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1. SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL  

SYKEFRAVÆR 
Tabellen under viser sykefraværet samlet sett, og fordelt på antall dager. Det er lagt til 
grunn 34 431 dagsverk for de 8 månedene 2. tertial utgjør.   
 
Sykefraværet per 2. tertial 2021 var samlet sett for Lurøy kommune beregnet til 4,6 % 
(5,05 % samme periode i 2020 og 6,78 % samme periode i 2019). Som en ser utgjør 
legemeldte/langtidssykemeldte majoriteten med 4,32 % (3,74 % i samme periode i 
2020). Dette er ikke en ønsket utvikling, men få personer kan gi stort utslag. 
 

Fordeling sykef ravær
Mulig 

dagsverk
Dagsverk 

f ravær
Fravær               

2021
Avtalt sykefravær 1-3 dager 118,6 0,34 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer 111 0,32 %
Sykemelding 0-16 dager 161 0,47 %
Sykemelding 17 dager og mer 1325 3,85 %
Sum sykef ravær 34 431 1 715,6 4,98 %

Sykef ravær  f ra 01.01.21 t il 31.08.2021

 
Sammenlignet med 2. tertial i 2020 er sykefraværet redusert med 0,07 prosentpoeng. 
Avtalt sykefravær 4 dager er redusert med 0,11 prosentpoeng, mens sykemeldinger 17 
dager og mer har økt med 0,54 prosentpoeng. Det er viktig å snu denne trenden ved å 
arbeide for reduksjon av legemeldt langtidssykemelding til avtalt sykefravær i dialog 
med arbeidsgiver.   
 
Når det gjelder mulige årsakssammenhenger til redusert sykefravær sammenlignet med 
2020 vises det til de etatsspesifikke gjennomgangene. Hovedsakelig kan reduksjonen 
forklares med en god del avklaringer av arbeidstakere. Korttidsfraværet fremstår relativt 
stabilt over tid, dog med en reduksjon fra tertial 2 i 2020 til tertial 2 i 2021. Legemeldt 
langtidssykefravær har som nevnt økt noe.   
 
I 2020 utgjorde sykefraværet 5,19 % for året som helhet, noe som var en reduksjon på 
0,72 prosentpoeng fra 2019 (5,91 %).    
 

Etatsfordelt  sykef ravær
Mulig 

dagsverk
Dagsverk 

f ravær
Fravær    

2021
Sentraladministrasjonen 2 025 12 0,57 %
Oppvekst 14 577 663 4,54 %
HSO 15 111 992 6,57 %
Teknisk etat 2 718 50 1,84 %
Sum sykef ravær 34 431 1 716 4,98 %  
 
Fordelt på etatene er det tradisjonelt oppvekst og HSO som har høyest sykefravær. 
Oppvekstetaten har en nedgang på 1,62 prosentpoeng sammenlignet med tertial 2 i 
2020, mens HSO har en økning på hele 1,74 prosentpoeng.   
Sentraladministrasjonen har en økning på 0,12 % prosentpoeng sammenlignet med 
tertial 2 for 2020, og Teknisk har en nedgang på 0,25 prosentpoeng. Det vises for øvrig 
til etatssjefenes gjennomgang av sykefraværet senere i saken. 
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Rådmannen er tilfreds med at sykefraværet har blitt redusert, samt at korttidsfraværet 
ser ut til å stabilisere seg på et relativt lavt nivå, men er noe bekymret for økning i 
langtidssykefravær.   
 
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. Ny 
handlingsplan for IA – arbeidet i Lurøy kommune ble utarbeidet i 2019. 
 
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. 
 
 

HMS 
Det ble i januar 2021 gjennomført HMS kartlegging av alle enhetene i Lurøy kommune.  
 
Det er lederne ved enhetene som er ansvarlig for gjennomføring av HMS kartleggingen.  
 
For å holde kontinuitet og fremdrift gjennomføres HMS kartleggingen ved enhetene med 
bistand fra HMS koordinator og Teknisk sjef. Kartleggingene kombineres med 
vernerunde og brannsyn der Verneombud og vedlikeholdspersonal også deltar.  
 
Det utarbeides handlingsplaner for hver enhet. Handlingsplanene samordnes for 
gjennomgang i AMU, og som grunnlag for HMS plan fra bedriftshelsetjenesten. Videre 
følges planene opp av enhetsledere og etatssjefer iblant annet tertialrapporteringer.  
 
Ved arbeidsmiljøutfordringer på arbeidsplassene bringes forholdene inn for behandling i 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Er det behov for særskilte tiltak besluttes det i AMU. Videre 
følges sakene opp i AMU så lenge det er nødvendig. Byggeprosjekter, planer, avvik og 
andre relevante forhold, jf. aml. § 7-2 og § 3-1, behandles og følges opp i AMU.   
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AMU består av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstakers representanter (herunder 
hovedverneombud) og bedriftshelsetjeneste. 
 
Bedriftshelsetjenesten (NIKS) har i høst sagt opp avtalen fra årsskiftet med Lurøy 
kommune, men vil søke å virke til en har på plass ny bedriftshelsetjeneste. Rådmannen 
planlegger anbudsutsettelse av bedriftshelsetjenesten, og det arbeides med 
utarbeidelse av anbudskriterier som vil bli forelagt AMU i løpet av høsten.  
 
 

INTERNKONTROLL 
 
I den nye kommuneloven er internkontroll hjemlet i § 25-1 med følgende ordlyd: 
 
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren: 
 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll.» 
 
Det er gjennomført egenkartlegging i kompetanse og bruk av Compilo, blant 
enhetslederne og ledere av tjenesteområder ved avslutning av 1. tertial og 2. tertial. For 
1. tertial mottok vi 12 besvarelser, mens vi i 2. tertial mottok 15 besvarelser. 
 
 
 
 
 

 

DELEGASJON 
Etatslederne er godt i gang med arbeidet i delegasjonsportalen med sub-delegasjon 
videre ned i sine ledd, på myndighet delegert dem fra Rådmannen. I tillegg utarbeides 
etatsvise delegasjonsreglement som gir føringer og organisatorisk delegert myndighet 
innad i etatene. Føringene i reglementet danner grunnlag for utforming av etatenes 
lederavtaler som skal sikre tydelig forankring av oppgaver, myndighet og ansvar som 
ligger til den enkelte leder. 
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Det er mål om at dette arbeidet skal ferdigstilles i slutten av 2021. 
 
 

AVVIKSBEHANDLING 
Etter opplæringstiltak iverksatt i 2. tertial opplyser 2 av 15 respondenter at de fremdeles 
har behov for mer opplæring. En av disse respondentene var ikke med i forrige 
kartlegging og fikk av den grunn ikke avdekket opplæringsbehov. Øvrige 13 
respondenter anser seg selv ferdig opplært innen avviksmodulen.  
 
Funn i egenkartlegging fra 1. tertial viste at ansatte har høy teknisk terskel for å logge på 
systemet og/eller å melde avvik. Det ble i slutten av 1. tertial åpnet for at ansatte kunne 
melde testavvik som en øvingsoppgave hvor enhetsledere kunne gjennomføre praktisk 
kursing og veiledning av sine ansatte gjennom hele prosessen.  
 
Det rapporteres nå at 92 % av de ansatte ute i enhetene har gjennomført opplæring i 
avviksrapportering. 
 
I 1. tertial ble det meldt 67 avvik totalt, hvorav 6 testavvik. I 2. tertial ble det rapportert 66 
testavvik (disse er nå slettet av hensyn til statistikken) og 80 reelle avvik.  
 
Mens enhetene rapporterte at 24,5 % av de ansatte ikke hadde vært innlogget i 2020, 
rapporteres 14 % av de ansatte ikke har vært innlogget i 2. tertial.  
 
Målbare tall på ansattes aktivitet i internkontrollsystemet viser svært positive tendenser 
fra 1. til 2. tertial på tross av færre virkedager til som følge av ferieavvikling. 
 

AVVIKSRAPPORTERINGEN FOR 2. TERTIAL FORDELER SEG SLIK 
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Andelen avvik med null oppdrag er fremdeles høyere enn forventet. Stikkprøver viser at 
mange av disse avvikene er behandlet med oppdrag/tiltak, men at avviksbehandler har 
registrert tiltakene feil sted. Dette påvirker ikke kvaliteten på avviksbehandlingen, men 
selve statistikken. 

DOKUMENTHÅNDTERING 
Mengden revisjonsoppgaver, dokumenter over revisjonsfrist, er fremdeles betydelig og 
utgjør en omfattende internkontrolloppgave. En del revisjonsoppgaver må overføres fra 
systemadministratorer til respektive etater. Etatsledere må delegere videre 
revisjonsoppgaver innenfor egen etat. En del revisjonsoppgaver ligger hos etatsledere, 
men hører hjemme nærmere tjenesteproduksjon og bør flyttes. 
 
Man bør i prosessen også gjøre en vurdering av revisjonsfrister for skjema og 
standarddokumenter med lang varighet, slik at man unngår unødvendig støy på 
oppgavelista. 
 
11 av 12 respondenter svarte i 1. tertial at det ikke var foretatt gjennomgang av hvilke 
dokumenter og prosedyrer enhetene skal ha på plass. 10 av 13 respondenter oppgir 
ved utgangen av 2. tertial at denne gjennomgangen er foretatt. 
 
7 enhetsledere rapporterte til 1. tertial å ha behov for opplæring. Det er gjennomført 1/1 
opplæring av 6 av disse, samt oppfølging i etterkant av kurs. Den siste oppga å ha 
mottatt nødvendig opplæring fra sin etatsleder, og ble kvittert gjennomført. 
 
Kartleggingen ved 2. tertial viste 3 enheter med behov for opplæring: en av disse 
besvarte ikke kartlegging i 1. tertial, 1 rapporterte ikke opplæringsbehov i 1. tertial, 1 
oppga å ha mottatt opplæring av etatsleder i 2. tertial. Samtlige 3 er bedt om å finne 
egnet dato for opplæring. 
 
Majoriteten av enhetslederne trekker frem betydningen av å kunne motta fortløpende 
veiledning ved behov, som positiv. 
Det er kommet inn flere innspill på at strukturene i dokumentmodulen bør gjennomgås 
fordi de ikke oppfattes intuitive for ansatte på enhetene. Det bør kjøres etatsvise 
prosesser rundt struktur og innhold. For å sikre et brukerorientert system. 
 
 

AVVIKS- OG DOKUMENTMODUL 
De tre enhetslederne som fremdeles har behov for opplæring, vil bli fulgt opp med kurs 
og oppgaver. Når det allerede før denne oppfølgingen oppgis at 92 % av de ansatte har 
fått opplæring i Compilo av sin leder, er det sannsynlig at vi vil være svært tett opp mot 
100 % i løpet av årets siste tertial. Det vil si at opplæringsfasen etter hvert kan avsluttes. 
Ansatte og enhetsledere vil fremdeles få fortløpende veiledning og hjelp på forespørsel, 
i tråd med behov oppgitt i egenkartleggingen. 
 
Neste fase av arbeidet i avviks- og dokumentmodulen bør inneholde fastsetting av 
målsetninger og resultatområder innen brukskultur innenfor etatene. 
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ROS-MODUL 
Kommunens (foreløpig) to superbrukere er ferdigkurset. Teknisk oppgavebeskrivelse og 
utkast til prosedyre er klar til gjennomgang i ledergruppen. Det gjenstår gjennomgang 
av strukturer, fastsettelse av tiltaksgrenser og prosessplan for utrulling av modulen. 
 

Modulene er åpnet for bruk, men det fordres noe planlegging og opplæring før en kan ta 
den i bruk i organisasjonen, noe en planlegger å gjøre i løpet av høsten/vinteren 2021.  

 
 

BRIDGE-MODUL 
Bridge modulen er i hovedsak et verktøy for organisering, oppfølging og administrering 
av saker til politisk behandling. Når dette verktøyet tas i bruk vil rådmannen ha en bedre 
oversikt over saker som skal til politisk behandling, samt oppfølging av tidligere vedtak. 
Rådmannen har som mål å ta i bruk Bridge i slutten av 2021 slik at det er implementert 
for bruk i 2022. Bridge vil bidra til at en lettere vil kunne rapportere på status på vedtak 
fra alle politiske organer/utvalg.    
 
 

ARKIVPLAN 
Arbeid med utarbeidelse av ny arkivplan er igangsatt. Perioden frem til nå har vært 
benyttet til kartlegging og planlegging av videre arbeid. Rådmannen vil stramme opp 
organiseringen og tydeliggjør organiseringen av dette arbeidet. I tillegg ses det på 
omdisponering av sekretærressursene til arkivarbeidet. Koronasituasjon og valgarbeidet 
har medført noe utsettelse av dette arbeidet. Målsettingen er å lande organiseringen før 
årsskiftet.    

 

 

NYE MODULER IK 
I løpet av høsten lanserer Compilo en ny modul for overordnet overvåkning av 
internkontroll (Rådmannsverktøy). Hvis modulen innfrir forventningene, vil den bli 
anskaffet. Det vil da være mulig å få på plass en helhetlig styring med 
internkontrollarbeidet som vil kunne effektivisere dette arbeidet noe, men først å fremst 
for å kunne ha betryggende kontroll med dette viktige arbeidet. 

 

 

 

KOMMUNELOV, SÆRLOVER 
Kommunelovens kapittel 25 er tydelig på kravene til internkontroll i kommunen.  
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Faglover/særlover harmoniseres fortløpende i forhold til bestemmelsen i 
kommuneloven. Det jobbes derfor med standardisering av rapportering til rådmannen 
på særlover.  
 
