flyt barnehage håndterer nå fakturering, inntak og opptak av barn, endringsmeldinger og 
søknad om redusert foreldrebetaling. 
 
Fra 1.1.2021 har ny kommunelov § 25 -1 trådt i kraft og dette krever fokus på internkontroll i 
hele organisasjonen.   For enhetslederne er HMS og internkontroll tema i alle møter og det 
rapporteres på området i hver tertial. 
 
Etatens arbeid med kvalitetsutvikling som en del av internkontrollen er beskrevet i kapittel 10 i 
dokumentet «Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy».  For å få det totale bildet kan 
dokumentene med fordel sees i sammenheng.  
 
  
 Avviksbehandling  
Med bakgrunn i egenkartlegging og HMS planer har AMU fattet følgende vedtak som er førende 
for organisasjonen:   
 

 Arbeidsmiljøutvalget prioriterer å videreføre allerede iverksatte tiltak, blant annet 
avviksbehandling (Compilo) og IA-avtalens handlingsplan for oppfølging av 
sykefravær.  

 Det skal fortsatt arbeides med å sikre en tilstrekkelig og god informasjon om oppfølging 
av vedtatte rutiner. 

(Vedtak i AMU sak 2/22) 
 

Det er i perioden meldt 20 avvik i etaten. Fordelt på ansvarsområder slik 
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Lovund skole 5, Sleneset oppvekstsenter 1, Onøy oppvekstsenter 3, Aldersund 
oppvekstsenter 5, Konsvik oppvekstsenter 1 og Kvarøy oppvekstsenter 1. Lovund 
barnehage har meldt 2 avvik.  
 
Økningen i antall registeringer viser at organisasjonen er på riktig vei, men det må arbeides 
videre med både kultur for avviksregistering og forståelsen av betydningen av å registrere 
avvik. 
 
Det er fortsatt arbeid som gjenstår for å innarbeide gode metoder for behandling av 
enkeltavvik og analyse av den samlede avviksmengden, slik at man får rettet effektive 
forebyggende tiltak i tilfeller hvor man har forekomster av repetitive avvik som forårsaker 
slitasje og/eller gjentakende risiko, og/eller har forekomster av avvik med alvorlige 
konsekvenser. 
 
 
 
Fordelt på alvorlighet, kategori og status vises denne fordelingen. 
 

 
 
80 % av avvikene er lukket i perioden. 
Pr. første tertial er det fokusert på inndeling av avvik. En gjennomgang på detaljnivå 
viser at HMS er valgt som kategori i 45 % av sakene og når det filtreres på alvorlighet er 
det satt opp i 55 % av sakene.  Det er viktig å gå i dybden på saker som er oppført som 
alvorlige for å se om kategorien er satt rett, og hvis det er saker som gjentar seg foreta 
en risikovurdering.   
 
Oppvekstsjefen er fornøyd med at det kan synes som terskelen for å melde avvik er blitt 
lavere og arbeidet videre vil fokusere på å få kategoriseringen rett og arbeide målrettet 
for å få gjennomgått tiltakene som er foreslått slik at avvik kan lukkes og 
organisasjonen/ enheten kan lære.   I enkelte tilfeller er avvikene av teknisk art, mens 
det i andre tilfeller er registrering av hendelser mellom elevene.  
 

8.3 ØKONOMI OG DRIFT 

Oppekstetaten har i 2022 et samlet netto driftsbudsjett på 63 693 millioner. 
Pr 1. tertial er forbruket 22 138’ som er  907 435 over budsjett. Sammenlignet med 
regnskap per 1. tertial 2021 ( 20 990) ligger årets forbruk 1 148’ over forbruket på 
samme tid i fjor 
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Økonomistyring er er en kontinuerlig prosess og enhetslederne har fra 2021 selv ansvar 
for budsjettering og rapportering innenfor eget ansvarsområde. Det er stilt økt krav til 
rapportering og avviksforklaring fra den enkelte enhet. 
 
Enhetene og etaten har følgende regnskap pr. 1. tertial 
 
Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1

OPPVEKST 2000 Oppvekstadministrasjon 495 968 447 419 -48 549
OPPVEKST 2020 Ungdomsarbeid 2 927 37 092 34 165
OPPVEKST 2030 16 mai arrangement 0 28 000 28 000
OPPVEKST 2100 Felleskostnader grunnskole/sfo 203 666 637 000 433 334
OPPVEKST 2115 Onøy/Lurøy Oppvekstsenter 4 545 782 3 753 804 -791 978
OPPVEKST 2125 Konsvik Oppvekstsenter 3 396 105 3 017 732 -378 373
OPPVEKST 2135 Sleneset Oppvekstsenter 2 574 331 2 286 983 -287 348
OPPVEKST 2140 Aldersund oppvekstsenter 1 944 793 1 870 549 -74 244
OPPVEKST 2150 Lovund skole 5 107 929 4 492 680 -615 249
OPPVEKST 2160 Kvarøy oppvekstsenter 1 363 095 1 495 819 132 724
OPPVEKST 2170 Nesøy skole 16 557 450 667 434 110
OPPVEKST 2200 Felleskostnader barnehager 108 463 303 033 194 570
OPPVEKST 2250 Lovund barnehage 2 688 751 2 116 172 -572 579
OPPVEKST 2300 Voksenopplæring -487 239 61 843 549 082
OPPVEKST 2400 Musikkskole 177 307 232 207 54 900

OPPVEKST Totalt 22 138 435 21 231 000 -907 435  

DET ENKELTE ANSVARSOMRÅDE HAR FØLGENDE 
AVVIKSFORKLARING/MERKNAD 

Tekstdelen til det enkelte ansvarsområde er beskrevet av leder/rektor/styrer 
 

2000 OPPVEKSTETATEN / - 48 549 

Merforbruket pr. 1.tertial skyldes annonsering rekruttering og dekning av reisekostnader 
knyttet til dette.   Forventes å oppnå budsjettbalanse. 
 

2020 UNGDOMSARBEID / 34 165 

Ungdomsrådet har hatt mye aktivitet i 1. tertial, men kostnaden for ungdomssamling har 
vært dekket av folkehelsemidler. Det forventes at ungdomsrådet bruker sitt tildelte 
budsjett for året 2022, da flere kostnader vil bli ført på 2. tertial. 
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2030 16. MAIARRANGEMENT / 28 000 

Arrangementet er naturlig nok ikke gjennomført pr. 1 tertial. Det forventes et merforbruk 
som søkes dekket inn gjennom justeringer eller bruk av avsatte fondsmidler for barne– 
og ungdomstiltak.   

2100 FELLESKOSTNADER GRUNNSKOLE / 433 334 

Store utgiftsposter som andel PPT og elever i andre kommuner er ikke utgiftsført pr 1. 
tertial På posten felleskostnader er det avsatt midler til regulering i løpet av året basert 
på forventende kostnader knyttet til særlige behov. 
 

 2115 ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER / -791 978 

Merforbruket skyldes lønn til vikar og overtid grunnet sykefravær. Budsjettjusteringer 
kan bli nødvendig.  Det ansees økt behov for bemanning i barnehage knyttet til særskilte 
behov.  
 
Merforbruket skyldes også at budsjetterte inntekter knyttet til etter – og videreutdanning 
(statstilskudd) ikke er mottatt pr. 1. tertial.  
 
Det er nødvendig å holde et våkent øye med bruken av budsjettet inventar og 
undervisningsmateriell da forbruket er høyt.  Enheten melder om behov for 
budsjettregulering.  
 

2125 KONSVIK OPPVEKSTSENTER / -378 873 

Enheten har noe overforbruk i forhold til budsjett. Hovedårsaken til dette er mer 
vikarbruk enn budsjettert. Langtidssykemeldinger, fravær pga korona og folk på 
videreutdanning er hovedårsak til dette. Etter hvert vil det komme inn refusjoner for 
dette og vil dekke overforbruket. Eventuelt må det gjøres budsjettreguleringer etter 
andre tertial. 
 

2135 SLENESET OPPVEKSTSENTER / -287 348 

Merforbruket skyldes høyere lønnskostnader og vikarbruk grunnet vakant stilling.  
Refusjoner fra andre er ikke regnskapsført, dette vil justere merforbruket.  
Det er nødvendig å følge med på forbruket og gjøre eventuelle justeringer i 2. tertial.  
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2140 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER / -74 244 

Ligger omtrent på budsjett – forventer å oppnå budsjettbalanse 
 

2150 LOVUND SKOLE / -615 249 

Merforbruket skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert, forventes justert gjennom 
året.  
 

2160 KVARØY OPPVEKSTSENTER / 132 724 

Barnehage: Et lite overforbruk på vikarposten, men vi holder oss innenfor budsjett. 
Brukerbetaling er betydelig høyere enn budsjettert, ca. 60%. 
Skole: Vikarlønnsposten har et stort overforbruk pga. at faste ansatte i lavere 
prosentstillinger enn 100 må ta timer i vakant stilling.  
 
SFO: Brukerbetaling er over dobbelt så høy som budsjettert. 
 
Skolelokaler: Her er vi akkurat på budsjett, men det vil sannsynligvis ikke holde. Fast 
utgift til oppkobling til brannvarsling var ikke med i planleggingen da budsjettet ble lagt.  
 
Skoleskyss: Utgiftene til skoleskyss er lavere enn budsjettert. Dette skyldes at vi ikke 
reiste på svømming så ofte på grunn av dårlig vær. 
Totalt ser det ut som vi skal klare oss med det budsjettet vi har. Eventuelle reguleringer 
kommer vi tilbake til ved 2. tertial. 
 

2170 NESØY SKOLE / 434 110 

Lurøy kommunes kostnader fordeles ut fra andel elever fra Lurøy kommune. 
Pr. 1 tertial er det ikke mottatt faktura fra Rødøy kommune. 
 
 

2200 FELLESKOSTNADER BARNEHAGE / 194 570 

Mindre forbruk skyldes bl.a. at kostnad for samarbeidsavtale PPT og forventede faktura fra 
andre kommuner ikke er fullt ut regnskapsført pr. 1. tertial.  
Felleskostnader holdes bevisst igjen for uforutsette utgifter og fordelinger i administrativ 
regulering. 
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2250 LOVUND BARNEHAGE / - 572 579 

Merforbruket skyldes langtidssykemeldte.  
Det vil være vanskelig å forutse strømutgifter til høsten og det er viktig å følge med på 
det totale forbruket. 
Ser ikke nå at det er behov for budsjettregulering, men det kan bli behov for mer utstyr til 
styrket tilbud for førskolebarn. 
 

2300 VOKSENOPPLÆRING / 549 082 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er regnskapsført pr. 1 tertial  

Kostnaden vil jevnes ut gjennom året. 

 

2400 MUSIKKSKOLEN / 54 900 

Aktiviteten er knyttet til kor, sangstund i barnehage/skole og ved omsorgssenter.  
 
 

FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR 
MERFORBRUK 

Per tertial 1.  2022 viser regnskapet et merforbruk til budsjett på 907 435. Bakgrunnen for 
merforbruket skyldes i hovedsak økt sykefravær.  Enhetene har i stor grad kontroll på utgiftene, 
men noen store innkjøp er tatt på første tertial slik at det jevner seg ut over året.  Store 
kostnader og at utgiftsføring av store kostnader ikke er ført så som PPT Ytre Helgeland og drift 
av Nesøy skole. 
 
I år er tilskudd for drift av norsk for fremmedspråklige regnskapsført tidlig i året og det gir et stort 
regnskapsmessig utfall, da dette tidligere har vært tilført i 3 tertial.  Andre statlige tilskudd som 
midler til vikarordning for lærere som tar etter og videreutdanning er imidlertid ikke 
regnskapsført. 
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Etaten har pr tertial 1 mottatt følgende ekstra tilskudd/ inntekter som vil bli disponert til formålet 
og fordelt til enhetene i budsjettregulering. Bruken av midlene er øremerket formålet og skal 
rapporteres 
 

 Fagfornyelsen (tildelt) – 34 349. Midlene benyttes til nye læremidler 
 

8.4 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022 
(OPPVEKST) 

 
 
 

 



 

46Tertial 1 - 2022

8.5 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/OPPVEKSTSJEF 
 
Pr. 1. tertial 2022 viser driften at enhetene er i god flyt og med et større aktivitetsnivå enn de to 
siste årene. Som eksempel er det gjennomført leirskole for 7. og 8. trinn og det har vært 
samlinger på tvers av skolene for ungdommer.  
 
Sykefraværet traff oss med en smell i februar/ mars. Selv med høyt sykefravær er vi fornøyde 
med at enhetene greide å holde åpent kun med små justeringer på åpningstid i barnehager og 
enkelte SFO dager.   
 
Etaten har jobbet særskilt med å gjennomgå HMS planer og tilsettinger. Rekruttering til ledige 
stillinger er et omfattende og krevende arbeid. Spesielt utfordrende når det gjeler lederstillinger. 
 
Det gjennomgående arbeidet knyttet til gjennomføring av vedtaket i sak 50/21 «forebyggende 
plan barn og unge» er igangsatt.  Framdriften har ikke vært så rask som ønskelig da det ble 
nødvendig å omdisponere noe av kapasiteten i organisasjonen opp mot samarbeid om å sette 
seg inn i lovverk knyttet til flyktninger.  
 
 
For videre arbeid i 2022 vil følgende områder ha særlig fokus.    
 

 Økte krav til internkontroll medfører at mye tid går til arbeid med kvalitetssikring av 
prosedyrer og rutiner 

 Økt andel lærere med livsfasetiltak medfører behov for vikarer og bidrar til en utfordrende 
rekrutteringssituasjon framover. Det er sjelden mulig å tilsette i % stillinger for å dekke opp 
undervisningsressurs. 

 Kompetansekravet for undervisning i fag utfordrer våre fådelte skoler. Det er urealistisk å 
forvente lærere med bred nok kompetanse til å fylle alle timer i alle skoler. Lurøy kommune 
må dermed tenke strategisk i forhold til kompetanse. 

 Innføring av statlig rammeplan for SFO fra høsten 2021 medfører en gjennomgang av 
hvilket tilbud Lurøy kommune har i SFO og det kan bety økte kostnader  

 Barnevernsreformen 2022 som er betegnet som en oppvekstreform må rigges i et utvidet 
samarbeid innenfor barnevern, helse og oppvekst i Lurøy 

 
Etatens mål er å styre mot budsjettbalanse.  Det ligger en stor forventning til den enkelte leders 
forvaltning av enhetens ressurser, bidrag til etterlevelse av kommunestyrets vedtak og 
mulighetene som ligger i en mer helhetlig organisering av etaten.     
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9 HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN 
V/HSO-SJEF 

 
 

9.1 ORGANISERING HSO – ETATEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HSO-SJEFENS STAB - TILDELINGSKONTOR  

Tildelingskontoret består av 2 saksbehandlere/fagkonsulenter (2 årsverk) og 2 
merkantile (1.3 årsverk). I tillegg er det 1 person i prosjektstilling som skal ha 
gjeldsrådgivning/psykisk helse som ansvarsområdet. Det har fra 15.3 vært engasjert en 
barnevernspedagog for å bistå i prosesser på tvers i HSO. Vedkommende har fått 1 års 
engasjement. Påtroppende Programrådgiver/flyktningkonsulent legges også i HSO-
sjefens stab. Merkantil medarbeider i 100% stilling går av med pensjon 31.6. Det 
vurderes hvordan noe av ressursen kan slås sammen med arkivfunksjon i 
sentraladministrasjonen.  
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AVDELING – LEGETJENESTEN  

Avdelingen består av leder, leger, helsesekretærer og renholdere.  
Legetjenesten er delt inn i 3 legekretser. Indre, midtre og ytre. Det er pågående pilot i 
ytre legekrets der man tester ut alternativ arbeidstidsordning (nordsjøturnus) Ytre krets 
ivaretar i all hovedsak legevakten.  
 

 
 

AVDELING BARN OG FAMILIE 

 
 

AVDELING – INDRE OMSORGSDISTRIKT  

Indre omsorgsdistrikt består av Aldersund og Konsvik omsorgssenter. De to enhetene 
har felles avdelingsleder. Tjenestemottakerne har vedtak på hjemmesykepleie og 
praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til 
hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ved ledighet gis korttidsplass 
eller avlastning i begge omsorgssentrene. Indre omsorgsdistrikt dekker hele Lurøy 
fastland.  

Avdelingen har 1 lærling.  
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 Aldersund omsorgssenter 
 
Aldersund omsorgssenter består av 14 boenheter, hvorav 2 er nye. De 2 nye er ikke tatt 
i bruk. Enheten har til sammen 8,62 årsverk (uten avdelingsleder). 
 

 
 
  
 
 
  
 Konsvik omsorgssenter  
 
Konsvik omsorgssenter består av 9 boenheter. 4 nye boliger tilrettelagt for personer 
med kognitiv svikt er under bygging. Enheten har til sammen 8 årsverk (uten 
avdelingsleder) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50Tertial 1 - 2022

AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT 

 Onøy/Lurøy omsorgssenter 
 

Onøy/Lurøy omsorgssenter består av 13 institusjonsplasser, hvorav 8 for somatisk syke 
og 5 for mennesker med demenssykdom. Her ligger også kommunens ØHD 
(øyeblikkelig hjelp døgnplass) og 6 omsorgsboliger. Det er i forbindelse med 
omsorgsutbyggingen 2 nye boliger. Disse er ikke tatt i bruk.  

Beboerne i institusjon har vedtak om langtidsplass i institusjon (sykehjemsplass), 
eventuelt korttidsplass i institusjon eller avlastning.  

I omsorgsboligene har de vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Avdelingen 
gir også hjemmetjenester til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Dette utgjør ca 15-
20 personer.  

 

 
Onøy/Lurøy omsorgssenter har til sammen 21,99 årsverk.  
 

 
  
 

AVDELING - YTRE OMSORGSDISTRIKT  

Ytre omsorgsdistrikt består av Lovund og Sleneset omsorgssenter. De to enhetene har 
felles avdelingsleder. Tjenestemottakere har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk 
bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende 
utenfor omsorgssentret. Ved behov og ledighet gis korttidsplass eller avlastning i begge 
omsorgssentrene. Ytre omsorgssenter dekker Sleneset og Lovund med tilhørende øyer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleneset omsorgssenter  
 



 

51Tertial 1 - 2022

Sleneset omsorgssenter består av 16 boenheter, hvorav 4 nye som er tilrettelagt for 
personer med kognitiv svikt. Disse er ikke tatt i bruk. Enheten har til sammen 9,98 
årsverk (uten avdelingsleder), en økning på 0,46 årsverk fra 2020. 20% er kreftsykepleie 
og 26% helsefagarbeider i turnus. Fra 01.01.22 ansatt assistent i 40% stilling for 
kvalitetssikre mat og kjøkkenutstyr (økt stilling til en av assistentene i fast ansettelse). 
 

 
 
 
 
 Lovund omsorgssenter 
  
Lovund omsorgssenter består av 7 boenheter. Enheten har til sammen 5,72 årsverk 
(uten avdelingsleder) Vakant assistentstilling er lyst ledig sammen med stilling for 
kvalitetssikre mat og kjøkken – utlyst som 50% stilling i turnus med oppstart 22.august 
2022. 
 

 
 

MILJØTERAPITJENESTEN 

Miljøterapitjenesten (MTT) har vært ledet av avdelingsleder i midtre omsorgsdistrikt frem 
til 01.02.22. I forbindelse med kommunestyresak 29/21, organisering av 
miljøterapitjenesten i Lurøy kommune etter utbygging av nytt bofelleskap, er avdelingen 
selvstendig avdeling med lokal leder f.o.m 01.02.22. MTT gir tjenester til personer med 
psykisk utviklingshemming, funksjonshemmede og personer med psykiske 
helseutfordringer. Avdelingen består av to bofelleskap, BPA-tjeneste, hjembasert 
tjeneste med egen personalgruppe og ambulante bo-veiledningstjenester.  
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9.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL HSO 

SYKEFRAVÆR 

Sykef ravær 01/ 1-30/ 04-22
 Mulige 

dgv. 
Frav. Dager  Prosent

Ansvar 3000 Legetjeneste 629 25 3,97 %
Ansvar 3010  Fysioterpitjeneste 27 - 0,00 %
Ansvar 3020 Helsestasjontjeneste 164 12 7,32 %
Ansvar 3100 Sosialadministrasjon 319 24 7,52 %
Ansvar 3110 Prosjekt -gjeldsrådgiving -
Ansvar 3115 Nav tjenester 41 - 0,00 %
Ansvar 3120 Barnevernstjeneste 181 6 3,31 %
Ansvar 3170 Støttekontantordning 47 -
Ansvar 3300 Helse- og sosialadministrasjon 107 - 0,00 %
Ansvar 3310 Lurøy omsorgssenter 1 654 112 6,74 %
Ansvar 3330 Åpen omsorg 33 8 25,61 %
Ansvar 3331 Aldersund omsorgskrets 811 47 5,84 %
Ansvar 3332 Konsvik omsorgskrets 680 23 3,36 %
Ansvar 3333 Slenset omsorgskrets 914 54 5,91 %
Ansvar 3335 Lovund omsorgskrets 526 8 1,56 %
Ansvar 3345 Miljøterapeutisk tjeneste 1 489 69 4,65 %
Ansvar 3350 Ergoterapitjeneste 82 - 0,00 %
Ansvar 3360 Psykiatrisk helsevern - - 0,00 %
Ansvar 3370 Psykologitjeneste 41 - 0,00 %
Sum HSO 7 743 388 5,02 %  

HSO – GENERELT 

På ansvar 3330 er det registrert 1 ansatt. Fravær der gir derfor stort utslag på 
statistikken. Generelt har HSO etaten et lavt sykefravær. Særlig med tanke på at i 
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perioden jan-mars har hatt mange koronasyke i kommunen, deriblant blant både 
ansatte og tjenestemottakere bør man være godt fornøyd med såpass lavt fravær.  
 
I omsorgsavdelingene og i miljøterapeutisk avdeling er det fokus på tilrettelegging for å 
unngå unødvendig tunge forflytninger f.eks med løftere, ståheis, være to i krevende 
stellesituasjoner, veilede i forhold til teknikker og lignende.  
 
Generelt følges ansatte som er sykemeldt tett opp. I forbindelse med koronapandemien 
har det vært ekstra fokus på hygiene og smittevern.  
Det samarbeides med ergoterapeut i kommunen om tilpassing av arbeidsplasser med 
ergonomisk heve senkebord, lampe, og stol.  
 
I legetjenesten vil oppdatert funksjonalitet på laboratoriet og legekontor med tilpassinger 
av utstyr og arbeidsstasjoner kunne forebygge belastning.  
 
Det har også vært gjennomgått øvelser for å styrke og bevisstgjøre brukerne for å styrke 
og bedre bevegelse, noe som kan gi effekt også på pleietyngden og dermed 
sykefraværet. I forbindelse med pågående prosjekt «hva er viktig for deg» som 
innebærer større grad av fokus på egne ressurser kan samme effekt forventes der.  
 
 

9.3 STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 
2022 
Alle enheter har gjennomført egenkartlegging i samarbeid med verneombud, HMS-
koordinator, brannsjef/teknisk etat og lokal leder. De fleste enhetene har utarbeidet en 
påfølgende handlingsplan.  
 
 

9.4 INTERNKONTROLL 
Vårt mål er at internkontroll skal inngå som en del av den daglige driften.  
 
Compilo. Cosdoc/CGM, ACOS barnevern og ACOS sosial er henholdsvis kommunens 
kvalitets- og avvikssystem, fagprogram og sakarkiv system. Acos Sosial og Acos 
barnevern som brukes i fht i sosialtjenester og i barnevern er oppsagt av leverandør og 
skal avsluttes innen utgangen av 2022. Det jobbes for å finne alternativt fagprogram 
som kan tilfredsstille de krav som ligger til journalføring.  
 
 
Ledere og nøkkelpersonell arbeider kontinuerlig med å få revidert og lagt inn nye 
prosedyrer i Compilo. Det er pågående arbeid med oppdatering bakgrunns registre i 
journalsystemet i pleie og omsorgstjenesten cosdoc. Dette for å sikre riktig rett 
rapportering til statlige instanser og rett lovverk som tjenestene hjemles i.  
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Interkontroll og kompetanseheving.  
Anskaffelse av VAR- Healthcare som er en elektronisk kunnskapsdatabase med 
prosedyrer og kunnskapsstoff for pleie- og omsorgsektoren. Dette programmet er til 
enhver tid faglig oppdatert. Prosedyrer kan legges rett inn i pasientens pleieplan i 
journalsystemet i tillegg til å være et generelt oppslagsverk. Med dette har ansatte til 
enhver tid tilgang til riktig og relevant prosedyrer på det de er i behov for i direkte 
tjenesteyting.  
 
Etaten har også gått til innkjøp av Visma veilederen som er et oppslagsverk og fagmiljø 
som holder oss oppdatert på det nyeste innen lover og regelverk. Alle faste ansatte gis 
tilgang på systemet og det kan tas i bruk opplæringspakker/e-læringsprogram tilpasset 
virksomheten.  
 