Dette utfordrer saksbehandlere, bla ved at en i større grad må benytte kommunens 
hovedsaksbehandlingssystem ESA for post/journal og innenfor enkeltvedtak, bla    
skal all klagesaksbehandling nå journalføres i ESA.  
 
Der Statsforvalteren er klageinstans skal alltid rådmannen holdes orientert 
(kopimottaker). Dette gjelder også ved tilsyn og lignende.  
 
HSO sjef har i forbindelse med opprettelse av tildelingskontor fokus på 
kompetanseheving av bruk av fagsystemet Cosdoc, herunder organisering og mulighet 
for bedre uttak av enkeltvedtak og rapporter.   
 
Innenfor sosial og barnevern vurderes nye fagsystem. Foreløpig vurderer en å benytte 
ESA innenfor sosialsaker, og anskaffelse av fagsystem innenfor barnevern i løpet av 
2022/2023, bla når det er kommet ny leverandør på banen slik at en kan oppnå 
konkurranse. 
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2. ØKONOMI 
I dette kapitlet rapporteres det i hovedsak på kommunens inntekter (ikke 
brukerbetalinger). Lurøy kommune har sine løpende inntekter i hovedsak fra 
rammeoverføringer, skatteinntekter og kapitalinntekter. Det rapporteres også på 
finansforvaltningen, herunder avdrag. 
 
 

SKATTEINGANG  
Figuren viser skatteinngangen pr. 2. tertial 2021, sammenlignet mot skatteinngangen i 
2020. 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 august 2021 utgjør samlet skatteinngang, ifølge rapportering, ca. 50,37 
mill. kr, mot budsjetterte 50,09 mill. kr. Kommunen har dermed en skatteinngang pr. 
utgangen av april som ligger ca. 0,6 % over budsjettert skatteinngang. Regnskap per 
tertial 2 har en skatteinngang på ca 47,4 mill mot budsjett på ca 50,09 mill. kroner. 
 
Det påpekes at skatteinngang for august er relativt lav, da hoved innbetalingene er 
annenhver mnd.    
 

 Akkumulert skatt pr august 2021 utgjør ca. 50,37 mill. kr 
 Akkumulert skatt pr april 2021 utgjorde ca. 21,8 mill. kr 
 Regnskap skatt 2020 utgjorde ca. 82,25 mill. kr 
 Budsjettert skatteinngang 2021 utgjør 75,13 mill. kr 
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I 2020 utgjorde den totale skatteinngangen (kommune/fylke/stat) i Lurøy ca. 589 mill. kr 
(482 mill. i 2019). Herav utgjorde selskapsskatten ca. 350 mill. kroner (går i sin helhet til 
staten). 
 
 

EIENDOMSSKATT 
Eiendomsskatten ble utskrevet i mars 2021, og med den bakgrunn er 50 % av 
eiendomsskatten inntektsført per 2. tertial. I prinsippet skulle den vært inntektsført i sin 
helhet ved utskriving, noe en vil vurdere å gjøre i 2022.   
 
For verker, bruk og næring utgjør inntektsføringen (netto) per 2. tertial ca. kr 431 741,- 
mindre enn budsjett. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten. 
 
For bolig– og fritidseiendom utgjør inntekten ca. kr 566 290,- mindre enn budsjett per 2. 
tertial. 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. 1,6 mill. kroner over budsjett (ca. 
86,6 mill.) per tertial 2, noe som har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt.   
 
Innenfor kapitalområdet ligger renteområdet (sum inntekter/utgifter) med ca. 1,33 mill. 
kroner i mindre kostnader enn budsjett (mindreforbruk). Dette har i hovedsak sin årsak i 
lav rente og at det ikke er inntektsført renter for innskudd i 2021. Utover dette er det 
inntektsført renter fra startlån og næringslån. Renter på lån (investering/husbank) 
belastes fortløpende.   
 
Avdragskostnadene utgjør ca. 1,33 mill. kroner mer enn budsjett. Dette har nok sin 
årsak i periodisering avdrag, samt at det så langt ikke er tatt opp langsiktige lån til 
investering i 2021 (4,0 mill.). Lån til startlån med 15,0 mill. kroner er tatt opp i tertial 2. 
 
 
 
 
 
 
 

PER 1. SEPTEMBER 2021 UTGJORDE RESTGJELD INVESTERING: 
 kommunalbanken/kommunekreditt/husbank (investering) kr 112 881 347,- 
 Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør kr 24 173 367,- 
 Samlet lånesaldo per tertial 2 utgjør dermed kr 137 054 714,- 
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 I tillegg er det vedtatt låneopptak med kr 4 000 000,- 
 Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).     

  
 
Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig og lønnsomt å ha flytende rente på 
samtlige lån jf. finansreglement. 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. 
 
 

UTVIKLING AV ANTALL INNBYGGERE I LURØY 
Per 2. kvartal 2021 var det 1 878 innbyggere i Lurøy, noe som var en økning på 2 
innbyggere sammenlignet med 1. kvartal 2021.  
 
Siden 1. januar 2018 og frem til 2. kvartal 2021 er det blitt 42 færre innbyggere i Lurøy. 
Dette virker direkte inn på kommunens inntekter (rammeoverføring/skatt). Antall 
innbyggere per 1. juli 2021 vil i stor grad danne grunnlaget for rammeoverføringene for 
2022. 
 
 

ØKONOMI/DRIFT 
Regnskap 2021 skal i hovedsak være ajourført per tertial 2.   
 
Økonomigjennomgangen omfatter følgende etater: 
 

 Sentraladministrasjonen 
 Oppvekstetaten 
 Helse- og sosialetaten 
 Teknisk etat 

 
 
 
 
 
Regnskap per tertial 2, 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 2 
- 2021, 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 2. Forsinkelsen innenfor sykelønnsrefusjon medfører selvsagt forsinkelse på deler 
av denne inntekten. 
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2.1. 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 2 er all midlene plassert i kommunens hovedbank (SpareBank 1 Helgeland, 
tidligere 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. 
 

 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.  
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3 måneders NIBOR (3 mnd.) utgjorde 0,42 % den 31/8-2021, og har deretter økt til 0,58 
% den 31/10-2021.  
 
NIBOR har som følge av den gradvise åpningen av samfunnet økt fra slutten av juni da 
den var på det laveste (0,19 %) i år og frem til nå  
 
Prognosene er at NIBOR stiger jevnt fremover til ca. 1,2 % høsten 2022 (ca. 1,73 % i 
2024)   Dette vil medføre økte rentekostnader for kommunens lån fremover, ikke 
dramatisk men svakt stigende. 
 
Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag.  
 
Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets 
føringer/regler i 2021, m.a.o. ingen avvik. Lavere innskuddsrente medfører følgelig 
lavere avkastning. 
 
 

PASSIVA (LÅNEGJELD) 
 Sammensetning av lånegjeld: 

Per tertial 2 fremkommer følgende fordeling av lån per utlånsinstitusjon: 
 
Kommunekreditt (KLP banken), ett lån som utgjør   kr.   47 862 500,- 
Kommunalbanken, 18 lån som til sammen utgjør   kr.   63 112 000,- 
Husbanken (investering), 5 lån som utgjør   kr.     1 906 847,-     
Husbanken (formidlingslån), 7 lån som utgjør     kr.   24 213 367,-   
Sum, 33 lån som til sammen utgjør     kr. 137 054 714,- 
 
 

 Løpetid for lånegjelden: 

 
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 1/1-2021 
vises i tabellen under. 

 
 

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

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

 

 
 Endring i risikoeksponering: 



 

16Tertial 2 - 2021

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/kommunekreditt er har vi 2 lån, per 31/8-2021 utgjorde renten 1,13 % for 
det ene (eldre lån) lånet, og for det andre lånet 1,01 %.    

Kommunalbankens rente for lånene vi har med 3 mnd. NIBOR ligger per tertial 2, på et 
snitt for våre lån overkant av 1,0 %. De lånene som har PT rente hadde et rentenivå på 
0,9 % per tertial 2. Det varslet en økning til 1,3 % for disse lånene med virkning fra 13. 
oktober 2021.  

For husbanklånene ligger flytende rente per 1. september på 0,928 for flytende rente %, 
varierer litt avhengig av antall avdrag per år. Rentefastsettelse (basert på forskrift) på 
husbanklån vil ha en forsinkelse på ca. 3-4 mnd., noe som betyr at den er på vei ned 
mens de andre øker. Dette vil hente seg inn igjen etter hvert. Flytende rente fra 1. 
november er beregnet til 0,798 %. 

Kommunen har per tertial 2 avsatt 11,2 mill. kroner i avdragsfond 
(Rentereguleringsfond) for å håndtere eventuelle rentesvingninger. Dette i henhold til 
finansreglementet (kap. 8). Målsetningen er at rentereguleringsfondet skal utgjøre 
mellom 7-10 % av netto rentebærende gjeld (ikke formidlingslån). Dette er per tertial 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 2021 gjøre noen 
vurdering mht. likviditet som en eventuelt søker å plassere i 
sertifikat/pengemarkedsfond, eventuelt fordelt til annen finansinstitusjon. 
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2.2. RESERVE- OG TILSKUDDSPOSTER 
Tabellen under viser budsjettsaldo på reservepostene per tertial 2. 
 
Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Funksjon (t) Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnskap  Årsbudsjett inkl endr

Reserveposter 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14900 0 82 667 82 667 124 000
Reserveposter 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14902 0 0 0 0
Reserveposter 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14903 0 0 0 0
Reserveposter 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14906 0 33 333 33 333 50 000
Reserveposter 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14908 0 1 194 000 1 194 000 1 791 000

Reserveposter Totalt 0 1 310 000 1 310 000 1 965 000  
 
 
Tabellen under viser opprinnelig budsjett på reserveposter hva som er disponibelt per 
tertial 2.  
 
Saldo reserveposter Disponibelt per 31. august 2021 Budsjett 2021
Reservepost 122 000 1 897 000
Reservepost korona 891 000 2 041 000
Tilskuddspost 1 - -
Tilskuddspost 2 (Folk i husan) -402 000 200 000
Tilskuddspost veilys - 150 000
Tilskuddspost uteområde - -
Tilskudd investering kirker - -
Tilskudd lokalutvalg 50 000 50 000
Vedlikeholdspost Reasfaltering - -
Sum 661 000 4 338 000  
 
 
Saldo Reservepost korona inneholder avsetning på 0,5 mill. kroner til ev 
barnehagetilbud jf. kst. sak 25/21. Tilskudd lokalutvalg vil bli fordelt i løpet av høsten. 
 
Tilskudd veilys er disponert av TRU, og innebærer bruk av disposisjonsfond veilys med 
kr 35 000,-. 
 
Folk i Husan midlene ble disponert tidlig i år. Samlet utgjør regnskap folk i husan 
tilskudd 0,5 mill. kroner per tertial 2, noe som betyr at resterende beløp (402 000,-) 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond folk i husan. I nevnte beløp/regnskap ligger 2 
tilskudd på til sammen kr 200 000,- som ble vedtatt tidligere år. Saldo på fond folk i 
husan utgjør 1,44 mill. kroner per 1. januar 2021.  
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3. INVESTERINGER  
 

 

3000 LEGETJENESTE 
Alle legekontor har fått oppgradert og innkjøpt nødvendig medisinsk teknisk utstyr. 
Innkjøp er basert på behov for utskifting av gammelt utstyr som er defekt og/eller lite 
brukervennlig. Vurdering er gjort i samarbeid med tidligere kommuneoverlege.  
 
Oppgradering av utstyret bidrar til at forsvarlig legehjelp kan utføres på alle øyene. Med 
hjelp fra helsepersonell som kan håndtere dette utstyret kan legen bistå uavhengig av 
hvilken øy den befinner seg på. 
 
I tillegg var det behov for innkjøp av lisenser for digital oppkopling. 
 
Det er investert i utstyr til hvert legekontor (4). Dette utstyret er noe sensitivt (og dyrt å 
kjøpe inn nytt ved skade). Det er kabler til hver funksjon som kobles direkte inn i 
harddisken på kontoret.  
EKG kan utføres alle kontor uten at lege trenger å være til stede der legen kan lese 
resultatet og gjøre vurderingene.  Det er pr i dag i bruk på 3 av kontorene. 
 
Følgende utstyr omfattes av investeringen:  
 
EKG, spirometri (måler lungekapasitet), 24t. blodtrykksmåler og urinavleserapparat. 
 
Utstyret er i hovedsak dekket av fondsmidler. 
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4121 RÅDHUSET 
Kjøp av nytt telefonisystem for Lurøy kommune. Ikke gjennomført pr 2.tertial 2021. 
 

4131 KONSVIK SKOLE 
Utbedring av garderobene i kjelleren. Tegninger er avklart (Godkjent i AMU): Anbud ble 
mislykket (ingen tilbud kom inn) avventes til 2022 med forventning om bedre tilgang på 
entreprenører. 
 

4134 LOVUND SKOLE 
Lovund skole kjøper inn utstyr ved behov/anledning 
 

4136 IT-UTSTYR SKOLER 
Investeringen gjelder anskaffelse av Visma barnehage og aksesspunkt Lovund skole i 
den forbindelse. Investeringen er med dette gjennomført/ferdigstilt med et merforbruk på 
kr 17 784,-. 
 

4139 SLENESET OPPVEKSTSENTER 
Flytting av garderober opp. tegninger er avklart og godkjent i AMU. Anbud ble mislykket 
(totalentreprise) da ingen tilbud kom inn. Avventes til 2022 med forventning om bedre 
tilgang på entreprenører 
 

4152 KONSVIK OMSORGSSENTER 
Arbeider med prosjekt for utvidelse av Konsvik omsorgssenter. Arbeidet på stedet ble 
oppstartet mai 2020 og vil bli fullført i løpet av 2021. Det er gjennomført 5 byggemøter i 
2.tertial 2021. 
 
Prosjektet er styrt av felles anbud for Konsvik OMS, Sleneset OMS og Miljøterapeutisk 
bofelleskap. Totalentreprenør er BG-Entreprenør AS 
 

4153 LOVUND OMSORGSSENTER 
Noe midler gjenstår til resterende innkjøp av velferdsteknologi  
 
 
 

4154 SLENESET OMSORGSSENTER 
Tilbygg ved Sleneset omsorgssenter ble overtatt av Lurøy kommune i mai 2021. 
Uteområdet blir fullført i løpet av året med unntak av planting og montering av 
utemøbler.  
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Prosjektet er styrt av felles anbud for Konsvik OMS, Sleneset OMS og Miljøterapeutisk 
bofelleskap. Totalentreprenør er BG-Entreprenør AS 
 

4157 LURØY OMSORGSSENTER 
Det gjenstår noe midler til blant annet velferdsteknologi i dette prosjektet.  
 

4158 MILIØTERAPEUTISK BOFELLESSKAP  
Det ble startet på byggingen våren 2020. Overtakelsesforretning satt til medio oktober 
2021.  
 
Det er gjennomført 6 byggemøter i 2. tertial 2021 vedr Miljøterapeutisk bofellesskap 
Prosjektet er del av felles anbud for Konsvik OMS, Sleneset OMS og Miljøterapeutisk 
bofelleskap. Totalentreprenør er BG-Entreprenør AS 
 

4159 ALDERSUND OMSORGSSENTER 
Gjenstående arbeider med uteområde og velferdsteknologi som er planlagt gjort i 2022. 
Ved fullførelse av disse så kan tilskudd fra Husbanken søkes utbetalt. 
 

4164 BOLIG ALDERSUND 
Etablering av boliger for ansatte i Aldersundet. Prosjektet har vært ute på anbud, og 
prisene ble svært høye. Anbudet ble avlyst. Vi tar sikte på å legge dette ut på nytt anbud 
i løpet av vinteren 2022. 
 

4165 BOLIG KVARØY 
Anbud har vært ute og entreprenør har blitt antatt. Oppstart på stedet 1.oktober. 
Prosjektet ble fullfinansiert med 1,4 mill. kroner i juni av KST, slik at samlet ramme er 
5,4 mill. kroner. 
 
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise der Lurøy kommune har tilrettelagt 
grunn og adkomst. Lurøy bygg as er totalentreprenør. 
 

4727 LUNDVOLLVEIEN 
Utbedring av Lundvollveien på Lovund. Etter mange avslag på trafikksikkerhetsmidler 
så ble det bestemt at tilgjengelige midler skal benyttes til opprusting av veien. Sak 
legges frem til politisk behandling om dette prosjektet 

4731 KVARØY HAVN 
Utbedring av moloen på Kvarøy. Det har vist seg svært vanskelig å få noen til å gjøre 
disse arbeidene. Vi ser ikke mulighet for å få det gjennomført i 2021.  
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4734 ALDERSUND INDUSTRIOMRÅDE 
På grunn av forsinkelser på Liatindtunellen har ikke Lurøy kommune enda fått overtatt 
industriområdet og således heller ikke kunnet startet opp arbeider med å opparbeide 
det. 
 

4800 VANN 
Disse midlene skal benyttes til ny pumpestasjon på Lovund vannverk (Finnblåsa), samt 
at inntaksledning på Sleneset (Sør-Solvær) må på grunn av sin tilstand skiftes ut.  
Vi har startet på arbeidet på Lovund.  Det har ikke vært mulig å få tid til å starte på Sør-
Solvær pr 2. tertial. Midlene blir foreslått tilført blant annet de 2 ansvarsområdene i 
budsjettreguleringen.  
 

4809 SØRNESØY VANNVERK 
Rensehus for vannverket. Det er ikke jobbet noe mer med dette prosjektet pr 2. tertial 
2021 pga. kapasitetsutfordringer og sen avklaring med grunneier. Tiltaket må prioriteres 
i 2022, ev sammen med en liten branngarasje. 
 

4815 ENØK 
Bruken av disse er ikke avklart pr 2.tertal 
 

4821 KLOAKKPROGRAM 
Kloakk på Lovund er prioritert av disse midlene. Det er leid inn konsulent for 
prosjektering og beskrivelse av anlegget. Vi tar sikte på å få dette ut på anbud i vinter 
slik at det kan legges ut til våren 
 

4863 BRANNVERNORDNING LURØY INNLAND 
Det er kjøpt inn brannbil til Konsvik. Denne er nå uniformert og under innredning. 
Anbud på brannbil er tildelt og kontrakt skrives i disse dager. 10 måneders byggetid på 
bilen. 
 
Det er mottatt tilbud på bygging av brannstasjon i Aldersundet, endelig avklaringer 
foregår nå og bygg vil bli bestilt i løpet av kort tid dersom det lykkes å komme til enighet. 
Er noe leveringstid på bygget slik at det ikke vil bli montert før i 2022.  

4900 UTEOMRÅDER OMSORG 
Gjelder etablering av uteområder og sansehager ved våre omsorgssentre.  
Arbeider utføres så fort det lar seg gjøre. Ingen av uteområdene vil bli helt ferdig i 2021. 
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4901 UTEOMRÅDE LOVUND SKOLE 
Vi fikk innvilget 300.000 kr i spillemidler til dette prosjektet. Samlet kostnad ca. 600.000 
kr (inkl. mva. og dugnad) Arbeidene er startet opp og deler av tiltaket fullføres høsten 
2021. (Akebakke, klatrenett, gapahuk mm), men klatrestativer har lang leveringstid og 
blir derfor trolig ikke montert før til våren 2022. prosjektet utføres i godt samarbeid 
mellom skole og FAU. Nordland fylkeskommune har godkjent søknad om utsatt frist for 
fullføring. 
 
 
 
 
 

3.1. FREMDRIFTSPLAN INVESTERINGER 
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4. KOMMUNESTYREVEDTAK 

 
  

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

32/18 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS (HAF) - EIERSTYRING Rådmann sep. 21 Usikker på fremdrift
Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 6. mai 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar

9/20 Utredning skolemat og frukt Oppvekstsjef okt.21
Vedtatt i kst i mai 2020, skal gjennomføres høsten 2020 - utsatt grunne korona, pågår .  Det er ikke noen endring siden 
juni. Alle får frukt, skolene tilbyr skolemat og Lovund skole skal ha saken opp i Samarbeidsutvalget

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 24. Juni 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
16/20 Søknad om kjøp av kommunal tomt 18/202 Teknisk sjef okt.21 Skjøte ikke tinglyst enda, ny eiendom opprettet 18/212
22/20 Søknad om tilskudd til mudring av Valrenna Teknisk sjef okt.21 Det er ikke bedt om å få midlene utbetalt. 

25/20 Utredning sommer-SFO Oppvekstsjef okt.21
SFO tilbudet i Lurøy belyses og utredes i sammenheng med øvrig gjennomgang av etatens tjenester. Bevilget buds. 
21. Det ligger ikke an til en omfattende gjennomgang av etatens tjenester. Sommer SFO ble gjennomført 
inneværende år.

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte 16. desember 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
57/20 Låneopptak 2021 Rådmann sep.21 Låneopptak er ikke gjennomført per september 2021. vil bli gjennomført i løpet av høsten
74/20 Ny kjøper/leietaker for tomt på Moflagodden industriområde Teknisk sjef okt.21 leiekontrakt ikke tinglyst enda pga formaliteter

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte 24. mars 2021 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
2/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Covid 19/Korona Rådmann sep. 21 Alle midlene er utbetalt/ekspedert
4/21 Bevilgning reasfaltering Teknisk sjef okt.21 Asfalt er bestilt. Utføres fra uke 42

7/21 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre - orientering om prosess HSO sjef jun.21
Arbeidet er godt i gang. Det legges fokus på tverrsektorielt engasjement. Blant annet Teknisk etat har deltatt på 
digitalt seminar fra Statsforvalteren. Det er også fokus på  brukerinvolvering og det jobbes derfor med å involvere 
eldrerådet mer aktivt inn i arbeidet. 

8/21 Orientering om legetjenesten - forslag om Nordsjøturnus HSO sjef jun.21

2 av 3 kandidater er engasjert og startet opp i ordningen 16.8. Det har vært  forsinkelser på engasjement av lege 
nummer 3. Det har vært gode kandidater, men de fikk ikke vikarer i sine stillinger når det nærmet seg ansettelse.  
Det er nye interesserte og det jobbes videre med saken.  Det vil eventuelt være oppstart av 3 person i uke 49. Det vil 
da bli gitt opplæring og gjennomgang før oppstart.

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte 23. juni 2021 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar
10/21 Endret kjøper på tomt Moflagodden industriområde Teknisk sjef okt.21 Pga formaliteter så er tomta enda ikke overdratt til kjøper.
11/21 Kommunedelplan Kvarøy. Behandling etter 2. gangs ettersyn Teknisk sjef okt.21 Plan er annonsert ferdig. Ingen klager mottatt så den er rettsgyldig.
12/21 Valg av representanter til interkommunale samarbeidsorgnaer 2019-2023 Rådmann sep. 21 Valgt var til oppsosisjonsleder meldt til IHR den 24.06.21 gjennom svarUt.
13/21 Årsberetning og regnskap 2020 - Lurøy kommune Rådmann sep. 21 Ekspedert til relevante aktører

14/21
Omdanning av interkommunalt arkiv (IKAN) til kommunalt 
oppgavefellesskap (KOAN)

Rådmann
sep. 21 Signert avtale sendt NFK. Omgjøring til KOAN må være gjort innen 4 år etter at kommuneloven trådte i kraft.  

15/21 Driftsstøtte ungdomsklubb Rådmann sep. 21 Ordningen er etablert, og lokalutvalget på Lovund har fordelt sine midler

16/21
Opprettelse av fast stilling som vannområdekoordinator for vannområdene 
Rødøy/Lurøy og Ranfjorden

Teknisk sjef
sep.21 vedtak utsendt og avtale mellom Rana kommune og NFK er inngått

17/21 Reisemålsutvikling Rådmann sep. 21 Fase 2 har ikke startet opp, siden søknaden om midler er under behandling hos Innovasjon Norge. Vedtak ekspedert
18/21 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2021 Teknisk sjef okt.21 Søknader om trafikksikkerhetsmidler for 2022 ble avslått.
19/21 Finansiering industriområde Aldersund Rådmann sep. 21 Finansiering er innarbeidet i investeringsbudsjett
20/21 Tertialrapport 1 - regnskap 2021 Rådmann sep. 21 Rapport er ekspedert
21/21 Fosterhjem Helgeland - Videreføring fra prosjekt til permanent løsning Rådmann sep. 21 Vedtak er medelt samarbeidende kommuner, mål om ny sak til kommunestyret i desember 2021
22/21 Kommunal utleiebolig på Kvarøy Teknisk sjef okt.21 Kontrakt er inngått og bygging er startet opp
23/21 Retningslinjer for startlån i Lurøy kommune Rådmann sep. 21 Retningslinjene er tatt i bruk og oppgaver er fordelt
24/21 Budsjettregulering 1 2021 Rådmann sep. 21 Gjennomført i tråd med vedtak
25/21 Vurdering utredning barnehagetilbud i Lurøy Oppvekstsjef okt.21 Pågår

26/21 Administrative analyser til budsjett 2022 Rådmann sep. 21
Blir fremmet til budsjettdugnad, analyse Kallervika (Kvarøy) er erstattet med kartlegging eiendommer Naustholmen 
(Lovund)

27/21 Interpellasjon - demokratiske utfordringer Ordfører sep.21 Besvart av ordfører
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5. SENTRALADMINISTRASJONEN/POLITISK 
 

5.1. POLITISK 
Politisk hoved organisering illustreres under. Ordfører er 100 % frikjøpt for å ivareta 
ordførervervet. Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet. Varaordfører 
er 25 % frikjøpt for å ivareta kommunale ordføreroppgaver tildelt fra ordfører. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Forklaringen er som tidligere, mindreforbruket skyldes pandemisituasjonen. Dette har 
ført til mindre reiseaktivitet, og lang flere møter er blitt gjennomført digitalt. 
 
Formannskapet har gjennomført fysiske møter den siste tiden, neste kommunestyre 
møte blir ett fysisk møte. 
 
Vi nærmer oss mer og mer en normal situasjon, det vil nok medføre noe økte kostnader. 
Samtidig har denne tiden vist oss at det å avholde mindre møter digitalt kan være 
fornuftig, og ressursbesparende.  
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5.2. ORGANISERING SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
Rådmannen er daglig leder for kommuneorganisasjonen, og har ansvaret for 
saksbehandling av saker til politiske utvalg/nivå. 
 
All delegasjon fra politisk nivå går direkte til rådmannen. Rådmannen videredelegerer i 
egen organisasjon, noe som betyr at de som det er delegert til opptrer på vegne av 
rådmannen. Personalforvaltningen er lovfestet lagt direkte til rådmannen i ny 
kommunelov (fra 1/1-2020).    
 