RISIKOVURDERING 

HSO-etaten har tatt i bruk ROS analysemodulen i Compilo på to områder:  
 

 Vold og trusler om vold  
 Brannrisiko 

 

TILSYN 

Det har vært meldt og gjennomført tre tilsyn i etaten. I mars, 1 dokumenttilsyn fra 
Statsforvalter på en utøvertjeneste. Tilbakemelding ikke fått. I april gjennomførte 
Arbeidstilsynet tilsyn med miljøterapitjenesten der fokus var på rutiner for forebygging av 
vold og trusler i tjenesten.  Kommunen fikk 5 pålegg som handlet om kartlegging, 
opplæring og plan for bistand med bedriftshelsetjenesten. Plan for lukking av pålegg er 
igangsatt.  
 
Mattilsynet har hatt tilsyn/digitalt egenkartleggingstilsyn på institusjonskjøkkenet på 
Lurøy omsorgssenter. Foreløpig gode tilbakemeldinger i forhold til det tilsynet innebar. 
Mattilsynet vil velge seg ut noen av enhetene som var med i tilsynet, for fysisk besøk. 
 
 

AVVIK 

Det er i 1 tertial rapportert 32 avvik i HSO etaten. Det ligger på samme nivå som til 
tertial 1 i 2021. Ytre omsorgsdistrikt står for nær halvparten av rapporteringene. Det 
tyder på at ansatte i avdelingen er kjent med og bruker avviksrapportering. Det vil bli 
sett nærmere på fokuset i avdelinger der det er rapportert svært få avvik.  
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Over halvparten av avvik er relatert til tjenesteavvik og da i stor grad 
legemiddelhåndtering.  
 
 

 
Avvikene lukkes ved gjennomgang av avvikene, tilbakemelding til melder og evt den 
avviket gjelder. Det blir i liten grad satt inn oppdrag i avvikssystemet, men det 
gjennomgås generelle tiltak som for eksempel krav om gjennomgang av 
legemiddelhåndteringskurs eller lignende tiltak.  

9.5 ØKONOMI OG DRIFT HSO 
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Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1
HSO 3000 Legetjeneste 3 345 320 3 150 138 -195 182
HSO 3010 Fysioterapitjeneste 306 306 280 180 -26 126
HSO 3020 Helsestasjontjeneste 566 746 510 451 -56 295
HSO 3030 Jordmortjeneste 39 331 43 167 3 836
HSO 3050 Skyss helsepersonell 603 006 666 667 63 661
HSO 3100 Sosialadministrasjon 730 121 728 929 -1 192
HSO 3115 Sosiale tjenester 172 042 212 667 40 625
HSO 3120 Barnevernstjeneste 813 093 989 061 175 968
HSO 3140 Husbanktilskudd etabl./tilpasn. 0 0 0
HSO 3170 Støttekontantordning 297 917 307 561 9 644
HSO 3300 Helse- og sosialadministrasjon 1 657 852 1 127 408 -530 444
HSO 3310 Lurøy omsorgssenter 5 690 837 6 069 695 378 858
HSO 3330 Åpen omsorg 105 023 251 141 146 118
HSO 3331 Aldersund omsorgskrets 2 748 124 2 779 768 31 644
HSO 3332 Konsvik omsorgskrets 2 299 519 2 456 704 157 185
HSO 3333 Slenset omsorgskrets 3 081 322 3 280 336 199 014
HSO 3335 Lovund omsorgskrets 1 847 829 1 972 283 124 454
HSO 3345 Miljøterapeutisk tjeneste 5 213 231 4 561 042 -652 189
HSO 3350 Ergoterapitjeneste 329 319 293 789 -35 530
HSO 3360 Psykiatrisk helsevern 4 271 236 021 231 750
HSO 3370 Psykologitjeneste 170 877 141 994 -28 883

HSO Totalt 30 022 086 30 059 000 36 914  
 
Samlet har HSO-etaten et mindreforbruk på 36 914. Alle (6) avdelinger i HSO-etaten har 
fungerende ledere. Leder for hver avdeling/tjenesten har beskrevet mer og -
mindreforbruk i mht. eget budsjett under sitt ansvarsområde. 
 
Det er fokus på budsjettbalanse ved årets slutt.  
 
Alle ledere har ansvar og skal involveres i budsjettarbeidet.  
 

HELSE- OG VELFERD 

3000 LEGETJENESTE 

Rekrutering av legetjeneste er en utfordring pga. manglende legekapasitet. Ved å blant 
annet benytte bemanningsbyrå er det svært resurskrevende og økonomisk utfordrende 
da kostnader til lønn og honorarer bidrar til overforbruk i budsjett.  
Overforbruk 1. tertial beløper seg til kr. 195 182. Det forventes økte utgifter også i 
perioden framover så lenge man ikke har fast bemanning på plass. Fastlegehjemmel 
1,5 % har vært lyst ut to ganger uten å få søkere. Det har heller ikke lyktes med å få 
helsesekretær (50% stilling) på plass.   
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3010 FYSIOTERAPITJENESTE 

Et lite merforbruk ift. budsjett. Det kan forventes merutgifter her i forbindelse med krav 
om «goodwill»/erstatning for opparbeidet praksis for sluttet fysioterapeut. Goodwill kan 
innebære inntil 20% av driftstilskudd og inntekter de tre siste årene i praksisen. Det er 
behov for noe supplering av utstyr i tjenesten (benk, ergometersykkel), noe som gir økte 
utgifter. Gruppetrening og annen trening i kommunal regi kan faktureres pasienten. 
Denne type forebyggende tiltak er i gang, men det er pr 1 tertial ikke inntektsført noe 
her.  
 

3020 HELSESTASJONTJENESTE 

Overforbruk på kr. 56 295  
 
Rapport på status pålagte kontroller ol:  
Januar og februar i hovedsak brukt til vaksinering. 
Februar; ungdataundersøkelsen med tilstedeværelse på skolene under undersøkelsen. 
Mars; påbegynt opphenting av saker i skolen. 
April: Lev i lag på Røssøygården 
 
I koronaårene er ingen screeningundersøkelser gjennomført – ikke mulig å ta igjen. 
Gjennomført screening i 3. og 8. klassetrinn på enkelte skoler. 
 
Færre «dropp inn» dager på skolene. Forsøkt å få til normal oppfølging på de to største 
skolene med besøk ca. annen hver uke, de andre skolene ca. hver tredje. 
Gjennomført programvaksineringen, som omfatter vaksinasjon på 2. 6,.7 og 10. trinn er 
forsinket og planlagt gjennomført til høsten. 
 
Motorisk screening med fysioterapeut prioritert på de enkelte skolene, med to 
klassetrinn 1. og 2., og 7. og 8. – for å «ta igjen» foregående år (normalår i 1. og 7. 
klasse). 
Helsestasjonskontroller og hjemmebesøk er gjennomført, noe forsinket. 
 
Det er født 4 barn i perioden. 
 
Det har vært gjennomført team barn og unge annen hver mandag, på teams og fysisk 
oppmøte for dem som kan. Ledende helsesykepleier er foreløpig med i LIKT (Lurøy 
internt koordinerte tjeneste) inntil ny leder og barnekoordinator er på plass.   
 
Det er utfordrende å få til legekontroller, som er i helsestasjonsprogrammet, pga. 
legemangel, spesielt midtre strøk. 
 
Men også utfordrende pga. nordsjøturnus i ytre strøk og fastlandet, der vi har liten 
mulighet å treffes for å planlegge eller diskutere oppfølging. 
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3030 JORDMORTJENESTE 

Iht. budsjett. Lurøy kjøper jordmortjenester fra Helgelandssykehuset. Avtalen er på 10 
ganger per år på innlandet, og 10 ganger per år på øyene. Jordmor fra Rana har dekket 
Lurøy innland, jordmor fra Sandnessjøen har dekket øyene. Jordmor fra Sandnessjøen 
har sagt opp avtalen fra juni. Jordmor fra Mo i Rana overtar i august. Det har vært et 
samarbeidsmøte mellom enhet barn og familie og jordmødrene, samt et møte med leder 
for legetjenesten. Det er en del ting som ikke fungerer optimalt. Avtalen med 
Helgelandssykehuset er heller ikke skrevet under av Lurøy kommune. 
 

3050 SKYSS HELSEPERSONELL 

Iht. budsjett 
 

3100 SOSIALADMINISTRASJON 

Ih.t budsjett 
 

3115 SOSIALE TJENESTER  

Et lite mindreforbruk i forhold til budsjett.  

  
 
Totalt 16 utbetalinger, sum kr 151257,-, snitt på kr 37814,- per mnd. 
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3120 BARNEVERNSTJENESTE 

Mindreforbruk på kr 116362, som skyldes vakanse i stilling fram til april måned.  
 
 
 Nøkkeltall barnevern 
(Aktive saker, avsluttede saker, fosterhjem og bekymringsmeldinger) 
 
I første tertial 12 aktive saker. Av disse er: 
 

 3 aktive undersøkelser 
 7 tilsynssaker 
 2 tilsynsbarn 

 
Det er avsluttet 2 undersøkelser i første tertial. Den ene ble konkludert med tiltak, den 
andre ble henlagt. 
Det er blitt henlagt en melding i første tertial. 
 

3350 ERGOTERAPITJENESTE 

Et lite merforbruk som skyldes innkjøp av utstyr til korttidslagret på Selnes. Kommunen 
må ha diverse hjelpemidler til utlån i forbindelse med rehabiliteringsopphold på 
omsorgssentra eller som hjelpemidler i eget hjem i påvente av permansete hjelpemidler.   
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 Nøkkeltall ergoterapi 
 Antall hjemmebesøk: 49 
 Antall søknader om hjelpemidler: 44 
 Antall kolli fra NAV til Selnes: 18 
 Behov bistand utdeling av hjelpemidler fra teknisk etat: 17 
 Henvendelser Tonnesbilan om frakt: 9 
 Forbedringsteam; «Gode pasientforløp»: 7 møter, 2 dager samling Mo 
 HMS-koordinator/sekretær AMU: ca 9 dager 
 Studier (videreutdanning i rehabilitering): samlinger 9 dager, eksamen 4 dager 

 
Gjøres innimellom andre oppgaver. Ergoterapitjenesten har vært og er fortsatt avhengig 
av samarbeid med andre etater som omsorgstjenesten og teknisk etat i forhold til arbeid 
med hjelpemidler. Behovet for oppfølging, tilrettelegging og hjelpemidler vil fortsette å 
øke. For å møte de utfordringene som vil komme må kommunen rigges til å kunne sette 
i gang tiltak så snart behovene melder seg. Det er bestemt at det skal satses på 
velferdsteknologiske løsninger der det er mulig, men dette fordrer også at personell er 
opplært for montering, oppfølging og enkle reparasjoner.   
 
 

3360 PSYKISK HELSETJENESTE  

Mindreforbruk på grunn av vakanse i stillingen. Deler av oppgavene er ivaretatt av 
sosiale tjenester, barnevern og miljøterapitjenesten.  
 

3370 PSYKOLOGTJENESTE 

Litt merforbruk. Psykologtjenesten er et interkommunalt samarbeid der Lurøy er 
vertskommune. Merforbruket vil justeres i forbindelse med innbetaling av andel fra 
samarbeidende kommuner.  
 
Nøkkeltall:  
 

 37 individuelle Lurøy-samtaler i perioden 
 5 ganger veiledning med personal Åsmyra (1 t per gang) 
 1 gruppemøte (terapeutisk) med tre deltakere 
 1 formiddagsmøte med psykososialt kriseteam i tre timer 

 
Kommunepsykolog er for tiden i praksis ved barne- og ungdomspsykiatrien i Rana, og 
jobber her i kommunen hver fredag. 
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3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON 

Ansvarsområdet har et overforbruk på kr. 530 444 pr 1 tertial.  
Det forklares i flere forhold. Blant annet innkjøp av kontorutstyr til lederkontor og ny 
kopimaskin til HSO administrasjon. Det har også vært brukt rekrutteringsbyrå for å 
rekruttere til ledige lederstillinger. Utgifter til fellesløsninger på tvers av helse og 
omsorgsavdelingene legges på ansvarsområdet. Hittil i år har det dreid seg 
forberedelse til innføring av kjernejournal (pålagt oppgave), kobling av journalsystemet 
opp mot VAR (prosedyresystem i sykepleie) og innkjøp av Visma veilederen.  
 
 

3310 LURØY OMSORGSSENTER/OMSORGSKRETS 

Noe mindreforbruk enn budsjettert. Fastlønn vil bli regulert og hente seg inn ved juni 
lønnskjøring.  
 
Sykefraværet skyldes, stort sett, korona smitte av ansatte. Smitten traff distriktet helt i 
slutten av pandemien og sykefraværet var oppe i ca.20% på det verste. 
Ferievikar budsjettet er lite brukt av til nå i år. 
 
Medisin og matvareprisene har gått en del opp, dette vises i forhold til noe overforbruk. 
Opplæring/kurs post er noe lavt budsjettert og vil være en økende post i tiden fremover. 
Dette pga. mange nye programmer og elektroniske kurs/opplæringstilbud de ansatte vil 
bli bedt om å gjennomføre. 
 