 
 

 
 
 

5.3. SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL  
Som følge av forsterkede krav i ny kommunelov og behov i forvaltningen har 
Internkontrollarbeidet hatt stort fokus i 2021. Det er Rådmannen som er ansvarlig for at 
internkontrollen er tilfredsstillende. For tiden går mye av arbeidstiden til 
administrasjonen med til dette arbeidet. På sikt vil velfungerende Internkontroll bidra til 
bedre kvalitet på forvaltningen. 
 

STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS  
Det ble gjennomført kombinert egenkartlegging, vernerunde og brannsyn ved rådhuset 
tidlig i 2021. HMS koordinator (Ergoterapeut) og Teknisk sjef har sammen planlagt og 
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gjennomført kartleggingen. Det er utarbeidet handlingsplan for oppfølging av HMS 
kartleggingen.   
 
Det er fokus på tilrettelegging for de som jobber i Sentraladministrasjonen/adm. 
oppvekst, eksempelvis, heve/senkebord, kontorstoler, skjermer, annen tilpasning på 
arbeidsplassen, informasjonsmøter, medarbeidersamtaler, kompetanseplan, fysiske 
HMS tiltak, velferdstiltak med mer.  
 
Robotklipper for klipp av plen utenfor Rådhuset ble i starten av juni 2021 satt i drift. 
Dette tiltaket har overoppfylt forventningene, og en har kunnet jobbet med vinduer åpne 
og unngått støy og redusert allergiutfordringene. I tillegg har robotklipperen bidratt til en 
langt penere gressmatte der den uoppfordret jobber dag og natt uten ekstra 
overtidsbetaling.    
 
Etablering av garderobe med dusj i første etasje er igangsatt ved at det er etablert 2 nye 
toalett der det tidligere var garderobe. Garderobe planlegges etablert i løpet av høsten 
2021. I sum har tiltakene bedret arbeidsmiljøet for personale ved rådhuset.  
 
Avvikssystemet (Compilo) er relativt godt innarbeidet ved avdelingen. Det er blant annet 
fokus på at også lokalutvalgssekretærer må benytte avvikssystemet. Det er satt fokus 
på bruk av systemet, bla ved gjennomgang av avviksstatistikk i personalmøter. 
 
 

SYKEFRAVÆR 
Sentraladministrasjonen hadde per tertial 2 i 2021 et samlet sykefravær (avtalt og 
legemeldt) på 2,37 %. Per tertial 2 - 2020 utgjorde samlet sykefravær 2,84 %. 
 
Da det er relativt få årsverk i sentraladministrasjonen, vil enkeltpersoners sykefravær gi 
relativt store utslag på statistikken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved 

langtidssykefravær følges arbeidstaker jevnlig opp for eventuell avklaring/dialogmøte 
med NAV. Kommunens sykefraværsoppfølgingssystem er et godt verktøy for effektiv 
sykefraværsoppfølging. 
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INTERNKONTROLL 
 
I ny kommunelov er det som nevnt økt fokus på Rådmannens internkontroll. Det har 
over tid vært jobbet med å få på plass en rekke internkontrollområder. Spesielt har det 
vært jobbet med å få på plass systemer for rapportering og oppfølging av 
internkontrollområdene.  
 
Avvikssystemet er innarbeidet og er under kontinuerlig forbedring, der det blant annet 
rapporteres til AMU vedrørende avviksstatistikk. Det er i 2021 satt økt fokus på bruken, 
og da rett bruk, av avvikssystemet. I den forbindelse følges enhetene opp i bruken av 
systemet, herunder opplæring og oppfølging. Det vises ellers til HMS rapportering ved 
etatene og kommunen som helhet.  
 
I forhold til delegasjon fra politisk til administrativt nivå jobbes det med å få på plass 
hensiktsmessig rapportering ved å blant annet benytte mulighetene i kommunens 
hovedsaksbehandlingssystem (ESA). Kommunens posthåndtering skjer i dag i ESA.  
Dette betyr at de systemer vi benytter må ha integrasjon med ESA for at 
journal/posthåndteringen skal fungere. Det jobbes med vurdering av løsninger, eller 
praktiske måter å integrere systemene.  
 
Det er anskaffet en ny modul (Bridge) til Compilo som systematiserer og gir en unik 
mulighet for oppfølging av politiske vedtak. Modulen ble anskaffet i april 2021 og arkiv 
har hatt opplæring. Rådmannen forventer å ta i bruk modulen i løpet av høsten 2021. I 
tillegg har en anskaffet ROS modul til Compilosystemet. Dette vil være et viktig verktøy 
for å gjennomføre ros analyser innenfor en rekke internkontrollområder. Modulen 
planlegges tatt i bruk i løpet av høsten 2021 
 
Kommunen har følgende saksbehandlersystemer: 
 

 ESA (hovedsystem/posthåndtering) – Noark 5 (sikkerhet) 
 Webcruiter (rekruttering) – integrert med ESA 
 Visma skole/barnehage – integrert med ESA 
 Cosdoc for omsorg – ikke integrert med ESA (jobbes med rutiner) 
 Cosdoc sosial – ikke integrert med ESA (jobbes med rutiner) 
 Acos barnevern – Ikke integrert med ESA (jobbes med rutiner) 
 CGM (legeoppgjør) – ikke integrert med ESA/Visma (jobbes med rutiner) 
 Agros - Landbruk (Statlig) – Legges manuelt inn i ESA av saksbehandler 
 Husbankens «Startskudd» for saksbehandling av startlånssøknad – Legges manuelt inn i 

ESA av saksbehandler – vedtak fattes av rådmann i ESA 
 
Ved HSO etaten er det nå etablert tildelingskontor som bla skal utvikle og ivareta 
internkontrollen for de arbeidsoppgavene de har ansvar for. Dette betyr blant annet at 
de skal rapportere og ha oversikt over delegerte vedtak, der bla klagebehandling skal 
arkiveres i ESA i tillegg til fagprogram (Costdoc, startskudd med mere). 
 
Kommunens arkivsystem (ESA) har vært gjenstand for en omfattende oppgradering i 
2020. Dette åpner for at vi kan benytte relevante funksjoner for videre utvikling av 
kommunens saksbehandlings- og arkivsystem. Fra 2020 fikk alle ledere i kommunen 
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tilgang til systemet, noe som betyr at all post, vedtak og saker skal håndteres i ESA av 
saksbehandler/leder. I løpet av 2021 skal også øvrige kontoransatte/saksbehandlere ta i 
bruk saksbehandlingssystemet ESA.  
 
Utviklingen innenfor IKT går fort, og en ser nå at det er behov for å planlegge 
oppgradering fra ESA til Elements, som blant annet er skybasert. Noe som bla vil 
innebære at en unngår lokal drift av systemet med de utfordringer det gir. Elements 
markedsføres som mer fremtidsrettet og mer brukervennlig. 
  
Rådmannen har satt i gang prosessen med planlegging av oppgradering til Elements, 
forhåpentligvis kan dette skje i løpet av 2022. Det kan opplyses at innføring av Elements 
er en rimelig stor prosess som fordrer ekstra ressurser over tid. I den forbindelse jobbes 
det med fremtidig organisering av Arkivarbeidet, noe som vil medføre at en må etablere 
bedre strukturer innenfor sentralbord, åpningstider og en del andre merkantile 
oppgaver. Ny arkivplan vil tydeliggjøre ansvaret for arkivarbeidet. I dag er dette ganske 
fragmentert. I tillegg er det behov for rekruttering av arkivkompetanse da flere av 
medarbeiderne nærmer seg pensjonsalder.  
 
Alle enkeltvedtak/vedtak som er delegert til rådmannen skal i prinsippet rapporteres til 
politisk nivå på egnet måte. Rådmannen har derfor pålagt etatene å lage oversikter over 
delegerte vedtak i forbindelse med tertialrapporteringene, noe som vil utvikles videre. I 
tillegg er det viktig å ha på plass systemer for oversikt over de vedtak, og omfanget av 
vedtak, som fattes i organisasjonen (videredelegert), noe «Bridge» er tenkt å ivareta.. 
Personvernhensyn og lovmessig unntak fra innsyn skal selvsagt ivaretas.  
 
De vedtak som fattes i ESA linkes/organiseres nå slik at lister over vedtak kan skrives ut 
og vedlegges tertialrapportering. Når det gjelder de øvrige systemene, spesielt innenfor 
HSO, må det fortsatt lages manuell oversikt inntil vi får på plass relevante prosedyrer for 
føring av vedtak i ESA. Det kan i denne forbindelse nevnes at det er Rådmannen som 
fatter endelig vedtak i ESA i ansettelsessaker og startlånssaker.  
 
Habilitet for saksbehandlere skal vurderes i henhold til prosedyre. Det betyr at 
saksbehandlere som skal utarbeide saksfremlegg eller fatte enkeltvedtak jf. delegasjon, 
må avklare sin habilitet før saksbehandling starter. Oppstår habilitetsutfordringer 
avklares saksbehandling med nærmeste overordnede.  
 
Selv om en ansatt er inhabil i en sak kan personen benyttes til forberedelse av saken for 
den som blir saksbehandler. I saker som går til politisk behandling er det Rådmannen 
som innstiller, dog med unntak av lokalutvalgene der det er sekretær som innstiller.  
 
Oppstår en situasjon der rådmannen blir inhabil så vil ordføreren kunne innstille. Dette 
har kun skjedd i ett tilfelle de siste 8 år. I så måte kan en si at det er en styrke i forhold til 
internkontrollen at Rådmannen har «avstand» i forhold til forvaltningen og kretsene i 
kommunen.  
Oppfølging av politiske vedtak fra kommunestyret rapporteres som tidligere i tertial.  
Ansettelser er enkeltvedtak som også bør rapporteres til politisk nivå.   
 
Nytt delegasjonsreglement fra politisk nivå tilpasset ny kommunelov og den kommunale 
organisering ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020.  
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Nytt Økonomireglement ble utarbeidet vinteren 2021 og vedtatt av kommunestyret i 
slutten av mars 2021.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av økonomireglement utarbeidet rådmannen parallelt et 
administrativt delegasjonsreglement som omfatter økonomi og delegasjon til etatssjefer 
og avdelingsledere i rådmannens stab. Det administrative reglementet ble gjort 
gjeldende fra og med 26 mars 2021. Deretter ble det satt i gang prosess med 
delegasjon innenfor etatene.  
 
Det er mål om at delegasjon innenfor etatene skal komme på plass i løpet av 
høsten/vinteren 2021. Når dette er på plass, vil en kunne publisere delegasjonsportalen. 
 
Av øvrige reglement som ny kommunelov fordrer kan finansreglementet nevnes, ble 
vedtatt i desember 2018, samt eierskapsmelding som rulleres årlig i kommunestyret 
(september). 
 
Kommunen anskaffet Visma e-ordre i 2019. E-ordre er innført for bla. 
byggesaksgebyrer, og er iverksatt (juni 2020) for fakturering av pasientenes 
gebyrer/kostnader ved legebesøk. Tidligere var dette manuelle prosesser som det ble 
brukt mye tid på. Legesekretærene vil ved bruk av e-ordre enkelt legge inn 
fakturagrunnlaget i Visma etter legekonsultasjonen.  
 
Ny ordfører satte seg tidlig inn i bruk av regnskapssystemet, herunder personalmodul og 
Expence (reiseregning). Dette har medført at Ordfører anviser kostnader fra politisk 
budsjett, samt kostnader som gjelder rådmannen. Videre håndterer ordfører 
godkjenning av lønn, godtgjørelser og kostnader for folkevalgte, herunder godkjenning 
av reiseregninger for folkevalgte og Rådmannen i Expence. Vi har med disse grepene 
fått på plass hensiktsmessig arbeidsfordeling og internkontroll innenfor nevnte områder. 
 
Det jobbes fortløpende med etablering av prosedyrer innenfor regnskap. Det 
gjennomføres risikovurderinger av arbeidsoperasjoner der tiltak for å redusere risiko 
utarbeides. Prosedyrene systematiseres i Compilo. Dette arbeidet vil ha stort fokus 
høsten 2021, og da ved bruk av ROS modulen i Compilo.  
 
Etatene har utarbeidet oversikter over hvilke områder de rapporterer på (lovhjemler). 
Noe som gradvis systematiseres og innarbeides i tertialrapportering. Det er en rekke 
områder det rapporteres på, bla jevnlig KOSTRA rapportering. Det er viktig at 
Rådmannen har oversikt over omfang og at det rapporteres som forutsatt. Korrekt 
rapportering er i mange tilfeller avgjørende for at kommunens inntekter skal være 
korrekte.   
 
Kjøp av varer og tjenester er for kommunen i stor grad underlagt Lov- om offentlig 
anskaffelse. Rutinene er i dag slik at anskaffelser over kr 100 000,- skal dokumenteres i 
definert protokoll.  
 
Under terskelverdiene (Nasjonal terskelverdi utgjør per dags dato 1,3 mill. kroner) 
gjennomføres det forenklet konkurranse, noe som i praksis medfører at en forespør 2-3 
aktuelle leverandører om pris/kvalitet, eventuelt annonserer anskaffelsen på vår 
nettside.  
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Ingeniørstillingen ved teknisk etat ble i forbindelse med ansettelsen tildelt rolle innenfor 
anskaffelse. Han skal bla bidra, og være kontaktpunkt, for etatene i forbindelse med 
konkurranseutsetting, rammeavtaler etc. Rådmannen har plan om å utarbeide 
reglement/prosedyre for innkjøp i Lurøy kommune i løpet av høsten 2021.  
 