 

3330 ÅPEN OMSORG 

Mindreforbruk på kr. 146 118. Det er utbetalt mindre lønn på ansvarsområdet enn før da 
omsorgsstønad og støttekontakt er flyttet til eget ansvarsområde.  
 
Omsorgstjenesten har fått tilskudd fra Statsforvalteren til trivselstiltak/matvert i 
omsorgssentrene. Tilskuddet må brukes i løpet av 2022 og det er lagd plan for bruk.  
 
 
 
 

3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS 

Enheten har et lite mindreforbruk på kr. 31 644  
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 10100: Minus kr. 268000,- som utjevnes med periodisering juni lønn 
 10101: Minus kr. 24000,- som utjevnes med periodisering juni lønn 
 10201: Har hatt økt sykefravær i 1.tertial, har fått inn sykelønnsrefusjoner som 

balanserer utgiften 
 10400: Sykepleier arbeidet merarbeid på røde dager i jula 2021, 133,33% overtid i 

stedet for helligdagstillegg, ingen lønnskonsekvenser for budsjett, overtid pga. 
Corona innleie-ekstra 

 Kommunal bevertning11106 må sees opp mot 11151, utjevnes mot hverandre 
 11150: Mat til korttidsopphold og avlastning-har hatt korttids- og avlastning 

kontinuerlig i perioden, flere samtidig. Må sees opp mot konto 16009 som er betaling 
for korttidsopphold. 

 10300: Ekstra bemanning vedr. bruker på hytte 
 

3332 KONSVIK OMSORGSKRETS 

Mindreforbruk på kr. 154 280.  
 
 10100: Minus kr. 16000,- som utjevnes med periodisering juni lønn 
 10101: Minus kr. 26000,- som utjevnes med periodisering juni lønn 
 10201: Har hatt lavt sykefravær i 1.tertial, utjevnes opp mot refusjoner sykefravær 
 11800: Strømutgift for lavt budsjettert 
 11500: Kurs hjerte-lungeredning med hjertestarter 
 11100 med forbr.mat: Hanskeutstyr har hatt en stor prisøkning 
 
Demenskoordinator er opprettet og i funksjon, 20% stilling. Skal betjene hele 
kommunen .  
 
 

3333 SLENESET OMSORGSKRETS 

Enheten har et mindreforbruk på kr.196 729,- 
Avdelingen har hatt et normalt arbeidstrykk 1. tertial 2022. Det kan se ut som 
fastlønnbudsjettet er større enn antall hjemler. 
 
 Konto 10100 (fastlønn) må sees på – overforbruk på 249 949, en ny ansatt tillagte 40 

% assistentstilling fra 01.01. 22 
 Konto 10101 blir en følgefeil etter at fastlønn ikke stemmer 
 Konto 10400 overforbruk som i stor grad har mangel på vikarer og fast ansatt har 

gått inn som ekstravakter som utløser overtid og en del av dette er pasientfølge. Har 
hatt langtidssykemeldt en assistent i 70% fra februar. Fra mai når ferieavviklingen 
starter må vi inn med vikar fra byrå, da vi ikke klarer å dekke alle ledige vakter 

 Har også mindre forbruk på ekstrahjelp, dette blir også brukt i forbindelse med 
opplæring av vikarer slik at dette vil utjevne seg etter opplæring av ferievikarene. 

 Konto 11150 må sees opp mot konto 16009 da en del er mat innkjøpt til bruker på 
korttidsopphold og avlastning 
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 Konto 11200 økte priser på forbruksmateriell, og innkjøp av nytt arbeidstøy har nok 
gitt størst utslag på denne post 

 Konto 11500 opplæring ikke avsatt midler, her har avdelingen hatt utgifter til HLR og 
førstehjelpskurs i hht. HMS plan, en assistent/ vikar har fått tatt kurs for ufaglært 
medarbeider i omsorgen og Instruktør i ProAct observasjon og kartlegging av 
brukere. 

 Konto 11950 overforbruk etter at avd. nå blir belastet for renovasjon, tilknytting til 
brann og redning, lisenser for tv. Denne konto må sees på for utgiftene er langt 
større enn budsjettert 

 Konto 12301, her er det feilført, skal ligge på 11950 
 Konto 12002 overforbruk som skyldes innkjøp av spisebord til vaktrom. Fryseskap til 

felleskjøkkenet. Det er også gjort en del innkjøp av inventar til leilighet i Slenesveien 
53 til vikarbolig 

 Konto 11900 og 12700 er ikke benyttet da dette er husleie til hybler og i forhold til 
innleid arbeidskraft som vi først tatt i bruk fra 01.05 

 

3335 LOVUND OMSORGSKRETS 

Enheten har pr 1 tertial et mindreforbruk på kr. 122 431,- 
Det kan se ut som fastlønn og dermed faste tillegg er noe overbudsjettert.  
 
Det har også mindre forbruk på ekstrahjelp, dette blir også brukt i forbindelse av 
opplæring av vikarer slik at dette vil utjevne seg etter opplæring av ferievikarene. 
 
Enheten har klart å etterkomme brukere og pårørendes ønsker om hjemme død, der vi 
har hatt to tilfeller i 1.tertial. Dette har gitt noe utslag i økonomien 
 
Noe overforbruk på overtid som i stor grad skyldes bistand fra sykepleier i forbindelse 
med dødsfall i heimene, samt at i mangel på vikarer har fast ansatt gått ekstravakter 
som utløser overtid.  Det er ikke avsatt midler til opplæring, her har avdelingen hatt 
utgifter til HLR og førstehjelpskurs i hht. HMS plan, en assistent/ vikar har fått tatt kurs 
for ufaglært medarbeider i omsorgen og Instruktør i ProAct observasjon og kartlegging 
av brukere. 
 
 
 Konto 11150 må sees opp mot konto 16009 da en del er mat innkjøpt til bruker på 

korttidsopphold og avlastning 
 Konto 11200 økte priser på forbruksmateriell, og innkjøp av nytt arbeidstøy har nok 

gitt størst utslag på denne post 
 Konto 11950 overforbruk etter at avd. nå blir belastet for renovasjon, tilknytting til 

brann og redning, lisenser for tv. Denne konto må sees på for utgiftene er langt 
større enn budsjettert 

 Konto 12301, her er det feilført, skal ligge på 11950 
 Konto 12002 overforbruk som skyldes innkjøp av kjøl og fryseskap til leilighet nr 4. 

Fryseskap til felleskjøkkenet, ny vaskemaskin til avlastingsleilighet, og nytt tv til 
avlastningsleilighet 

 Konto 11900 og 12700 er ikke benyttet da dette er husleie til hybler og i forhold til 
innleid arbeidskraft som vi først får i bruk fra siste del av juni 
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Avdelingen har generelt hatt et høyere arbeidstrykk 1. tertial 2022. 
Først avlastnings opphold, så korttidsopphold og kartlegging og tildeling av 
omsorgsbolig. Nå 6 beboere inne i omsorgssenteret. 
 

3345 MILJØTERAPITJENESTEN 

Avdelingen har et merforbruk på 659 189. Det skyldes blant annet merutgifter på 
fastlønn kr 162 709. Det har vært økte utgifter store deler av tjenestene, både i 
enetiltakene og i bofelleskapene.  Dette i stor grad på grunn av mangel på vikarer, noe 
som utløser overtidsbetaling for ansatte i store stillinger. Merforbruket skyldes også at i 
forbindelse med etablering av nytt bofelleskap har det vært behov for innkjøp av diverse 
utstyr som telefoner, pc, kopimaskin og annet utstyr. Avdelingen skal selv forvalte 
husleieinntektene mot at de betaler alle utgifter knyttet til drift av bygget. Når leilighetene 
ikke er utleid, går avdelingen i minus. Pr. 1 tertial er kun en av leilighetene bebodd. Det 
planlegges for innflytting før sommeren, men det er avhengig av tilgang på ansatte 
ressurser. Det er også estimert at beboere skal betale egen strøm og internett. Så lenge 
leilighetene ikke er bebodd, må avdelingen selv holde utgiften.  
 
Refusjon for ressurskrevende brukere kommer i 2023 og det forventes en utjevning av 
budsjett pga. dette. 

 
Tilsyn fra Statsforvalteren: Tilsyn i BPA-tjeneste. Etterspurt dokumentasjon er innsendt 
og det avventes svar. 
 
Tilsyn på Åsmyra bofellesskap fra arbeidstilsynet: Tilsynet omhandlet vold og trusler om 
vold på arbeidsplassen. Det ble avdekket manglende kartlegging og tiltaksplan på 
området og kommunen fikk 5 pålegg som skal lukkes innen 30. juni. Arbeidet med dette 
er godt i gang. Leder sammen med personalet ved Åsmyra og bedriftshelsetjenesten 
har satt i gang arbeid med ros-analyse i Compilo.  
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9.6 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022  
 
 
Oversikt over vedtak HSO pr. 30.4.2022 
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9.7 OPPSUMMERING AV STATUS V/HSO SJEF 
Kommunens helse og omsorgstjeneste har forberedt seg lenge på å håndtere 
smittebølgen som var ventet. I januar/februar 2022 kom utbruddet i Lurøy med topp i 
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uke 6 og 7. I periode til utgangen av april måned har nærmere 600 personer registrert 
seg som positiv smittet i kommunens selvregistreringssystem. I tillegg har det fra 
1.januar til utgangen av april vært tatt 132 PCR tester. PCR tester tas av helsepersonell. 
Noen av resultatene er nok sammenfallende, men trolig er det også underrapportering i 
selvregistreringssystemet. Man antar derfor at minst 800 personer i kommunen har vært 
smittet av korona.  
 
Smitten ble håndtert godt av både innbyggere og ansatte. Selv når vi hadde smitte i 
omsorgssentrene ble det håndtert på en profesjonell og smidig måte. Det førte til høyt 
sykefravær i en kort periode, men på lang sikt viser sykefraværstatistikken et lavere 
sykefravær i omsorgstjenesten i Lurøy enn landsgjennomsnittet. Ledere som er tette på 
er en av suksessfaktorene i det arbeidet.  
 
Flere ansatte i tjenesten nærmer seg pensjonsalderen. Etter å ha stått i jobb i pleie og 
omsorg i åresvis kan det gi seg utslag i slitasjeskader og økt fravær. Når ansatte går av 
med pensjon gir det oss også en utfordring i rekruttering av nye ansatte. Det er svært 
utfordrende å rekruttere. Ved utlysinger, enten det gjelder leger, sykepleiere eller annet 
helse og sosialfaglig personell, men også merkantile medarbeidere, får vi svært få eller 
ingen søkere. Dette gjelder også i forhold til vikariater. Ferieavvikling er sånn sett en 
utfordrende oppgave for ledere å sørge for nok personell i.  
 
HSO sjefen er bekymret for denne utviklingen både med tanke på HSO sin mulighet til å 
gi gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne, men også for den belastning det gir på 
de som er igjen i tjenestene. Det er i den forbindelse nødvendig å både se på hvordan 
rekruttere og beholde ansatte, men også sette mer fart på utvikling av tjenestene.  
 
I utviklingen av tjenestene er det nødvendig at vi rigger oss for mer digitalisering enten 
det gjelder velferdsteknologi eller i ansattoppfølging. Både administrativt og faglig. Dette 
har det vært stort fokus på det siste året og må videreføres.  
 