Ved større anskaffelser, for eksempel byggeprosjekter, utarbeides anbudsgrunnlag som 
annonseres som påkrevd, bla kunngjøring på Doffin. Kommunen har brukerrettighet i 
Mercell for elektronisk kunngjøring. Kommunen kvalitetssikrer de større konkurransene 
med vår advokat før utlysning.   
 
 

COMPILO 
Det arbeides med revisjon av eksisterende dokumenter og tilvirking av prosedyrer for 
arbeidsprosesser. Det ligger mange sektorovergripende prosedyrer til avdelingen. 
 
Det er rapportert ett avvik i 2. tertial, på sentraladministrasjonen. 
 
Det arbeides med oppstart av ROS-modulen, maler for risikoobjekter, og 
prosessbeskrivelser for gjennomføring av ROS-analyser. 
 

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 2021, 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. 
 
Koronapandemien har gitt utfordringer med hensyn til å finne nok tid til arkivarbeid, mye 
er oppstartet, men ikke alt er ferdigstilt.  
  
Arkivforum har avviklet 4 møter hittil i pr andre tertial. Møtene har vært digitale, det vil si 
at arkivar fra teknisk etat har deltatt på teams og arkivarene på rådhuset har deltatt fra 
kommunestyresalen. Vi må selv være flinke til å sette av tid til etterarbeid etter møtene, 
ellers forsvinner effekten av at man er i arkivmodus og har tema og problemstillinger 
friskt i minne. Vi må også lære oss å arbeide på en litt annerledes måte enn tidligere 
tiders sekretærer, noe som også må forstås og respekteres av kolleger og ledere. 
  
Telefonitjeneste for kommunen har vært et tema over lengre tid, og er fremdeles ikke 
avsluttet/konkludert. 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 
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må ny sentralbordløsning ferdigstilles når telefoniløsning er bestemt. 
Sentralbordløsningen påvirker tidsbruken til sekretærene som også er 
arkivarer. Telefontiden for Lurøy kommune er satt til 10.00-13.00. Det gjør at 
konsentrasjonsoppgaver og arbeidsoppgaver som ev må utføres i arkivdepotet, kan 
organiseres utenom telefontiden. 
  
Det er fremdeles behov for en avklaring på hva som skal være sekretærenes oppgaver i 
framtiden når det gjelder arkivarbeid og internkontroll. Dette skal reflekteres i 
arkivplanens kapittel om arkivorganisering. 
 
 

ESA 
ESA fungerer greit. 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.  
 
Brukerveiledningene har delvis blitt tatt i bruk og ved spørsmål om hjelp, bes 
saksbehandlerne sjekke dem først. Opplæring tas oftest en til en når vedkommende 
saksbehandler står midt i en oppgave, men også oppfriskninger på etatsvise møter har 
vært gjennomført for at saksbehandlerne skal kunne gi hverandre tips og råd.  
  
Ved økt bruk av Svar-Ut 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 er fremdeles et satsningsområde i 2021.  
  
Bruk av delegerte vedtak har økt og vises på tertialrapporteringen. Ikke alle delegerte 
vedtak er med, men det utarbeides maler til det som mangler, slik at det til slutt vil kunne 
tas ut fullstendige rapporter. Dette arbeidet pågår fremdeles.  
 
Det er satt i gang et arbeid med oppgradering av saksbehandlingssystemet til en 
skybasert løsning med fullelektronisk arkiv. Arbeidet skulle vært tatt tak i på høsten 
2021, med formål om kjøp og innføring i 2022, men det har det ikke blitt satt av tid til.  
Før vi kan gå over må arkivplan være ferdig utarbeidet 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 p.t. usikker om hva som 
kan konverteres. 
  
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 tas med i betraktning. 
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Siden det har vært ferieavvikling i andre tertial, har ikke oppgavene blitt utført i den 
hastigheten man har ønsket.  
 
 

BEREDSKAP 
Kommunen har hatt noen tilfeller av Covid-19-smitte i andre tertial 2021, men det har 
likevel ikke vært behov for egne kommunale tiltak for innbyggerne da vi har fulgt de 
nasjonale. I en av kretsen ble skolen satt i gul beredskap og det har vært foretatt en 
grundig testing av syke og nærkontakter. 
 
Kommunen har anstrengt seg for å lage en bra hjemmeside der innbyggerne kunne 
finne det de har hatt behov for i jungelen av koronainformasjon. Den har stadig vært 
revidert etter nasjonale regler. 
  
De fleste folkevalgte møter har vært digitale i andre tertial, noe som ser ut til å fungere 
veldig bra. Det bør vurderes om dette skal videreføres på bakgrunn av tidsforbruk på 
reise til/fra digitale møter. 
 
Møter for de ansatte har vært gjennomført digitalt, og fysisk dersom det har vært mulig å 
overholde de nasjonale smitteverntiltakene.  
 
Kommunale bygg har hatt besøkskontroll også i andre tertial, men det har vært åpnet for 
felles bespisning i kantinene, med regler for spriting/håndvask og overholdelse av 
meteren mellom kontorkohortene.  
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5.4. ØKONOMI OG DRIFT 
SENTRALADMINISTRASJONEN 

 
Etater Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnskap  Årsbudsjett inkl endr

Sentral 1000 Sentrale folkevalgte organer 1 124 457 1 651 925 527 468 2 477 887
Sentral 1010 Lokalutvalg Felles 4 393 20 000 15 607 30 000
Sentral 1011 Nesøy Lokalutvalg 28 607 44 882 16 275 67 323
Sentral 1012 Hestmona Lokalutvalg 28 256 22 599 -5 657 33 899
Sentral 1013 Kvarøy Lokalutvalg 27 076 50 773 23 697 76 160
Sentral 1014 Lovund Lokalutvalg 115 170 152 528 37 358 228 792
Sentral 1015 Sleneset Lokalutvalg 128 654 146 523 17 869 219 785
Sentral 1016 Onøy Lokalutvalg 81 446 109 533 28 087 164 299
Sentral 1017 Lurøy Innland Lokalutvalg 238 935 202 039 -36 896 303 059
Sentral 1030 Stortings-/kommunevalg 2 391 133 333 130 942 200 000
Sentral 1100 Revisjon 134 700 200 667 65 967 301 000
Sentral 1110 Kommunalt kontrollutvalg 3 174 87 333 84 159 131 000
Sentral 1200 Rådmannskontoret 2 294 636 3 404 941 1 110 305 5 107 411
Sentral 1210 Økonomiavdelingen 2 421 120 2 460 367 39 247 3 690 550
Sentral 1220 IKT avdelingen 1 104 824 1 323 771 218 947 1 985 657
Sentral 1230 NÆRING 564 068 648 293 84 225 972 440
Sentral 1235 JULELUNSJ 0 13 333 13 333 20 000
Sentral 1240 Nærings- og utviklingsteam (NUT) 60 265 152 000 91 735 228 000
Sentral 1250 Reiseliv 87 643 247 800 160 157 371 700
Sentral 1300 Kulturaktiviteter 325 376 387 200 61 824 580 800
Sentral 1305 Folkehelse -76 472 0 76 472 0
Sentral 1307 MILJØ/PLAST 0 16 667 16 667 25 000
Sentral 1310 Kulturvern og museer 311 956 313 333 1 377 470 000
Sentral 1320 VIGSEL 0 6 667 6 667 10 000
Sentral 1330 Idrett 0 16 667 16 667 25 000
Sentral 1350 Bibliotek 249 348 284 600 35 252 426 900
Sentral 1500 Administrasjonsbygg 235 094 226 219 -8 875 339 328
Sentral 1550 Kirkelige formål 2 657 000 2 284 700 -372 300 3 427 050
Sentral 1620 Arbeidsmiljøutvalg 2 099 9 333 7 234 14 000
Sentral 1640 Akan 0 3 333 3 333 5 000
Sentral 1650 Eldreråd -18 714 26 033 44 747 39 050
Sentral 1660 Særskilt klagenemd 0 3 333 3 333 5 000
Sentral 1910 Felles forsikring 1 310 849 731 333 -579 516 1 097 000
Sentral 1950 Steinkjerringa 70 001 83 867 13 866 125 800
Sentral 1956 Bredbåndsutbygging Lurøy innland 2021 -4 800 978 0 4 800 978 0
Sentral 1980 Andre fellesutgifter 1 297 589 1 214 740 -82 849 1 822 110

Sentral Totalt 10 012 963 16 680 667 6 667 704 25 021 000  

 

RÅDMANNSKONTORET, REVISJON, KONTROLL, 
ADMINISTRASJONSBYGG, KIRKELIGE FORMÅL, FLLESUTGIFTER 
OG ADMINSITRATIVE UTVAG/NEMND/RÅD 
Rådmannen rapporterer selv på ovenstående ansvarsområder 
 

REVISJON 
Kostnader til revisor er i henhold til kontrakt. Revisor har ikke fakturert for ekstra 
oppgaver per tertial 2. Det er heller ikke igangsatt forvaltningsrevisjon.  Rådmannen 
legger til grunn at budsjettforutsetningene ivaretas av kontrollutvalget. 
 
 



 

34Tertial 2 - 2021

KOMMUNALT KONTROLLUTVALG 
Kontrollutvalget har hatt beskjedne kostander i 2021, noe som i hovedsak skyldes at 
møtene har vært avholdt som teamsmøter. En antar med denne bakgrunn at 
budsjettforutsetningene vil holde. Møtegodtgjørelse belastes erfaringsvis mot slutten av 
året. 
 
 

RÅDMANNSKONTORET 
Kontrollutvalget har hatt beskjedne kostnader per tertial 2. Dette skyldes nok at møtene 
avholdes på teams. At kostnadsområdet fremkommer med inntekter har sin årsak i at 
medlemmene i kontrollutvalget var sene med innsending av krav på møtegodtgjørelse 
og tapt arbeidsfortjeneste for 2020. Kostnaden ble derfor belastet 2021 regnskap og 
periodisert til 2020. Dette skaper merarbeid, og det bør derfor være fokus på at 
medlemmene sender inn sine krav fortløpende gjennom regnskapsåret. 
 
 

KIRKELIGE FORMÅL 
Innenfor dette ansvarsområdet er hele driftstilskuddet til kirken utbetalt per tertial 2. 
Midlene til vedlikehold av Lurøy kirke vil bli utbetalt senere når arbeidet er igangsatt. 
Resterende er knyttet til tjenesteavtalen med kirken, noe som regnskapsførers i 
forbindelse med årsavslutning 2021. 
 
 

ADMINISTRASJONSBYGG 
Ansvaret har et lite merforbruk relatert til tertial 2. Dette skyldes i hovedsak periodisering 
husleieinntekter og innkjøp av inventar/utstyr. Når det gjelder husleieinntekter så er 
avtalen med NAV sagt opp som følge av at NAV stat trakk seg ut partnerskapet med 
Lurøy. Dette medfører at HSO ikke lengre har denne leiekostnaden. Dette er nå 
omfordelt ved reduksjon hos HSO og økning ved dette ansvarsområdet. Det er inngått 
en løpende leieavtale med NAV Nordland om leie av ett kontor ved rådhuset. 
Lønnsområdet vil jevne seg ut etter at feriepengene er utbetalt. 
 
 

ARBEIDSMILJØUTVALG, AKAN OG SÆRSKILT KLAGENEMND 
Det er påløpt beskjedne kostnader så per tertial 2.   
 
 

FELLES FORSIKRING 
Forsikringene er samlet oppgjort for hele 2021 per tertial 1.  Ansvarsområdet ligger an til 
å bli oppgjort innenfor budsjett. 
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BREDBÅNDSUTBYGGING LURØY INNLAND 2021 
Det er opprettet eget ansvarsområde for denne bredbåndsutbyggingen. Det ble i slutten 
av april 2021 inngått kontrakt med leverandør (Dragefossen AS). Arbeidet ble oppstartet 
i slutten av mai. Ifølge kontrakt skal 10 % av tilskuddet utbetales ved oppstart, 40 % når 
prosjektet er midtveis, og resterende 50 % når prosjektet er godkjent/ferdig. Prosjektet 
er budsjettert med 6,0 mill. kroner i 2021. Mindreforbruket per tertial 2 påvirkes sterkt av 
dette ansvaret da det er betalt ut bare 10 % i 2021. Resterende vil nok bli utbetalt på 
slutten av året, dette så fremst forpliktelser til kontrakt innfris før årsskiftet.  
 
 

ANDRE FELLESUTGIFTER 
Ansvarsområde har et merforbruk ved tertial 2. Innenfor dette området vil det være en 
del større kostnadsposter som gir periodiseringsavvik, bla engangstilskudd. Det legges 
til grunn av budsjettforutsetningene overholdes. 
 
 

VALG OG ELDRERÅD V/TEAMLEDER 
 

 

1030 – STORTINGS-/KOMMUNEVALG 
I 2. tertial har det fremdeles ikke påløpt særlige kostnader i forbindelse med stortings- 
og sametingsvalget. Hoved-kostnadene ved valget vil ikke framkomme før i 
3.tertial/årsmeldingen. 
 
De to valgansvarlige har arbeidet med prosedyrer, ros-analyse (i ny modul i Compilo) og 
saksframlegg til valgstyret, for å ivareta valglovens krav om gjennomføring av valg og 
kommunelovens krav om internkontroll. Det ble også utarbeidet en egen 
informasjonsbrosjyre i A4-format for valget som ble sendt alle innbyggerne i kommunen 
i midten av juli. Den erstattet annonsering i avisene.  
  
Tidligstemmeperioden startet 1. juli og varte til 9. august. Det ble ikke mottatt 
tidligstemmer i år.  
 
Forhåndsstemmeperioden gikk fra 10. august til 10. september. Pga. smitteverntiltak, 
ble kontoret som tidligere ble brukt av lokalutvalgssekretæren på Onøy/Lurøy, tatt i bruk 
til forhåndsstemmelokale på rådhuset. De valgansvarlige har betjent dette kontoret 
sammen og ved hjelp av bibliotekar på de dagene biblioteket var åpent, samt leid inn 
bibliotekar ved behov. Forhåndsstemmelokalet har vært betjent fra 08.00-15.00 
mandag-fredag. 
  



 

36Tertial 2 - 2021

Det har også vært opprettet en ekstra dag, i forhold til tidligere år, til 
forhåndsstemmemottak i de største kretsene. Også dette som et smitteverntiltak, der vi 
som valgansvarlige, ikke fikk reise rundt i kommunen fra sted til sted og enten kunne 
spre smitte eller bli smittet like før valget. Stemmemottakere har derfor vært de som ble 
valgt som stemmestyre i disse kretsene.  
 
Det ble leid en rorbu på Tonnes (Oscarbrygga) og en rorbu i Aldersundet 
(båtforeningens hus). I tillegg ble det benyttet biblioteklokaler på Sleneset og Lovund. 
Ny-biblioteket på Lovund ble faktisk brukt som valglokale før det ble offisielt åpnet for 
publikum. 
Første forhåndsstemmedag ble avholdt 23. august med åpningstid fra 10.00-18.00. Det 
ble mottatt 135 stemmer ute i kretsene den dagen, samt noen på rådhuset som vi ikke 
kunne ta ut nøyaktig antall på.  
Organisering av valget har i år tatt en del ekstra tid for de valgansvarlige pga. 
koronapandemien. Vi måtte forberede oss på det verste og kunne heller nedskalere når 
valget skulle gjennomføres (med tidligstemming fra juli, forhåndsstemming fra august og 
valgting i september). Med et utbrudd i Onøy/Lurøy krets i august, ble det klart at vi ikke 
kunne nedskalere som ønsket. 
 
Valget skal evalueres med rapport til valgstyret (formannskapet). 
 
 

1650 – ELDRERÅD 
Eldrerådet har pga. korona ikke hatt noen møter i 2. tertial. Det har heller ikke vært satt 
av tid til å planlegge eldretreff på høsten som forutsatt. Dette pga. at en stor del av 
arbeidstiden for eldrerådets sekretær har vært brukt som beredskapskoordinator i 
forbindelse med korona og til valg og ekstra tiltak i forbindelse med det.  
 
Gaven fra Nesna, Lurøy og Træna diabetesforening (kr 20.000) som skulle brukes til 
«sosiale sammenkomster i regi av eldrerådet», må kanskje overføres til 2021 dersom 
det ikke lykkes å avholde et treff på slutten av året. 
 
Framdriften på «Leve hele livet-prosjektet» har gått saktere pga. korona og 
ferieavvikling, men nyansatt ved hso-etaten/tildelingskontoret har fått 
prosjektlederansvar på dette, og det forventes framdrift når vedkommende har fått satt 
seg inn i stillingen sin. 
Eldrerådet har et abonnement på «Seniornett» som gir tips og triks til eldre på hvordan 
komme seg på nett, benytte forskjellige apper osv. Dette kommer som papirutgave 4 
ganger i året og som e-post ukentlig. E-posten videresendes til eldrerådets medlemmer. 

ØKONOMIAVDELING V/REGNSKAPSLEDER 
 

 
Totalt ligger vi godt an for balanse ved årsslutt. Det største avviket på kontonivå er 
merforbruket på Vedlikehold Visma, som kommer av at mesteparten av vedlikeholdet 
faktureres per halvår og kostnader for hele 2021 er med per august.  
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INTERNKONTROLL REGNSKAP 
Avdelingen er i gang med revisjon av prosedyrer der vi også forbedrer 
brukervennligheten.  Vi har også fokusert på hvordan avvikshåndtering skal fungere og 
hva vi bør melde avvik på.  Siden organisasjonen er så liten og transparent, er det 
vanskelig å levere avvik uten å identifisere person og dette kan være utfordrende.  Det 
er noen avvik i bruk av prosedyrer, spesielt i lønnsarbeidet (håndtering av nye/sluttede 
ansatte, endring av stillinger mm). 
 
 
 

LOKALUTVALG 
 

 

LOKALUTVALG 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 
I nok et tertial som har vært preget av pandemisituasjonen og utfordringer rundt 
sekretærressurs har lokalutvalgene drevet med lave forbruk. 
 
To utvalg, Hestmona lokalutvalg og Lurøy innland lokalutvalg, har det som fremstår som 
merforbruk. Dette skyldes imidlertid at utvalgene har foretatt tildelinger til lag og 
foreninger. Tildelingene er foretatt utover øremerkede midler til tildelinger, ved hjelp av å 
benytte fondsmidler. Benyttede fondsmidler budsjettreguleres til ansvarenes drift ved 
slutten av året. 
 
Det har svært lyst ut stilling som lokalutvalgssekretær i 100 % stilling siden juni, med 
flere utsettelser av søknadsfrist, fordi søkere av ulike grunner har trukket søknadene 
underveis. Vi ser at andelen søkere med etterspurte kvalifikasjoner har økt, etter 
omleggingen til en hel stilling. Vi har likevel ikke lyktes å gjennomføre tilsetting. 

IKT, KULTUR, FOLKEHELSE OG MILJØ, MUSEER, VIGSEL, I 
DRETT, BIBLIOTEK, OG STEINKJERRINGA V/PLAN OG 
UTVIKLINGSRÅDGIVER 
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1220 IKT  
Driften av IKT-tjenestene er per 2. tertial i god balanse. Kommunens IKT-rådgiver sa 
opp sin stilling med virkning fra 31. august. Kommunen hadde på dette tidspunktet ikke 
lyktes å gjennomføre tilsetting av ny IKT-rådgiver, på tross av flere utlysninger. 
 
Det ble gjennomført en avtale om å engasjere tidligere rådgiver i 35 % stilling, 
hovedsakelig gjennomført som kveldsarbeid, frem til mars 2022. Dette for å sikre 
kommunens IKT-beredskap. 
 
 
1300 KULTUR  
Det har vært lav aktivitet i tertial 2 på kultur under pandemien. Det er inngått ny avtale 
mellom kommunene på ytre Helgeland og Nordland Fylkeskommune om 
sceneinstruktørordning som kan søkes benyttet av barnehager, skoler, lag og foreninger 
som ønsker å drive med scenekunst. 
Strømkostnader som dekkes av kommunen, i forbindelse med fritidsaktiviteter, har vært 
lavere enn budsjettert, sannsynligvis grunnet lav aktivitet under Covid-19. 
Medlemskontingent for medlemskap i Polarsirkelen Friluftsråd er ikke kostnadsført for 
2021.  
 
Det er fattet delegert vedtak om å gi støtte på kr. 5 000 til gjennomføring av 
kunstutstilling i samarbeid mellom en dansk fotograf og Helgeland Museum. 
 
 

1305 FOLKEHELSE  
Gjennomføring av vedtatte tiltaksplan for folkehelse fordrer ansamling av folk, som ikke 
har vært mulig under gjeldende Coronarestriksjoner. 
 

1307 MILJØ/PLAST  
Midler er avsatt til å ivareta avtale med HAF og Rent Hav Helgeland som gir innbyggere 
som samler inn herreløst avfall muligheten til kostnadsfri avhending av avfall. 
 

1310 KULTURVERN OG MUSEER  
Kostnader er knyttet til driftsstøtte til Helgeland Museum avdeling Grønsvik, i henhold til 
avtale. 
 

1350 BIBLIOTEK  
Noe lavere kostnader på forbruksmateriell og råvarer, grunnet skifte av bemanning og 
en del tid medgått tid i denne prosessen. Det er ikke gjennomført arrangementer i regi 
av biblioteket i perioden.  
Bibliotekfilialen på Lovund er klar til åpning, når bemanningssituasjonen for å drifte 
filialen er klar. 
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1950 STEINKJERRINGA  
Steinkjerringa utgave 2 ble utarbeidet som et reiselivsmagasin av/med reise- og 
opplevelsesaktører fra vår kommune. Merkostnadene ved endret produksjon skulle 
føres på budsjettansvar for reiseliv (1250). Noen av disse kostnadene er feilført til 
ansvar 1950. Dette vil bli rettet opp i neste periode. 
 
 

NÆRING V/NÆRINGSLEDER 
 

 

1230 NÆRING 
Næring har et underforbruk på 84 225 ift budsjettert. Dette skyldes at driftsstøtte til Lurøy 
Næringsforum for 2021 ikke er utbetalt (kr 40 000). De resterende underforbruket skyldes 
at det nesten ikke er gjennomført reiser/møter i 2021, og lavt bruk av verdikort etter 
hjemmekontor.  
 

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 2021.  
 

1240 NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET 
Området har et mindre forbruk på kr 91 736. Mindreforbruket relaterer seg til lavere bruk 
enn budsjetter på forbruksmateriell (profilmateriell ol.), annonsering (generell) og mindre 
kjøp av konsulenttjenester. Bruk på dette området vil trolig øke i neste tertial. I perioden 
er det kjøpt inn bilder fra SeNor, som det ikke var budsjettert med (kr 46 983).  
 
 

1250 REISELIV 
Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 160 157. Dette skyldes to forhold: at 
kommunen ikke har avtale med Helgeland reiseliv i 2021, området er derfor ikke belastet 
for vertskapstjenester i perioden. Våren 2021 utarbeidet kommunen en fellesbrosjyre med 
beskrivelse av reiselivstilbud, for turistnæringen i kommunen. Kostnaden med denne var 
lave, siden kommunen gjorde selve arbeidet selv. Trykk- og distribusjonskostnader vil bli 
belastet dette ansvarsområdet i neste tertial.  
 
Sommeren 2021 hadde kommunen en turistvert ansatt ved det lokale turistkontoret. Det 
var budsjettert med høyere kostnader for dette, siden det var planlagt å ansette to verter. 
Som følge har området et mindre bruk.   
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NÆRINGSFOND OG FOLK I HUSAN V/NÆRINGSLEDER 
 

KOMMENTARER TIL FONDSRAPPORTERINGEN, OG FOLK I 
HUSANTILSKUDDENE 
Oversikt over næring per 2. 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 4 tilskudd (på kr 107 300,5) til gjennomføring av tiltak. Alle ble bevilget i 
2020. I samme periode er det gjort innbetaling av avdrag (samlet kr 23 981 på tidligere 
gitte lån.  
 
 

5311: COVID 19 NÆRINGSFOND (NYTT) 
Covid-19 Næringsfond er ekstraordinære fondsmidler som kommunen har fått, og som 
har vært øremerket det private næringslivet. Formannskapet har tildelt midlene. 
 
Lurøy kommune har fått tildelt kr 1.294.072 i Covid-19, næringsfond (i dette tertial er det 
budsjettert med bruk av kr 1 027 333). Formannskapet har gjort 6 tildelinger til ulike 
prosjekt. Tre av disse er utbetalt, på til sammen kr 594 037.  Det gjenstår 2 utbetalinger 
fra tildelinger gjort i 2020 og 2021, samt en delutbetaling  
 
I tillegg har kommunen fått tildelt kr 500 000 i kompensasjonsfond øremerket lokale 
virksomheter. Bruk av disse midlene hadde tidsfrist. Mellom april og juli har det vært 
tildelt tilskudd i 10 individuelle søknader (tilskuddsbeløpene har vært fra kr 3 000 til kr 
90 000). Alle tilskuddene er utbetalt og midlene er disponerte.   
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5315 GRÜNDERFOND 
Gründerfond har ikke hatt utbetalinger i 2021, fondet er tomt.  
 
 

5320 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII) 
I perioden er det innbetalt 7 avdrag på samlet kr 34 932 på tidligere gitte lån, samt at 
fondet har fått tilført midler i F-sak 13/21 (på kr 75 000) fra ladestasjon og i sak F-sak 
13/21 (kr 50 000) fra urealisert fiskeprosjekt. Til sammen utgjør dette en tilføring på kr 
159 932.  
 

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. Fondet har fått tilført 
midler gjennom tilbakebetaling av kommunens andel når kvoter har blitt solgt, i 2018 og i 
2019.  

5400 FOLK I HUSAN 
Det er utbetalt to tilskudd til kjøp av bolig, fra tildelinger i 2019 og 2020. Det er utbetalt 6 
tilskudd til kjøp av bolig, ett av disse er tildeling fra 2020, mens 5 er fra tildelinger gjort i 
2021.   Til sammen utgjør dette kr 500 000. Avviket i forhold til budsjett skyldes at det er 
budsjettert med for lav utbetaling. 
 
 
 
 

5.5. RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2021 
(SENTRALADMINISTRASJONEN) 

Rådmannen fatter enkeltvedtak i ansettelsessaker og startlån, noe som gjennomføres i 
saksbehandlingssystemet ESA. Andre enkeltvedtak vil være mer sporadisk. 
 
Se VEDLEGG vedrørende ansettelser.  
 