Oppfølging av kommunestyrevedtak 28/21 organisering av omsorgstjenesten etter 
omsorgsutbyggingen er fremdeles prioritert oppgave i etaten. Flere prosesser blant 
annet bevisstgjøring av tankesett som prioriterer forebygging og helsefremming jobbes 
det godt med. På dette området er HSO-sjefen optimistisk. HSO-etaten i Lurøy leverer 
gode tjenester og har engasjerte ledere og ansatte som hver dag gjør en stor innsats på 
vegne av kommunen.  
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10 TEKNISK ETAT V/TEKNISK SJEF 

10.1 ORGANISERING TEKNISK ETAT 

 
 

Organisasjonskart pr 1.6.2022 

 

Stilling som fagleder vedlikehold er besatt og vedkommende tiltrer i uke 30.  Stillinger 
tidligere benevnt vedlikeholdsleder er nå endret til Vedlikeholdsbas. Antallet 
brannkonstabler er økt til 33 og organisering i brann- og redning er tatt inn i 
organisasjonskartet. Avd.ing. Bygg er endret til Avdelingsingeniør bygg/brann og han er 
utnevnt til Leder beredskap brann og går inn som 1 av 3 befal i brann- og redning. 
(sammen med brannsjef og varabrannsjef) 
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Stillingsbenevnelse Ant. pers. Stilling% Årsverk Merknad
Administrasjon teknisk:
Teknisk sjef 1 100 1
Leder byggdrift 1 100 1
Rådgiver næring
Sekretær
Renholder

Teknisk:
Vedlikeholdsleder
Vedlikeholdsbaser
Vedlikeholdsarb. 
/Fagarbeidere

Plan og oppmåling:
Arealplanlegger
Avdelingsingeniør oppmåling
Avdelingsingeniør Bygg

1
1
1

1
4
4

1
1
1

20
100
17

100
100
100

100
100
100

0,2
1

0,17

1
4

4,0

1
1
1

Landbruk, natur og vilt:
Rådgiver landbruk 1 50 1

Brann og redning:
Feier 1 100 1
Brannkonstabler 33 7,5 2,4 (3 stk med 5 % stilling)
Til sammen 20 + 31 19,7

 

 

10.2 SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL  
 

SYKEFRAVÆR 

Sykef ravær 01/ 1-30/ 04-22
 Mulige 

dgv. 
 Frav.dager  Prosent

Ansvar 4000 Administrasjon Teknisk 277 4 1,45 %
Ansvar 4200 Plan/oppmåling 246 11 4,47 %
Ansvar 4210 Vaktmestertjeneste 592 20 3,38 %
Ansvar 4220 Ungjobb -
Ansvar 4400 Landbrukskontortjenester 41 - 0,00 %
Ansvar 4860 Brann-/ulykkesvern og feiing 185 - 0,00 %
Teknisk etat 1 340 35 2,61 %  
 
Sykefraværet på teknisk etat har gått litt opp i 2022. Det har vært noen flere korte fravær 
enn de forrige årene, mye av det pga. koronasmitte. Fortsatt er det et lavt fravær. Ikke 
noe langtidsfravær å melde om. 
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STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2022 

HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK: 
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HMS 

 
 Vi har ingen rapporterte uønskede hendelser, skader eller forurensninger i 

forbindelse med bygging/anlegg fra vårt personell eller fra innleide firma til nå i 
2022 

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

 Delegasjonsreglement 
o Delegasjon fra Rådmann til teknisk sjef er også gjennomgått og iverksatt 

internt 
o Delegasjonsreglement fra Teknisk sjef til etaten er utarbeidet og iverksatt    
o Gjennomgang og fordeling av lover og paragrafer er gjort i KF 

delegasjonsportalen, ved endringer på aktuelle lover oppdateres dette 
fortløpende.  

 Benyttelse av saksbehandlersystem, posthåndtering/journalføring; 
o Saksbehandling gjøres i ESA 
o Stort fokus på at all journalpliktig post skal føres, inkl e-post. Saker og de 

dokumenter som kommer inn i sakene kan føres i ESA både av 
saksbehandlere og av arkiv, dette for å oppnå effektiv handtering av 
posten 

 En gjennomgående internkontroll er helt essensielt for drift av kommunen. Det 
sørger for at ansatte handler i tråd med delegasjoner, at rette vedtak blir gjort, at 
vi har økonomisk kontroll og at lover og regler blir fulgt.  

 Det ble i 1. tertial fornyet lederavtale med Leder byggdrift 
 Rapportering av Kostra-tall, avløpsanlegg, årsrapport til DSB for brannvesenet, 

vannverksdata og fallvilt er rapportert innenfor fristene i 1. tertial.   
  

 

TILSYN 

Det har ikke vært gjennomført noen tilsyn med noen av etatens arbeidsområder i 
1.tertial 2022.   
 
Vi har mottatt pålegg fra el-tilsyn og brannsyn i 1.tertial 2022. Avvik fra disse løses 
fortløpende så langt det er mulig innenfor tilgjengelige økonomiske og personellmessige 
ressurser. 
 
Vi vil få gjennomført kontroll av lekeplasser i 2. tertial.  
Det er også varslet mulig tilsyn ved matrikkelarbeidene (oppmåling/tomter) i løpet av 
året. 
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INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR 

Arbeidet med dokumentasjon av informasjonssikkerheten for Lurøy kommune har 
dessverre stått stille i 1. tertial.  
Arbeidet må drives fremover internt da det er lite samhandling med vårt eksternt 
innleide personvernombud. 
 
Det gjenstår fortsatt en del kartlegging og dokumentasjon av en del av våre 
behandlinger av personopplysninger, men vi har som mål at dette skal være på plass i 
løpet av 2022. Når dette er på plass kan vi fullføre de dokumenter som datatilsynet og 
personvernforordningen forventer/krever hos kommunene. Det er en omfattende jobb 
som skal gjennomføres, ca. 140 stk. behandlinger skal gjøres og personvernerklæringer 
for disse skal lages. 35 er fullført og 16 er stort sett ferdig. 
 

INTERNKONTROLL 

DOKUMENTHÅNDTERING I COMPILO 

Teknisk etat har ansvar for svært mange prosedyrer og dokumenter relatert til 
internkontroll, herunder også HMS.  
 
Det jobbes med komplettering av en rekke prosedyrer og skjemaer, samt revidering av 
eldre prosedyrer. 
 
Det å få på plass ytterligere sjekklister for saksbehandling har vært en prioritet oppgave 
over tid sammen med prosedyrer for oppfølging av byggeprosjekt. Fortsatt er for mange 
rutiner/arbeidsoppgaver kun dokumentert gjennom kunnskap til den enkelte ansatte og 
ikke via skriftlige rutiner og prosedyrer. 
 
Vi har relativt få restanser på prosedyrer i forhold til totalantallet, som skal revideres, p.t. 
8 stk. 
 
Det er laget en prioritering over oppgaver med dokumentering av prosedyrer/rutiner. 
Denne skal det arbeides videre med i 2022.  Det er satt et mål å få 11 nye prosedyrer i 
2022 i henhold til denne prioriteringen, pr 1. tertial er 6 av disse fullført.  
 
 
 
 

AVVIKSBEHANDLING 

Avvik meldes inn og behandles fortløpende. Noen avvik vil det nødvendigvis ta lengre 
tid å lukke da de er avhengig av å få gjort fysiske arbeider.  
 



 

73Tertial 1 - 2022

Det er meldt inn 8 avvik i 1.tertial. 7 av disse gjelder vannkvalitet (avvik på vannprøve). 
Alle avvik er lukket. 
 
Alle vannprøver som ikke tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften føres som avvik, 
dette er da hovedmengden avvik vi har. (kan gjelde bakterier, pH, turbiditet o.l.) 
 
I statistikken kommer ikke de avvik som er meldt på enhetene og deretter videresendt til 
teknisk etat frem. Samlet er det derfor en del flere avvik, men vi får ikke frem statistikk 
på dette.  
 

RISIKOVURDERING 

Det er ikke skriftliggjort noen risikovurderinger i 1.tertial.  
 

INNKJØP/ANBUD/RAMMEAVTALER 

Det er ikke inngått noen nye rammeavtaler i 1.tertial. Det arbeides med avtale i forhold 
til bedriftshelsetjeneste. 
 
Anbud over terskelverdier lyses ut på Doffin via KGV-verktøyet «Mercell». Det fungerer 
veldig bra. 
 
For mindre innkjøp over egen terskelverdi (100.000 kr) benyttes innkjøpsprotokoll for 
dokumentasjon av at innkjøpene har gått rett for seg. Avd.ing bygg/brann er utpekt som 
«konsulent» for alle kommunale enheter som skal foreta slike innkjøp. Han har nå 
utarbeidet forslag til rutine mm for slike kjøp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 ØKONOMI OG DRIFT 
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Etat Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tert 1  Budsjett tert 1  Avvik tert 1
TEKNISK 4000 Administrasjon Teknisk 1 143 289 1 189 023 45 734
TEKNISK 4110 Boliger -722 955 -711 686 11 269
TEKNISK 4111 Omsorgs- og sosialboliger 56 461 227 333 170 872
TEKNISK 4120 Administrasjonsbygninger 500 066 221 531 -278 535
TEKNISK 4130 Skolebygninger 496 975 830 667 333 692
TEKNISK 4140 Barnehagebygninger 58 844 94 000 35 156
TEKNISK 4150 Lurøy omsorgssenter 75 435 48 000 -27 435
TEKNISK 4151 Helsetun -713 606 -887 667 -174 061
TEKNISK 4160 Andre bygg 98 940 170 000 71 060
TEKNISK 4200 Plan/oppmåling 597 348 514 266 -83 082
TEKNISK 4210 Vaktmestertjeneste 1 870 463 2 133 616 263 153
TEKNISK 4220 UNGJOBB 0 71 767 71 767
TEKNISK 4400 Landbruk 126 818 125 500 -1 318
TEKNISK 4430 Veterinærtjenesten 0 33 333 33 333
TEKNISK 4440 Viltforvaltning -5 100 16 837 21 937
TEKNISK 4500 Vannområde R/L 0 9 333 9 333
TEKNISK 4700 Felles maskinpark 135 689 201 500 65 811
TEKNISK 4720 Veier og gater 1 460 737 1 242 000 -218 737
TEKNISK 4730 Havner og kaier -31 565 -4 667 26 898
TEKNISK 4800 Vann -1 210 869 -917 000 293 869
TEKNISK 4820 Avløp rensing -588 896 -266 333 322 563
TEKNISK 4860 Brann og redning 480 177 744 313 264 136

TEKNISK Totalt 3 828 251 5 085 667 1 257 416  
 
 
Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 1.257.416 kroner pr 1 tertial. 
Periodisering av avgifter (avgifter sendes ut 2 ganger i året i motsetning til at det 
rapporteres 3 ganger), hvor de kommunale avgiftene for 1 halvår er kommet inn gir en 
stor forbedring av resultatet i 1.tertial. Vakant stilling på vedlikehold og feier bidrar også 
inn. 
 
 
Normalt har etaten de høyeste utgiftene til vedlikehold i 2. tertial.  
Brøyteutgiftene har vært høye til nå i 2022. Hele årsbudsjettet er brukt og midler må 
tilføres fra sommer veivedlikehold for å dekke utgifter som kommer mot slutten av året.  
 
 
Resultatet er ca. 800.000 kr bedre enn etter 1.tertial i 2021, men dette forventes å jevne 
seg ut fremover.  
 
 
 

4000 ADMINISTRASJON TEKNISK 

Ansvaret viser et mindreforbruk på 45.734 kroner. Årsak er litt periodisering av lønn, og 
noen poster som gjelder for hele året er enda ikke belastet. 
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4110 BOLIGER 

Husleier ligger an til å bli noe mindre enn budsjettert for 2022. ramme til teknisk etat ble 
i budsjettet også tatt ned med antatt økt husleie i 2022. Denne husleien ble da lagt på 
antatt inntekter fra husleie. Denne økningen har ikke kommet og «underskuddet» må 
dekkes inn.  
 
Kommunestyrets vedtak om nedtrekk i ramme på grunn av økte husleier vil således 
medføre mindre midler til vedlikehold. 
 
Litt mindre vedlikehold og periodisering av avgifter gjør at ansvarsområdet omentrent 
går i balanse eller 1. tertial. 
 

4111 OMSORGS- OG SOSIALBOLIGER 

Det er gjort lite vedlikehold på disse boligene i 1. tertial. Ansvaret viser et mindreforbruk 
på 170.872 kroner.  
 

4120 ADMINISTRASJONSBYGNINGER 

Det har vært relativt store utgifter på administrasjonsbygg i 1 tertial. Blant annet 
etablering av garderobe på rådhuset har tatt en del ressurser. Området må tilføres 
midler i budsjettjustering. 
 

4130 SKOLEBYGNINGER 

Ombygging/tilpasning ved Lovund skole er ført på driften. Disse midlene er enda ikke 
tilført ansvar 4130.  
Noen større vedlikeholdsoppgaver som er planlagt i 2022 er enda ikke oppstartet. Derfor 
viser ansvarsområdet et mindreforbruk på 333.000 kroner.   
 

4140 BARNEHAGEBYGNINGER 

Noe mindre vedlikeholdsbehov i 1.tertial, derfor et mindreforbruk på 35.156 kroner. 
Det skal gjennomføres lekeplasskontroll i 2.tertial, denne vil ta betydelige deler av 
vedlikeholdsposten i barnehager.    
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4150 LURØY OMSORGSSENTER 

Det har vært noen vedlikeholdsbehov i 1 tertial. Det ble bevilget midler til nytt aggregat 
for fryserom. Disse skal tilføres fra fond, noe som enda ikke er gjort da aggregatet ikke 
er levert.  
 

4151 HELSETUN 

Området viser et mer forbruk på 174.000 kr. Det har vært noe mer vedlikeholdsutgifter 
enn periodiseringen tilsier. Innkomne husleier i 1. tertial på våre omsorgssentre tilsier at 
det vil bli en inntekt på minst 200.000 kr lavere under budsjettet.  Ansvarsområdet må 
tilføres noe midler for å kunne gå i balanse igjennom året, og det må holdes litt igjen på 
vedlikeholdet. 
   

4160 ANDRE BYGG 

Det er utført lite av de planlagte vedlikeholdsoppgavene på denne type bygg til nå i år. 
Ansvaret viser da et mindreforbruk på 71.060 kr etter 1. tertial. 
 

4200 PLAN/OPPMÅLING 

Ansvarsområdet viser et merforbruk på 83.082 kroner pr 1. tertial.  
Noen store årlige utgifter er belastet og at hovedsesongen for byggesak og oppmåling 
kommer nå i tertial 2 er medvirkende årsaker.  
 

4210 VAKTMESTERTJENESTE 

Området viser et mindre forbruk på 263.000 kr. 1 ledig stilling i 1 tertial (starter i uke 30), 
og ferievikarer er enda ikke ansatt. 

4220 UNGJOBB 

Sesongen for Ungjobb er i 2. tertial. Ingen utgifter belastet pr 1. tertial. Ordningen er 
utlyst for året.  
 

4400 LANDBRUK 

Ansvaret er i balanse. 
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4430 VETERINÆRTJENESTEN 

Utgifter fra samarbeidet med Nesna vedr veterinærtjenesten belastes på dette ansvaret 
på slutten av året. 
 

4440 VILTFORVALTNING 

Foreløpig lite utgifter på ansvarsområdet og fellingsavgifter er innbetalt. Utgifter til 
ettersøk er delvis ført på andre områder. (lønn vedlikehold). 
 

4500 VANNOMRÅDE RØDØY/LURØY 

Utgifter fra samarbeidet med Rana m.fl. vedr vannområdet belastes på dette ansvaret 
på slutten av året. 
 

4700 FELLES MASKINPARK 

Området viser et mindreforbruk på 65.811 kr pr 1. tertial. 
Dette er at ansvarsområde som benyttes til utgifter relatert til kommunale biler, 
gressklippere, maskiner, motorverktøy med mer. Hovedmengden utgifter kommer 
normalt i 2.tertial (sommer). 
 
 
  

4720 VEIER OG GATER 

Ansvarsområdet viser et mer forbruk på 218.767 kroner. Det har vært høye utgifter til 
brøyting i 1. tertial og årets totale budsjett til brøyting er brukt opp. Midler til brøyting på 
slutten av året, og til dekking av fastbeløp til brøyteentreprenørene må tilføres fra midler 
avsatt til sommervedlikehold av kommunale veier.  
  

4730 HAVNER OG KAIER 

Området viser et mindreforbruk på 26.898 kroner. Inntekter fra utleie av tomter er 
kommet inn og foreløpig er lite utgifter påført. 
Avtale om leie av kai, Aldra og Kvarøy, jfr. vedtak i formannskapet– ikke effektuert pga. 
at ekspeditører ikke har fått avtale med NFK på plass. 
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4800 VANN 

Ansvaret viser et mindreforbruk på 293.000 kroner. Vannavgifter for 1. halvår er krevd 
inn. De største utgifter på vann er normalt nå i sommerhalvåret. Det er noen større 
vedlikeholdsoppgaver og tilknytninger som vil bli belastet utover året. 
 

4820 AVLØP RENSING 

Ansvaret viser et mindreforbruk på 322.000 kroner. Kommunale kloakkavgifter er krev 
inn for 1. halvår. Lite utgifter til nå i år på dette området. Vil bli noen større arbeider og 
tilknytninger utover året.  
 

4860 BRANN 

Ansvaret viser et mindreforbruk på 264 131 kroner. Her har avgifter for feiing 1. halvår 
kommet inn, så periodiseringen blir noe feil. Det at kommunen ikke har ansatt feier, og 
har ikke hatt noen større utgifter i 1.tertial til feiing bidrar til mindreforbruket. Feiing er 
selvkost så ev «overskudd» vil bli overført til bundet fond ved årsavslutningen. 
Noen større årlige utgifter er enda ikke belastet (Leie lager til sivilforsvaret, Oljevern, 
110-sentralen mm). 
 
 

10.4 VEDLIKEHOLD ORIENTERING VED LEDER BYGGDRIFT 
 
Første Tertial 2022 ble perioden da samfunnet åpnet opp, og vi nærmet oss normale 
tilstander. Deler av tertiale (jan-feb.) var det fremdeles restriksjoner noe som nok 
påvirket vår drift noe. 
 
Det var en kald og lang vinter i år, så vintervedlikehold varte lenger enn normalt. 
Mannskap: 
 
Vi fikk på plass ny medarbeider ved vår avdeling på Onøy. Første arbeidsdag 
01.04.2022. Det betyr at avdelingen her er fulltallig.  
 
Det ble også i første tertial lyst ut en nyopprettet stilling som faglig ansvarlig for 
vedlikeholdsavdelingen. Dette er en stilling, som innebærer at vedkommende skal ha 
den faglige oppfølgingen av avdelingen, samt at ressursen skal inngå i utførende 
vedlikeholdsavdeling på Tonnes. Her er det ansatt en person som vil starte i uke 30, 
med første arbeidsdag 25.07.2022 
 
Sommervikarer: 
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Det ble i første tertial lyst ut 4 stillinger som sommervikar ved teknisk etat, vedlikehold, 
søknadsfrist 27 mai. 
 

FACILIT 

I løpet av første tertial 2022 ble det totalt for alle vedlikeholdsavdelinger, ferdigstilt 149 
av 208 forespurte vedlikeholdsoppgaver i Facilit. Dette er små oppdrag som 
bestilles/ønskes av de forskjellige enhetene, og omhandler bygg samt uteområdene i 
tilknytning til byggene. 
 
Det også gjennomført mange vedlikeholdsoppgaver som er årlige og utføres selv om det 
ikke står på noen lister, f.eks. våronn, sommervedlikehold, stikksetting av veier, og 
fjerning av stikker. Kontroll av stikkrenner, løpende vedlikehold på veier, vannledninger 
og avløpsanlegg. Oppfølging av vannverk og svømmebasseng, begravelser, stell av 
kirkegårder, etc. 
 
 
 
 
 

ENØK 

Det er ikke gjennomført større egne prosjekter i forhold til ENØK, men det er ivaretatt 
fortløpende med at det etterisoleres ved større renoveringsprosjekter, fuging mot 
yttervegger, samt økt fokus på dette ved vedlikehold, nye dører og vinduer har største 
isoleringsverdi. Ved nye prosjekter eller renoveringer ser vi blant annet på muligheten til 
å montere varmepumper, og gulvvarme som varmekilder. Det er også arbeidet med å 
se om det kan være andre aktuelle ENØK/grønne tiltak. 
 

VEDLIKEHOLD UTFØRT 

Det er i første tertial avsluttet, fortsatt eller startet flere større prosjekter som 
vedlikeholdsavdelingene enten står for gjennomføring av, eller som deltakere det det er 
eksterne kontraktører som står for gjennomføringen av prosjektene. 
Større prosjekter vi er/har vært deltakere i, samt gjennomført større etterarbeid etter er: 
 

 Utbygging og renovering Konsvik omsorgssenter. 
 Ny branngarasje Aldersund. 
 Sansehage Konsvik omsorgssenter. 
 Sansehage Sleneset omsorgssenter. 
 Sansehage Lovund omsorgssenter. 
 Nytt ledningsstrekk, og nytt teknisk utstyr i pumpestasjon på Tomma for 

vannledning, Sleneset vannverk, Sør-solvær. 
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 Oppgradering avløpsledning ved Hamnholmen, Lovund. 
 Ny gangvei Naustholmveien. 
 Aldersund industriområde. 

I Tillegg har det vært en god del etterarbeid i forbindelse med allerede ferdigstilte 
prosjekter ved Sleneset OMS og Sandmelan bofellesskap. 
 
Ved etablering av sansehager ved Sleneset OMS, Konsvik OMS og Lovund OMS, har 
teknisk etat ved vedlikeholdsavdelingen hatt større oppgaver i forbindelse med 
montering av møbler, samt klargjøring av bed, utkjøring av jord, utplanting og etterarbeid 
i form av dekkelegging i bed, legging av prydsteiner mm. Dette pga. at det viste seg 
problematisk å finne entreprenører/leverandører som var villige til å ta disse oppdragene 
ute på øyene, men også i Konsvik. 
 
Under er det opplistet noen av de gjennomførte større vedlikeholdsoppgavene i første 
tertial 2022. Det er i tillegg utført flere andre vedlikeholdsoppgaver på kommunens 
anlegg, herunder de 149 små og store tiltak som er ferdigstilt i Facilit i første tertial. 
 

 Renovering og ombygging av deler av SFO-fløy Lovund skole. 
 Totalrenovering av leilighet 2 ved Lovund omsorgssenter. 
 Renovering av deler av korridor ved Lovund skole. 
 Renovering av hybel i kjeller kommunehuset på Tonnes. 
 Ferdigstillelse av hybel nr. 4 ved Selnesveien 46. 
 Montering av utemøbler til Aasmyra bofellesskap, Sandmelan bofellesskap og 

Aldersund omsorgssenter. 
 Utrusting av boder, medisinrom og andre fellesrom ved Konsvik OMS. 
 Renovering av garderobe Lurøy rådhus. 
 Lydisolering og renovering av kontor ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter, 

skoleskole. 
 Etablert adkomst til kvist ved Onøy-Lurøy oppvekstsenter, skole. 
 Skiftet 3 ventilatorer samt etablert en ny ventilator ved skolekjøkken, Onøy-Lurøy 

oppvekstsenter, skole. 
 Skiftet dør ved forkontor personalavdeling Onøy-Lurøy oppvekstsenter, skole. 
 Renovert utleieleilighet, Oddaveien 10, Sleneset. 
 Reparert flere vannlekkasjer, landledning Sør-Solvær Sleneset vannverk. 
 Ferdigstilt renovering av kontor, gjestekontor og møterom, ved Sleneset 

oppvekstsenter, skole.  
 Skiftet dør, samt endret vegg til personalfløy ved Sleneset oppvekstsenter skole. 

 

HMS 

 Det har ikke vært registrert lengre sykefravær i avdelingen de siste 4 månedene, 
men noe kortidsfravær. Dette gjelder spesielt at korona gjorde sitt inntog i Lurøy 
kommune i løpet av vinteren/våren 2022. 
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 Vi har ikke registrert nye ulykker eller uønskede hendelser. 
 Vi jobber hele tiden med fokus på HMS og ved utførelse av våre oppgaver. Vi 

ligger litt etter for utarbeidelse av prosedyrer og rutiner, noe som har med 
arbeidsmengde å gjøre. 

 Når det gjelder innrapporterte avvik er det registrert 8 avvik i perioden, hvorav 2 i 
januar, 3 i mars og 3 i april. 

 

 
 Viktigheten av avviksrapportering blir kunngjort ofte, men det kan fremdeles bli 

mye bedre fra våre avdelinger. 
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STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2022 VEDLIKEHOLD 
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10.5 STATUS PLANARBEIDER  

 

DETALJREGULERING SØRNESØY HAVN 

Detaljregulering Sørnesøy havn er nå i sluttfasen. Etter ny behandling i Lurøy 
formannskap som planutvalg den 25.05.2022 er planen lagt på nytt til sluttbehandling i 
kommunestyret den 29.06.2022.  
Planen ble ikke vedtatt i kommunestyre mars 2022 som tidligere planlagt fordi 
kommunestyre valgte å utsette plan med hensikt å vurdere tillatt maksimal mønehøyde. 
  
 

KOMMUNEDELPLAN KONSVIKOSEN - IGANGSATT 

I periode 23.-25. mai 2022 foretok fagfolk fra Norges geotekniske institutt (NGI) befaring 
i Konsvikosen med hensikt å kartlegge skredfare i området. Skredfarekartlegging er en 
viktig del av planprosessen. Data fra denne befaringen vil gi grunnlag for beregning av 
skredfaresoner med nominell årlig sannsynlighet for skred på 1/100, 1/1000 og 1/5000, 
som tilsvarer sikkerhetsklasser S1, S2 og S3 i tekniske forskrifter TEK17. Boliger, 
fritidsboliger og andre bygninger som omfattes av sikkerhetsklasse S2, kan ikke bygges 
i områder der nominell årlig sannsynlighet for skred er 1/1000 eller høyere.  
Varsel om oppstart planarbeid kommunedelplan Konsvikosen sendes i starten av juni 
2022. I forbindelse med varsel om oppstart ønsker kommunen å holde folkemøte medio 
juni 2022.  
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ANDRE PLANER 

Det kommer noen henvendelser vedr revidering av spesielt kommunedelplaner. Det er 
viktig at Lurøy kommune først og fremst får vedtatt en samfunnsdel. Denne vil legge en 
del premisser for arealdelen av kommuneplanen.  
Denne vil så legge premisser for kommunedelplanene og reguleringsplaner. At 
samfunnsdelen er utsatt pga. pandemi og stor arbeidsbyrde vil da gjøre at rullering av 
øvrige planer også vil kunne bli utsatt. 
  