Rådmannen fattet i sak 21/1106 (den 9. juli 2021) følgende vedtak vedrørende endring i 
fysioterapitjenesten: 
 

 Driftshjemmel på 70 % innløses delvis 
 Det lyses ut en 50 % driftshjemmel som skal dekke for privat praksis i Sleneset 

og på Onøy 
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 Vilkår på lik linje med annen hjemmel; gratis behandlingsrom og lån av utstyr 
 Det ansettes en kommunal fysioterapeut i 33 % stilling som skal ivareta 

kommunale fysioterapitjenester jamfør beskrivelse overfor 
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5.6. 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 2. Ledige og ubesatte stillinger bidrar selvsagt til resultatet. I tillegg bidrar budsjett 
bredbåndsutbygging kraftig inntil utbetaling gjennomføres.     
 
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. Utover høsten/vinteren vil ny Arkivplan og organisering i den 
forbindelse få fokus. Det er godt «driv» i sentraladministrasjonen og ansatte/avdelinger 
følger godt opp tildelte oppgaver, og bidrar positivt til endrede oppgaver og fokus på 
tildelte oppgaver, bla internkontroll.    
 
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.  
 
Administrasjonen må gjøre avveininger i forhold til hvor ressursene benyttes, 
eksempelvis; bør administrasjon/funksjoner styrkes, eller bør midlene prioriteres til den 
direkte tjenesteytingen innenfor omsorg og oppvekst, bla som følge av svært endret 
demografi de senere år.  
 
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 skal innføres samt at en gjennomfører større organisatoriske 
endringer innenfor HSO.    
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6. OPPEKSTETATEN V/OPPVEKSTSJEF 
 

6.1. ORGANISERING AV OPPVEKSTETATEN 

 
 

 
 
 
 
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 en interkommunal avtale med Rødøy kommune for drift av skole på 
Nesøy. Det foreligger også en gjensidig avtale for barnehage.  
 
Lurøy musikkskole og voksenopplæring er egne ansvarsområder direkte underlagt 
oppvekstsjefen, og har ikke egen leder. Ungdomsrådet er eget ansvar med 
helsesykepleier som rådgiver. 
 
Lurøy kommune inngår i interkommunalt samarbeid om PP – tjeneste.  
 
 
 
 

6.2. SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL - 
OPPVEKSTETATEN 

 

SYKEFRAVÆR 
Ledernes ansvar og medarbeidernes medvirkningsansvar er godt kjent gjennom IA-
avtalen. 
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Uttalt mål har de siste 2 år vært å komme ned til 2017 nivå, dvs. under 8%. Dette målet 
ble oppnådd i 2020 og skyldes bevisstgjøring av ledere og medarbeidere, aktiv 
rapportering, tydelige målsettinger i IA – avtalen, sykefraværsoppfølging og tydelige 
vedtak i AMU.  
 
 
Oppvekstetatens sykefravær pr. 2. tertial har hatt følgende utvikling de siste årene. 
 

2. tertial 2018 2. tertial 2019 2. tertial 2020 2. tertial 2021 
8,73 % 8,4 % 6,16 % 4,54 % 

 
 
Langtidssykefraværet har gått kraftig ned, og enkelte enheter har nå et historisk lavt 
sykefravær. Dette skyldes godt arbeid med forebyggende sykefravær og et generelt lavt 
sykefravær i hele landet i «koronatiden» I en stor organisasjon vil det alltid oppstå 
enkeltforhold som gir utslag på statistikken, men oppvekstsjefen er godt fornøyd med at 
enheter som over tid har hatt høyt sykefravær, nå virker å ha stabilisert seg på et lavere 
nivå.   
 
 
Oppvekst har følgende målsettinger for internkontroll og HMS  
 

 Arbeide forebyggende med sykefravær i tråd med IA avtalen. Følge opp 
sykefravær, avvik og informasjonssikkerhet gjennom intern opplæring, møter og 
tilsyn.  

 HMS planer videreutvikles og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle 
gode arbeidsmiljø. Implementere nye forskrifter og lovverk, oppdatere 
prosedyrer, og videreutvikle beredskapsplaner i henhold til behov.  

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

 Føre tilsyn i skoler og barnehager. 
 
 
 
 
For oversikt over den enkelte enhet – se tabell.  
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Lederne beskriver følgende arbeid med sykefraværsoppfølging.  (utdrag): 
 

 «Vi legger stor vekt på å ha det trivelig på jobb»  
 «Arbeidsstokken ved oppvekstsenteret blir stadig eldre, og for å forebygge 

sykefravær drar enkelte jevnlig til behandling i perioder for å kunne holde seg 
friske og i jobb 100%.» 

 «Det jobbes mye med tillit, relasjoner og nærledelse. Jeg prøver å ha god 
relasjon til mine ansatte, verdsette jobben som gjøres og snakke varmt om 
innsats den enkelte gjør i påhør av andre. 

 «Det jobbes systematisk med å være «tett på» vi har fokus på arbeidsmiljø i 
medarbeidersamtaler og personalmøter.» 
 

Oppvekstetaten har som mål å stabilisere sykefraværet på under 7% for 2021. 
 
 

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. 2 i målsettingen for etatens HMS arbeid. Målet er å få 
lagt inn alle styringsdokumenter i løpet av 2021. Arbeidet er i gang og enkelte enheter er 
kommet langt med å få lagt inn dokumenter. I løpet av oktober 2021 vil det bli foretatt en 
statusoppdatering og aktiv oppfølging og eventuelt opplæring ved enheter som 
«henger» etter med innlegging.  
 
 
 
Innføring av nye administrative system Visma flyt skole og barnehage har ført til behov 
for innlegg av prosedyrer tilknyttet fakturering og vurdering.  
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Systemet er integrert mot ESA (sak/arkiv) og når dette er fult operativt vil lovpålagte 
arkivverdig dokumentasjon overføres. 
 
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 har krevd og 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 internkontroll og kvalitetsutvikling er også beskrevet i kapittel 10 i 
dokumentet «Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy».  For å få det totale bildet kan 
dokumentene med fordel sees i sammenheng.  
 
 
Etaten er underlagt særlovgivning og delegasjon gjengitt i politisk og administrativt 
delegasjonsreglement. Etatsjefer kan videredelegere myndighet dersom ikke annet 
framgår av lov eller delegeringsvedtak. Det er utarbeidet et administrativt 
delegasjonsreglement og arbeidet med å ferdigstille etatens delegering pågår. Særlover 
er beskrevet og det gjenstår en skriftlig beskrivelse av delegering internt i etaten.  Det 
tas sikte på å ferdigstille dette innen 31.12.2021 
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AVVIKSBEHANDLING 
Med bakgrunn i egenkartlegging og HMS planer er det gjennom vedtak i AMU lagt fokus 
på arbeid i enhetene gjennom vedtak i sak 4/21.  Status jf. vedtak i saken rapporteres 
under hvert punkt.   Det vises også til samlet rapportering angående avvik. 
 

 AMU ber enhetslederne prioritere implementering av avvikssystemet og 
opplæring av alle ansatte i å melde avvik.  
Status: Ved oppstart av nytt barnehage - og skoleår har det vært gjennomført 
opplæring ved alle enhetene. Gjennomgang av påloggingsmuligheter og 
oppretting av nye brukere/passord.  

 AMU ber om at det settes i gang et arbeid for revidering av prosedyre for HMS 
kartlegging og HMS-plan. I den forbindelse utarbeides det et felles skjema for 
egenkartlegging og mal for HMS-plan.  
 Prosedyrer og dokumenter legges fram for AMU til godkjenning i 

september 2021.  Status: Ny prosedyre for HMS egenkartlegging er 
vedtatt i AMU 10.09 

 AMU ber om at det igangsettes en prosess for utarbeidelse av overordnet 
mål for HMS i Lurøy kommune jf. Tiltak 1 i HMS-plan.    

 Rådmannen bes utpeke deltakere i utvalget. BHT deltar.  
Status: Saken er tatt opp i møte 10.09. Deltakere er utpekt og har frist til 
15.10 med å starte arbeidet.  

 AMU vedtar målsettingen og fokusområde for 2022 i september.  
Status: Vedtak 10.09 fokusområder for enhetene HMS arbeid i 2022  
- Avviksbehandling og Risikovurdering  

 Nytt pkt. 11: NIKS avholder seminar på Lovund vedrørende sykefravær og 
avviksbehandling Status: Det tas sikte på å få avviklet slikt seminar i 
forbindelse med tilsetting av ny rektor 

 
Følgende totale oversikt over avvik og kategorier i oppvekst pr. 2.tertial. Tabellen 
baserer seg på skriftlig innmeldt rapportering på avvik fra enhetslederne.   
 

 
 

6.3. ØKONOMI OG DRIFT 
Oppvekstetaten har i 2021 et samlet netto driftsbudsjett på 63 762 millioner kroner.   Pr 
2. tertial er forbruket  37 465 mill.    På samme tid i 2020 var forbruket 37 017 mill, noe 
som viser stabilitet i driften.   
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Mindreforbruket til budsjett er pr. 2. tertial 5, 022 mill. I 2020 var mindreforbruket  pr 2. 
tertial 3,353 mill, i 2019 1,5 mill under budsjett og i 2018 3,3 millioner under budsjett.     
 
Oppvekstsjefen er opptatt av økonomistyring som en kontinuerlig prosess. Lederne har 
fra 2020 har fått økt ansvar for budsjettering og krav om rapportering og 
avviksforklaring. En ser nå en effekt av dette i form av bedre oversikt hos enhetslederne 
og stabilitet i driften. 
 
Enhetene har følgende regnskap pr. 2 tertial 
 

 

DET ENKELTE ANSVARSOMRÅDE HAR FØLGENDE 
AVVIKSFORKLARING/MERKNAD: 
 

2000 OPPVEKSTETATEN   93 850 
 Drifter i henhold til budsjett 

 

2020 UNGDOMSARBEID   94 192 
 Lav aktivitet våren 2021 
 Målgruppa har hatt lite aktivitet i koronaåret og ungdomsrådets hovedprioritet er 

at ungdom må få møtes 
 Det avklares om eventuelle ikke oppbrukte midler kan overførers til neste år 

 

2030 16. MAIARRANGEMENT  56 000 
 Arrangement ikke gjennomført 
 Det avklares om midlene kan overførers til neste års arrangement, eller benyttes 

til målgruppa knyttet til annen sosial aktivitet høsten 2021 
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2100 FELLESKOSTNADER GRUNNSKOLE  1 943 788 
 Store utgiftsposter som andel PPT og elever i andre kommuner ikke er fullt ut 

utgiftsført pr 2. tertial 
 Felleskostnader som møter og kurs står hovedsakelig ubenyttet 
 Felleskostnader holdes bevisst igjen til intern regulering og uforutsette utgifter på 

slutten av året 
 
 

2115 ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER  487 371 
 Drifter i henhold til budsjett, når en ser det store bildet 
 Overforbruk inventar, undervisningsmateriell og forbruksmateriell: 
 Forbruksmateriell er en forholdsvis høgt belastet post i budsjettet. Dette skyldes 

Korona (økt håndvask, håndsprit og nye dispensere som krever oppfylling). 
 Forventes å oppnå budsjettbalanse. 

 
 

2125 KONSVIK OPPVEKSTSENTER - 73 358 
 Enheten har overforbruk i forhold til budsjett. Noe av dette vil reguleres inn når 

effekten av to fulle stillinger i barnehagen som ble borte fra 01.08.21 kommer inn.  
 Det jobbes med å få ned vikarbruk både i skole og barnehage. Men 

langtidssykemeldinger gjør dette arbeidet krevende. Det er ønskelig at det tilføres 
penger til vikarbruk.  

 Enheten trenger også en kraftig oppjustering på digitalt utstyr til bruk inne i 
klasserommene, dette er noe som er vanskelig å få til med nåværende budsjett. 
Innkjøp av ny moppevaskemaskin og kopimaskin som begge var defekte er 
uforutsette utgifter som ikke er budsjettert for. 

 Med intern regulering knyttet til uforutsette store innkjøp forventes det å oppnå 
budsjettbalanse. 
 

 

2135 SLENESET OPPVEKSTSENTER  589 923 
 Mindre forbruk skyldes i hovedsak vakant stilling 
 Økte inntekter i SFO 
 Lavere strømutgifter enn budsjettert 
 Forbruk over budsjett på inventar grunnet prioritert oppgradering av inventar 

personalrom barnehage og digitale tavler 
 Forventes å oppnå budsjettbalanse 
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2140 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER 289 840 
 Drifter i henhold til budsjett 
 Mindre brukerbetaling for barnehagen, og refusjoner ellers som pleier å komme 

mot slutten av året.   
 Innkjøpt mye undervisningsmateriell i forbindelse med nytt skoleår. Overforbruk 

inventarpost skyldes innkjøp av 5 elev PCer. 
 Forventes å oppnå budsjettbalanse. 

 
 

2150 LOVUND SKOLE - 354 383 
 Lovund skole har betydelig merforbruk på strøm enn budsjettert. 
 Utgifter til vikar er over budsjett vil blir regulert mot refusjoner 
 Kostnadene ved Lovund skole må følges særskilt opp, og en forventer behov for 

intern regulering for å oppnå budsjettbalanse. 
 

 
Stillingen som rektor ved Lovund skole ble ledig mai 2021.  Pr 2. tertial er 
rektorfunksjonen ved Lovund skole ivaretatt av enhetsleder ved Sleneset 
oppvekstsenter på delegasjon fra Oppvekstsjefen.  Faglig ansvar, personalansvar og 
elevoppfølging er delegert. Økonomisk ansvar ivaretas av oppvekstsjefen. En lærer ved 
skolen har daglig praktisk ansvar og følger opp intern kommunikasjon.  Stillingen som 
rektor er lyst ut.  Det tas sikte på å beholde denne organiseringen inntil stillingen er 
besatt. 
 