 

10.6 OPPMÅLING/MATRIKKELARBEIDER: 

Dokumentasjon og føring av oppmålingsforretninger har fått større fokus blant 
befolkningen. Krav og innhold er i hovedsak beskrevet i matrikkelloven og 
matrikkelforskriften og har en rekke krav.  
 
Lurøy kommune må kunne dokumenter og bekrefte på detaljnivå hva partene i en 
grensesak/tomtesak har blitt enige om. Protokollskriving er dermed innført i en annen og 
bedre versjon enn tidligere, noe som også blir arkivert. Dette fører til bedre 
dokumentasjon blant partene, men også for kommunen i forbindelse med 
matrikkelføring. Men som konsekvens tar det mye mer tid enn tidligere, noe som merkes 
betraktelig på arbeidskapasiteten. Kartverket har meldt om tilsyn til kommunene, ved 
enn innføring av dokumentasjon og protokollskriving etter gjeldende lovverk vil vise at vi 
en på rett vei. 
 
For at protokoller og dokumentasjon skal være i henhold til gjeldende regelverk tar hver 
enkelt oppmålingsforretning og matrikkelføring svært mye tid. Eksempelvis tar måling av 
1 punkt minimum 30 min, da forutsettes det at alt er avklart på forhånd (merking og 
plassering av punkt). Så skal målingene utjevnes og beregnes i programvare. Når 
utjevningsrapporten er ferdig kommer skriving av protokoll, utsending protokoll, varsel 
matrikkelføring, enkeltvedtak matrikkelføring. I tillegg skal alt arkiveres. 
Tidsbruk på oppmålingsforretninger tar dermed svært lang tid etter de innskjerpede 
kravene. 
 
Sakene drøftes mer mellom de ulike saksbehandleren, men bør skje enda oftere. En får 
ved slik dialog tilbakemelding som kan ha betydning for eventuell bygging, planarbeid, 
landbruk etc.  
 
Prosedyrer og maler for ulike saker/tema er noe en burde bli enda bedre på, samt bruk 
av compilo.   
 
Det bør lages gode rutiner for registrering av saker i sammenheng med kostra-
rapportering. Slik det er nå er det mulighet for noe unøyaktighet og stor tidsbruk ved 
rapportering. 
 
Autorisasjonsprøve. 
Etter matrikkelloven med forskrift er det etter 1.januer 2023 kun personer med 
landmålerbrev som kan gjennomføre oppmålingsforretninger. 



 

85Tertial 1 - 2022

Avdelingsingeniør Oppmåling har bestått autorisasjonsprøve og blitt tildelt 
landmålerbrev etter matrikkellovens § 38 som nr. 277 i Norge. Dette innebærer at 
kommunen har godkjent landmåler. 
 
Bredbånd. 
Grunnet kort tidsfrist har en måtte slippe andre arbeidsoppgaver for å kunne levere 
dokumentasjon for bredbåndsløsning til Hestmona og Nesøy i tide. Dokumentasjon av 
hastighet medfører at en enten må reise selv eller kontakte lokale. En har vært i kontakt 
med fastboende på Nesøy som på vegne av kommunen har testet hastigheter, som er 
videreformidlet. 

10.7 BYGGESAK 

Saksbehandlingen har gått som normalt i 1. tertial. Det merkes at våren/sommeren er i 
anmarsj og at antall byggesaker øker. 
 
Kommunen har denne våren hatt saker som omhandler dispensasjon fra teknisk forskrift 
og krav til blant annet energiytelser på nye bygg/tilbygg. Dette er utfordrende saker som 
vi ikke har fått inn mange av tidligere og som derfor tar en del tid. Administrasjonen har 
lært av prosessen og lagd maler til saksbehandlingen som kan brukes i lignende saker 
senere. 
 
Ferdigattester og midlertidige brukstillatelser er saker som kan ha økonomiske 
konsekvenser for privatpersoner og bedrifter, og som går relativt raskt å behandle, disse 
blir derfor prioritert. 
 
Vi mottar forholdsvis mange søknader om ferdigattest, tidligere endring av 
gebyrregulativet for å oppnå dette synes derfor å fungere.  
 
Mottakskontroll av byggesaker, samt utsending av skjema med melding om tidsbruk er 
ting vi burde bli bedre til. Det har vært tilfeller der saker har blitt liggende over 
saksbehandlingsfristen og det under behandling blir oppdaget mangler i søknaden som 
må rettes opp i. En gjennomgang, gjerne med utfylling av sjekkliste, ved mottak av 
søknad vil bidra til å unngå dette. 
 
Dårlige søknader vanskeliggjør saksbehandling, hindrer fremdrift for både søker og 
kommune. 
 
Innføring av Byggsøk (elektronisk søknad), vil sørge for mye bedre grunnlag og mer 
fullstendige byggesøknader. Dette vil bli gjort i forbindelse med innføring av nytt 
sak/arkivsystem for kommunen. 
 
Kommunen registrerer at fortsatt blir kravet til melding av ikke søknadspliktige byggverk 
i svært liten grad fulgt opp. 
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10.8 VILTFORVALTNING 

Avd.ing oppmåling fører registreringer, samt har rapportert fjorårets fellinger og 
hendelser, behandlet saker for tildeling og undersøkt med valdansvarlige angående 
årets tildeling og eventuelle tilbakemeldinger. 
 
I 2022 er det foreslått en tildeling på totalt 24 dyr, fordelt på 8 vald.  
Forvaltningsplan for hjortevilt i Lurøy bør revideres, samt at en burde se på nytt på 
mulighetene for en bestandsplan i kommunen for å ha en bedre forvaltning av hjortevilt. 
Påkjørsels problematikk var stor i vinteren 2021/22 med mange tilfeller, noe som 
medførte litt arbeid. Ettersøksgruppe er ikke formelt i orden, men det er muntlige avtaler. 
Der har i enkelte tilfeller vært vanskelig å tak i personell i situasjoner, så kommunen bør 
til jaktstart i høst ha en skriftlig avtale med en ettersøksgruppe. 
 
 
 

10.9 BRANN OG REDNING 

I 1. tertial har det blitt gjennomført 7 utkallinger til brannvesenet. 
1 gress/lyngbrann, 1 branntilløp utenfor bygning, 2 automatiske brannalarmer (falsk 
alarm) og 3 hjelpeoppdrag til helse.   
 
Det er gjennomført og dokumentert i alt 14 brannsyn etter § 13 i brannloven i løpet av 1. 
tertial (i hovedsak ved kommunale enheter) 
Det har vært lite tilbakemeldinger på at private har utbedret avvik etter kontroll av piper 
og ildsteder i boliger i 2021.  
 
Ny brann og redningsforskrift ble innført 1.mars 22. Det må avklares hvordan Lurøy skal 
oppfylle de kravene som ligger i forskriften og som kommunen pr i dag ikke innfrir.  
 
 
 
 

10.10 PROSJEKTER/INVESTERINGER 

Det vises til forklaring/oversikt til investeringsregnskapet tidligere i dette dokumentet når 
det gjelder økonomi mm på investeringsprosjektene. 
 
Det er arbeidet med en rekke investeringstiltak. Både store og mindre investeringer, noe 
som tar mye tid. Teknisk sjef ser at det å ha egen kompetanse og utstyr gjør at vi i noen 
tilfeller kan lage grunnlag for anbud mm selv og slik både få det gjort tidligere og 
rimeligere, men dette må balanseres imot øvrig drift.   
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Teknisk sjef ser med bekymring på at det oppleves å være svært høye priser på bygg og 
anlegg, samt at det er lite tilgjengelig kapasitet i markedet. Dette vil forsinke/utsette 
noen av våre prosjekter. Det synes ikke å være noen rask bedring. Vi må derfor se på 
alternative løsninger, muligens mer i egenregi (selv om dette da vil gå ut over andre 
oppgaver), eller elementer og moduler det det kan være aktuelt.  
Med en slik stor prisøkning som det har vært de siste årene så vil tidligere priskalkyler 
ikke holde i dagens marked. 
 
 
Prosjekter består av mange små og store oppgaver. Det å bestille og få etablert strøm 
bør være en enkel sak, men Avklaring rundt, og levering av strøm til forskjellige 
prosjekter har vært utfordrende dette tertiale.  
 
2 eksempler er: 
 
Bolig i Gårdsveien 26, Kvarøy:   
Prosjektet meldt inn til ARVA i oktober 2021, vi mottok og aksepterte grovkalkyle på 
tilkobling 08.11.2021. Til tross for dette så måtte ARVA purres på gjentatte ganger for å 
få avklaring.  I starten av mai i år svarer ARVA med endelig løsning og oppdatert 
anleggsbidrag som er ca. dobbelt så stort som allerede akseptert grovkalkyle. Det skal 
etableres ny nettstasjon og strømmen skal leveres en annen vei enn der vi har fått gravd 
ned rør.  ARVA har kommunisert at de skal levere strøm fra midten av mai. Siste 
beskjed er at nettstasjon er skadet, og at det må leveres en ny. Bygget skulle 
overleveres i 30. april. Vi har pr. 25.05.2022 fortsatt ikke fått dato for strømlevering.   
 
Aldersund branngarasje: 
Prosjektet ble forhåndsmeldt til ARVA, via deres nettside, av oss ved hjelp av tall fra 
Elektro Helgeland AS, dette etter avtale med ARVA. Det ble gjort 26.11.2021.  
Etter gjentatte purrebrev til ARVA, uten svar, får vi svar 1. april at de ikke har mottatt 
meldingen og at det sannsynligvis skyldes en teknisk svikt hos dem. Meldingen sendes 
inn på nytt samme dag. Vi får grovkalkyle fra ARVA 10.05 som godtas. 
Vi har heller ikke på dette prosjektet fått dato for strømlevering. 
Det tok altså rundt 7 mnd. bare for å få avklart løsning på tilknytning av disse 
prosjektene, hvor lang tid det tar å få tilkoblet byggene gjenstår å se. 
 
 
En god dokumentasjon av et nybygg (FDV1-dokumentasjon) er viktig. Dette gir 
kommunen god informasjon ved fremtidige tiltak. Vi får stort sett ok informasjon fra våre 
leverandører, men ser at det er viktig at kommunen får tid til å sjekke dokumentasjonen 
ut umiddelbart etter overtakelse av byggene og deretter legge det inn i et system for 
FDV-dokumentasjon. 
 
  

 
1 Forvaltning, drift og vedlikehold 
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10.11 ØVRIGE OMRÅDER: 

I løpet av 2021 og 2022 er det betydelig økning i meglerhenvendelser i forbindelse med 
salg av eiendom, og det er hittil i år besvart 14 henvendelser til eiendomsmeglere. 
 
Vi ser også at det er stadig flere som søker om fritak for renovasjon, dette etter at HAF 
vedtok at alle må betale fritidsrenovasjon uavhengig av hvor de bor.  
Avtale om leie av kai, Aldra og Kvarøy – ikke effektuert pga. at ekspeditører ikke har fått 
avtale med NFK 
 
Rådgiver landbruk har hatt mye fokus på bo- og driveplikt – Brev er sendt til flere eiere 
som ikke oppfyller disse pliktene og det ser ut til å ha hatt god effekt. 
 
Dessuten hatt en gjennomgang av jordbrukseiendommer som eies av dødsbo, da det er 
kommet nye krav om at dødsbo må overføre jordbrukseiendommene til innen 3 år.  
Ved gjennomgang av gamle saker ser en at mange vilkår ikke blir oppfylt. F. eksempel 
ved fradelinger blir det satt vilkår om sammenføyning av eiendommer uten at disse blir 
oppfylt.  Det bør derfor etableres gode rutiner for at slike vilkår blir fulgt opp før de 
fradelte eiendommer blir tinglyst. 
 
Bolig på Onøy som var vedtatt solgt er nå overført til ny eier. 
 Det gamle helsehuset på Sleneset er enda ikke lagt ut for salg, da det har vært 
utfordring å få den endelige takstrapporten. 
 
Eiendomsskatt er også i 2022 offentliggjort og sendt ut i henhold til reglene i 
eiendomsskatteloven. Det var ventet noe flere klager på eiendomsskatten etter økning 
av skattegrunnlaget med 10 % for 2022, men det kom i svært få klager (kun 2-3 stk.) 
 
 
 
 

10.12 RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2022 

Se vedlegg for liste over alle vedtak etter delegert fullmakt på vegne av FSK og TRU 
Samlet tall nedenfor kan overstige antall vedtak i vedlagte lister, dette pga. at det i noen 
vedtak er behandling etter flere lover.  
 
 

PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN 

Byggesak: 
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Fradeling/tomter 

 

FORURENSNINGSLOVEN 

 
 
 
 
 

BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN 

Det er ikke gjort noen delegert vedtak etter denne loven i 1. tertial 
 

AKVAKULTURLOVEN 

1 uttalelse iht. akvakulturloven med forskrifter sendt til Nordland Fylkeskommune. 
Lovhjemmel er Akvakulturloven § 8. 
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HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

Det er ikke gjort egne vedtak etter denne loven, men er noen ganger del av behandling 
av f.eks. kaier, flytebrygger, moloer o.l. 
3 delegerte vedtak i forbindelse med behandling etter plan og bygningsloven i 1.tertial, 
Lovhjemmel er havne- og farvannslovens § 9. 
 
 

EIENDOMSSKATT 

Det er ikke gjort noen delegerte vedtak etter denne loven i 1. tertial. 
 

JORDLOVEN 

1 sak (TRU-78/22) der innmarksbeite er godkjent som spredeareal for husdyrgjødsel. 
(Det er bar fulldyrka og overflatedyrka jord som automatisk er godkjent for å spre 
husdyrgjødsel på.  (jordlov og matloven) 
 
Godkjent utbetaling av tilskudd til 39 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket 
Godkjent utbetaling av tilskudd til 11 søker om regionalt miljøtilskudd 
Godkjent utbetaling av tilskudd til 1 søker om organisert beitebruk 
Godkjent 1 søknad om drenering (gnr. 31, bnr. 2) 
Godkjent 1 søknad om utbetaling av SMIL-midler (spesielle miljøtilskudd i landbruket) 
(gnr. 18, bnr. 1)  
1 Avslag på søknad om fritak fra driveplikten (TRU-1/22) 
 
I tillegg er dette lovverket noen ganger del av fradelingsak. (jordlovens § 9 og 12) 

KONSESJONSLOVEN 

Det er ikke gjort noen delegerte vedtak etter denne loven i 1. tertial. 
 
 
 
MATLOVEN 
Godkjent 1 sprøytesertifikat (Et bevis alle bønder som sprøyter mot ugras må ha). 
 
  
 
SKOGBRUKSLOVEN 
Det er ikke gjort noen delegerte vedtak etter denne loven i 1. tertial. 
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VILTLOVEN 

Det er ikke gjort noen delegerte vedtak etter denne loven i 1. tertial. 
 

KOMMUNAL EIENDOM (SALG/LEIE/KJØP MM) 

Det er ikke gjort noen slike vedtak etter delegasjon i 1. tertial. 
 

10.13 KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN 

Statsforvalter har levert inn klage på vedtak i formannskap sak 24/22 vedr tillatelse til 
fradeling av 3 hyttetomter i Breivika ved Konsvikosen. Saken kommer opp på nytt i 
formannskapet. 
 
Landbruksdirektoratet har opprettholdt ett vedtak om avslag om dispensasjon for 
søknadsfristen for etterregistrering av avløser utgifter i 2021 
 
 
 
 
  

10.14 OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/TEKNISK 
SJEF 

Pr 1.tertial ser økonomien i etaten til å være bra når det gjelder drift. Regnskapet viser et 
mindreforbruk på 1.257.000 kroner, noe som er ca. 800.000 kr bedre enn i 2021.  
 
Hovedmengden av utgifter er ofte relatert til 2. og 3. tertial så et så stort mindreforbruk 
ansees ikke som sannsynlig mot slutten av året. Men det at en nå har en «buffer» kan 
gjøre at vedlikehold muligens kan foregå uten å ta ned omfanget hele året. 
    
Teknisk sjef er imidlertid bekymret for de ekstremt høye priser på arbeider og materialer, 
dette viser seg best når arbeider sendes ut på anbud. Få tilbud kommer inn og prisen er 
ofte svært høy. Til dels betydelig høyere enn kostnadsberegninger kanskje gjort for 2-3 
år siden.  
 
Noen prosjekter har en måtte utsette pga høy arbeidsbelastning, herunder utredning og 
avklaring omkring Selnes vannverk. 
 
Det er stor aktivitet i Lurøy, mye bygges både av bedrifter og private byggherrer. 
Kommunens oppgaver med å handtere tomter, byggesak, tilknytte vann, avløp, 
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avkjørsler med mer er økende i omfang. Det er viktig at kommunen klarer å opprettholde 
god nok kapasitet slik at vi ikke oppleves som en forsinkende del av en slik prosess. 
  
Fortsatt lavt sykefravær i etaten er svært positivt.  
 
Rekruttering vil bli en utfordring i årene fremover. Dette innenfor alle arbeidsgrupper. Og 
kommunen må ha fokus på hvordan dette kan løses. Rekruttere, utvikle og beholde 
arbeidskraft må det jobbes med. Vi har vært heldig å få rekruttert en god kandidat til 
stillingen som fagleder vedlikehold, men ser på antallet søknader på denne stillingen og 
andre stillinger at det er få som søker seg til oss, trolig pga. et svært godt 
arbeidsmarked for arbeidssøkere.  
 
Vi har hatt en vinter med relativt mye snø og mange snødager. Brøyting og strøing av 
kommunale veier går fint, det er svært lite klager på denne tjenesten. Men snøfallet har 
brukt opp hele årsbudsjettet for brøyting. Noe som medfører at høstens utgifter (50 % av 
fastbeløp for sesongen og ev timer) må dekkes av midler avsatt til sommervedlikehold 
av veiene.  
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11 OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 1 
– 2022 V/RÅDMANN  

 

OVERORDNEDE LOVHJEMLER (KOMMUNELOVEN)  

Rådmannen legger til grunn kommunelovens § 14-5 - Årsbudsjettets bindende virkning. 
Budsjettstyring for den økonomiske tertialrapporteringen, sitat bestemmelse: 
 
«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om utvikling i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis 
utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i 
årsbudsjettet.» 
 
Tertialrapporteringen omhandler også finans- og gjeldsforvaltningen jf. finansreglement 
og kommunelovens § 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning. 
 
I tillegg rapporteres det ved tertial om internkontrollen jf. kommunelovens § 25-2 
Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn. 
 
Kommunens eierstyring rapporteres en gang i året ved rullering/revidering av 
eierskapsmeldingen i kommunestyret i september. Dette i henhold til kommunelovens § 
26-1 Eierskapsmelding. Kravet i loven er en gang i valgperioden, men vi har valgt årlig 
rullering i kommunestyret for å hold bedre fokus på eierstyringen. 
 

VURDERING 

Tertialrapporteringen er i stor grad tilpasset rapporteringskravene i ny kommunelov. Det 
vil ta noe tid før rapporteringer blir komplett da det fordres en del tilpasninger i forhold til 
saksbehandlingssystem og innarbeidelse av rapporteringsrutiner i hele organisasjonen.   
 
Det vil også være en del systemutfordringer som en må løse for mer effektiv 
rapportering.  
 
Det innføres fortløpende verktøy som har som formål å lette rapporteringen, blant  
annet internkontrollarbeidet.  
 
Kommunen har en rekke lover og forskrifter som skal følges. Det er derfor viktig å få på 
plass rapportering på at alle internkontrollområdene følges opp. Dette er oppgaver som 
nødvendigvis vil ta noe tid å få fullstendig på plass. Bare det å identifisere å 
systematiser internkontrollområder (lovområder) er krevende i seg selv. Dette arbeidet 
vil fortsatt ha stort fokus. Mye av de administrative ressursene vil nødvendigvis måtte gå 
med til dette arbeidet. 
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HMS er et område som har plass i rapporteringen. Rådmannen anser det som viktig at 
kommunestyret er godt kjent med HMS arbeidet, herunder oppfølging av sykefravær. 
Utviklingen er i hovedsak god, det er lav uføreandel i Lurøy kommune, og ansatte står 
lenge i stillinger, svært ofte opp til pensjonsalder (67 år). Dette er gode indikatorer på at 
ansatte trives på jobb i Lurøy.  
 
Rådmannen har fokus på at politiske vedtak skal effektueres så snart som mulig. Det 
rapporteres i den forbindelse på status for kommunestyrevedtak i tertialrapporteringen.  
 
Rådmannen rapporterer på finans- og gjeldsforvaltningen. Rapporteringen viser at en er 
innenfor reglementets forutsetninger, med grei margin. Plassering av likvider er satt på 
vent inntil markedssituasjonen stabiliserer seg etter koronakrisen og krigen i Ukraina.  
 
Koronasituasjonen har preget en del av aktiviteten frem til mars. Deretter har mye 
ressurser blitt benyttet på oppbygging av flyktningetjeneste, samt fortløpende håndtering 
av situasjonen. Dette har medført at mange andre oppgaver er blitt skjøvet på. 
Flyktningetjenesten er per 20 juni overført til HSO etaten, og flyktningkonsulent er på 
plass i juni.  
  
Det har skjedd en formidabel utvikling i endrede møteformer, der teams er rådende 
både internt og eksternt. Kommunen har endret sine måter å arbeide på. Rådmannen 
ønsker å videreutvikle de holdninger som er skapt for avvikling av effektive møter på 
teams framfor å benytte stor del av tiden til reise og venting. Økonomisk og effektivitet 
vil være stikkord som skal vurderes. Rådmannen har forventninger om redusert omfang 
av tjenestereiser fremover.  
 
Rådmannen måtte leie inn BDO Namsos for å utøve regnskapslederfunksjonen da en 
ikke lyktes med rekrutering av ny person etter at den regnskapslederen forrige fratrådte.  
 
Økonomirapporteringen indikerer at etatene har rimelig kontroll på budsjettet, og at en 
må kunne forvente tilnærmet budsjettbalanse for 2021. Intern budsjettregulering i løpet 
av høsten, og tertialrapportering 2, vil gi indikasjon på om budsjettmålsettingen vil kunne 
oppnås. Etatene er noe mer presset økonomisk nå enn det var til samme tidspunkt i 
2021.  
 
Videre rapporteres det på utfordringer knyttet til rekruttering fra alle etatene. Kommunen 
står overfor store utfordringer fremover mht. rekruttering, og da spesielt 
kompetansestillinger innenfor flere områder. Dette er dessverre en utvikling som 
forsterker seg og blir mer krevende å håndtere. Det svært liten arbeidsledighet i 
kommunal sektor, og konkurransen om de gode medarbeiderne er krevende nasjonalt, 
og spesielt i vår region. 
 
I tillegg vil generasjonsskiftet slå inn i årene fremover, og da spesielt innenfor omsorg. 
Da det blir færre yngre i kretsene blir det krevende å møte generasjonsskiftet med påfyll 
lokalt. Kommunen har de senere år hatt stort fokus på rekruttering og tilrettelegging for å 
få nye ansatt, bla ved bygging av boliger for ansatte i områder der boligmarkedet er 
presset. I tillegg har en forsøkt forskjellige rekrutteringstiltak uten å lykkes helt, bla 
stipend/tilskudd. Administrativt jobbes det med strategier for å møte nevnte utfordringer.  
Rådmannen vurderer at Lurøy kommune står ved en del veiskiller fremover, bla i forhold 
til fordret kompetanse, generasjonsskifte, rekruttering og ikke minst budsjettering 
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fremover. Kommunestyret må derfor ha fokus på primæroppgavene i sitt budsjettarbeid 
hvis en skal kunne håndtere nevnte utfordringer.  
 
Rådmannen er videre bekymret for at en vil kunne slite med flere tjenesteområder som 
følge av rekrutteringsutfordringene. Det er videre krevende å få til kontinuitet i en rekke 
stillinger. Skifte av ansatte fordrer mye opplæring og tilpasning. Kommune står derfor i 
fare for å slite ut ansatte som over tid får høyere belastning som følge av 
rekrutteringsutfordringene. Situasjonen medfører at en må nedjustere forventningene på 
hva administrasjonen vil evne å levere på. Fokuset bør dedikeres til de viktigste 
tjenestene og stabsfunksjoner.  
 
Som følge av at ansatte pensjoneres og faglige/praktiske forhold er det besluttet å 
profesjonalisere og sentralisere arkivarbeidet i kommunen. Rådmannen oppretter i den 
forbindelse en egen arkivavdeling der arkivleder har myndighet og ansvar som leder av 
tjenesten og ansatt i avdelingen. Arkivleder ble ansatt i begynnelsen av juni måned. Hun 
jobber nå med rekruttering av 2 arkivmedarbeidere. Det er håp om at arkivtjenesten skal 
være oppe å gå utpå høsten, selvsagt avhengig av rekruttering. I tillegg skal hoved- 
arkivsystemet oppgraderes utover høsten, noe som er en stor oppgave som fordrer 
dedikert fokus over tid. Rådmannen kommer tilbake med oppdatert status i tertial 2. 
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12 VEDLEGG 

 
 Vedlegg Sentraladministrasjonen: 
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DELEGERTE VEDTAK TILSYNS- OG RETTIGHETSUTVALGET 
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DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET 

 

 
 

DELEGERTE VEDTAK KOMMUNESTYRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