 
 
 

2160 KVARØY OPPVEKSTSENTER  462 555 
 Ligger godt an i forhold til budsjettet.  
 Innkjøp av nye bøker og lisenser i forbindelse med kunnskapsløftet 2020, og 

foretatt innkjøp av inventar til garderobe.  
 Det gjenstår fortsatt innkjøp av stoler til klasserom.  
 En stilling ubesatt  
 Brukerbetalingen er høyere enn budsjettert. 
 Slik det ser ut nå vil det sannsynligvis ikke ha behov for å få tilført midler og kan 

trolig dekke det meste innenfor eget budsjett, men det er behov for å regulere 
noen lønnsmidler over til inventarbudsjettet og til læremidler i skolen. 
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2170 NESØY SKOLE 246 422 
 Andel av kostnad for drift av Nesøy skole er regnskapsført for 1 halvår, pr. 2 

tertial 
 Forventes å oppnå budsjettbalanse 

 
 

2200 FELLESKOSTNADER BARNEHAGE 501 891 
 Store felles utgiftsposter som andel til PP- tjenesten er ikke regnskapsført pr. 2. 

tertial 
 
 

2250 LOVUND BARNEHAGE -57 036 
 Noe økte kostnader til budsjett på vikarutgifter, ferieavvikling og renholdsmateriell 
 Andelen pensjonsutgifter høyere enn budsjettert og må justeres  
 Det vil følges med på merforbruket og eventuelle interne reguleringer kan bli 

nødvendig for å oppnå budsjettbalanse 
 
 

2300 VOKSENOPPLÆRING 718 126 
 Undervisning for elever med rett og plikt til norskopplæring.  
 Tilskudd for 2021 er mottatt og regnskapsført 
 Forventer å oppnå budsjettbalanse 

 

2400 MUSIKKSKOLEN 23 567 
 Aktivitet i kor og med sangelever.  
 Forventer å oppnå budsjettbalanse 

 
 

FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR 
MINDREFORBRUKET  
 
Per tertial 2, 2021 viser regnskapet et mindre forbruk til budsjett på 5 millioner kroner.   
En av grunnene til mindre forbruket er at budsjetterte kostnader knyttet til elever med 
særskilte behov ikke har inntruffet.  
 
Oppvekstsjefen er godt fornøyd med god økonomistyring i etaten.  
 
Det har vært noe ekstra utgifter knyttet til ekstra renhold i korona, og dette er tilført 
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Pr 2. tertial er sykepengerefusjon for det meste ajourført. Tilskudd mottatt våren 2021 er 
regnskapsført og ført på den enkelte enhet. Lurøy kommune oppvekst har ikke inndrevet 
refusjon for tjenester levert til andre for høsten 2021.10.12 
 
Øvrig forklaring er: 
 

 Planlagt reduksjon i stillingshjemler fra høsten 2021 i tråd med budsjett 
 Sykefraværsoppfølging - hovedfokus på forebygging av sykefravær jf. IA avtalen, 

lavere vikarkostnad 
 God økonomistyring på enhetene.  
 Tilskudd for voksenopplæring er i mottatt i sin helhet og regnskapsført pr. 2. 

tertial 
 Store kostnader til PPT er ikke regnskapsført pr. 2 tertial.  (Faktura mottatt i 

september) 
 
Etaten har i perioden mottatt følgende ekstra inntekter som er/eller vil bli disponert til 
formålet og fordelt til enhetene i budsjettregulering 2. tertial. Bruken av midlene er 
øremerket formålet og skal rapporteres 
 

 Tilskudd sommerskole (omsøkt) - 190 000: Brukt: 120 340 
 Fagfornyelsen (tildelt) – 22 918 
 Digitale læremidler (omsøkt og mottatt) – 15 001 
 Sårbare barn, skole (tildelt) – 85 376 
 Sårbare barn, barnehage (tildelt) – 19 978 

 
Hvordan disse fordeles vises i budsjettregulering.  

 

6.4. RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2021 
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Oppvekstetaten benytter ESA til saksbehandling.  Enkeltvedtak saksbehandles i ESA 
og det er opprettet integrasjon fra Visma flyt skole opp mot sak/arkiv.  I løpet av 
november integreres sak/ arkiv også for Visma flyt barnehage.    
 
Saksbehandling i tilsettingssaker gjennomføres i ESA og skjer ute på den enkelte enhet.  
Korte kontrakter saksbehandles og journalføres av enhetsledere. Ved nye 
tilsettingsforhold og tilsettinger i faste stillinger er det innført en kontrollfunksjon fra 
sentralt post/arkiv for å sikre at alt av dokumentasjon innhentes og journalføres rett 
f.eks. underskrevne kontrakter, ansiennitetsberegning, taushetserklæring mv. 
 
 
 

6.5. OPPSUMMERING STATUS TERTIAL 
V/OPPVEKSTSJEF 

 
I august 2021 startet skolene opp med normal drift etter nesten 1,5 år med strenge 
smitteverntiltak og «trafikklysmodell» Konsekvensene av hvordan denne pandemien har 
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berørt barn og unge som gruppe og spesielt de sårbare, er noe vi pr i dag bare ser 
konturene av.   
 
Planlagte oppgaver som innføring av nye system, konkret arbeid med internkontroll 
hadde i den mest krevende pandemisituasjonen vært satt på vent. Detter er arbeidet er 
nå godt i gang og en vil kvalitetssikre internkontrollarbeidet   i 3 kvartal og i 2022.  Det er 
viktig å opprette gode rutiner og holde et jevnt trykk på dette arbeidet i organisasjonen 
videre, slik at internkontroll blir en del av ordinære driftsoppgaver og ikke en opplevd 
merbelastning.   
 
 
Det er søkere til utlyste stillinger. men etaten opplever en krevende 
rekrutteringssituasjon.  
Pr. 2. tertial er 2 lærerstillinger og 1 lederstilling ubesatt.   Oppvekstsjefen vil berømme 
de ansatte som står på, hjelper til og finner løsninger slik at driften fungerer. Spesielt 
utfordrende er dette i enheter som har vakante stillinger.   
 
 
Etaten har hatt en kort periode med drift på gult nivå ved et oppvekstsenter etter åpning 
av skoleåret. Noen aktiviteter som ville vært gjennomført i et normalår er satt på vent. 
Dette gjelder spesielt kurs og elevreiser/ ekskursjoner. Dette påvirker resultatet noe, 
men vil bli tatt igjen når situasjonen tillater det. Det vil være spesielt viktig å få 
gjennomført aktiviteter som samler en ungdomsgruppe som nesten ikke har hatt sosiale 
aktiviteter siste 1,5 år.  
 
 
Det har vært jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging de siste årene noe som har 
vist seg å ha effekt, og sykefraværet har mulig lagt seg på et lavere nivå enn tidligere og 
det er en utvikling alle medarbeider og ledere har jobbet sammen om å oppnå.   
 
For 2021 og videre ser vi blant annet følgende områder det er særskilt fokus på:    
 

 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. 

 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  

 
 
 
 
 
Utfordringene for budsjett 2022 og framover er i hovedsak knyttet til følgende forhold.  
 

 Lavere fødsels- og folketall fører til lavere inntekter og en endring i 
elevsammensetningen som vil betyr at en må se på tilbudet som gis i alle kretser  
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 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. 

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

 Det er krevende å rekruttere både til faste stillinger, vikariater og å finne vikarer i et 
arbeidsmarked som er presset. 
 

 
 
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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7. HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN V/HSO-
SJEF 

7.1. ORGANISERING HSO – ETATEN 

 
 

 
 
 
 
 
HSO-etatens administrasjon består av etatssjef med 2 sekretærer i stabsfunksjon og 3 
avdelingsledere i tillegg til teamleder i legetjenesten.  
 
Det er i 2021 opprettet tildelingskontor for tildeling av helse, sosial og omsorgstjenester.  
 
Fagrådgivere/saksbehandlere i tildelingskontoret: 2 årsverk. 
Arbeidsoppgaver vil være å saksbehandle helse, sosial og omsorgstjenester samt bistå 
HSO-sjef og etaten i felles faglige satsningsområder.  
 
Sekretærer/merkantile: 1,3 årsverk, 2 personer  
 
Samlet i HSO er det 98.5årsverk. Da er det ikke medregnet fysioterapihjemler, 
jordmortjenesten og ansatte som har omsorgsstønad.  
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AVDELING – VELFERD 
 
Årsverk oversikt: 8,64 

Avdelingen er inntil videre direkteplassert under HSO-sjef.                                                  

Helsesykepleiere: 2 årsverk, 2 personer. Ene personen er konstituert i påvente av 
videreutdanning som helsesykepleier. Oppmøtested Bratland og Onøy. Stillingene 
dekker hele kommunen.  

Ergoterapeut: 1 årsverk, oppmøtested Bratland og Onøy. Stillingene dekker hele 
kommunen. 

Psykisk helsetjeneste: 1 årsverk, oppmøtested Onøy/Lovund. Stillingen dekker hele 
kommunen.  

Psykolog: 0,5 årsverk. Interkommunalt samarbeid med Rødøy og Træna. Lurøy er 
vertskommune.  

Barnevern: 3 årsverk. En økning på 0,40% stilling fra i fjor.  

Sosial tjenester: 1 årsverk. Ikke besatt.  

Jordmor: 0,14 årsverk. Vi kjøper tjenesten av Helgelandssykehuset. Ny avtale må på 
plass fra 2022.  

Fysioterapeut: 1,7 hjemler fordelt på to institutt. Ikke tatt med i årsverk oversikten.                                                                    

NAV Nordland har valgt å ikke videreføre partnerskapsavtalen med Lurøy kommune fra 
13.1.2021. Det innebærer at Lurøy kommune selv håndterer sosiale tjenester i 
kommunal regi. NAV har tilstedeværelse med 1 statlig ansatt i Lurøy. 

 

AVDELING LEGETJENESTEN 
Avdelingen ledes av teamleder som har delt ledelsesansvar/operativt arbeid i 
legetjenesten. Enheten består av leger, helsesekretærer og renholdere.  

Årsverk totalt: 7,34. Inkludert Nordsjøturnus: 9,34  

Teamleder: 1 årsverk  

Leger: 3 årsverk- Fastlegene har en «felles» liste, men dekker hver sin krets.  
Helsesekretær: 3 årsverk fordelt på 5 ansatte. 

Ytre legekrets er organisert i såkalt nordsjøturnus der 3 leger deler en stilling. Hver 
jobber 2 uker for så å ha 4 uker fri. Legen dekker både kretsens fastlegeliste og (12 av 
14 dager) legevakt. Ordningen er en pilot på 1 år fra 16.8.2021. Pr. 2. tertial er 2 av 3 
leger tilsatt i nordsjøturnuspiloten.  
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OMSORG 
Lurøy kommune ved kommunestyret vedtok i november 2017 er storstilt satsning på 
utvidelse av kapasiteten innen omsorgstjenesten i Lurøy med flere nye omsorgsplasser. 
I løpet av høsten 2021 vil det meste av omsorgsutbyggingen ferdigstilles.  
 

AVDELING – INDRE OMSORGSDISTRIKT  
 Aldersund og Konsvik omsorgssenter har felles avdelingsleder. Tjenestemottakerne har 
vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i 
omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Indre omsorgsdistrikt 
dekker hele Lurøys fastland 
 
 

ALDERSUND OMSORGSSENTER 
 Aldersund omsorgssenter, består av 14 boenheter, hvorav 2 er nye.  
 
Oversikt over årsverk:  

 
 
 

KONSVIK OMSORGSSENTER  
Konsvik omsorgssenter, består av 9 boenheter. 4 nye boliger er under bygging.  
 
Oversikt over årsverk: 

 

 

AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT 
Lurøy omsorgssenter, består av 8 institusjonsplasser for somatisk syke, 5 
institusjonsplasser for personer med demenssykdom, 1 ØHD-plass (kommunal 
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øyeblikkelig døgnplass) og 6 omsorgsboliger. Beboere i institusjon har vedtak om 
langtidsplass i institusjon, evt. korttidsplass i institusjon eller avlasting. I 
omsorgsboligene har de vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Avdelingen gir 
også hjemmetjenester til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Dette utgjør ca. 15-20 
personer. Avdelingsleder leder både midtre omsorgsdistrikt og miljøterapitjenesten.   
 
 
Oversikt over årsverk:  

 

 

AVDELING - YTRE OMSORGSDISTRIKT  
Sleneset og Lovund omsorgssenter 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 ledighet 
gis korttidsplass og/eller avlasting i begge omsorgssentrene. Ytre omsorgsdistrikt 
dekker Lovund og Sleneset med tilhørende øyer.  
 
 

SLENESET OMSORGSSENTER  
Sleneset omsorgssenter, består av 12 boenheter. 4 nye er under bygging.  
Ca. 10 personer utenfor omsorgssentret får hjemmetjenester. Oversikt over årsverk:  
 
Oversikt over årsverk: 

 
 

LOVUND OMSORGSSENTER  
Lovund omsorgssenter, består av 7 boenheter. 2 nye ble ferdigstilt i 2019 og 3-4 
personer utenfor omsorgssentret får hjemmetjenester.  
 
Oversikt over årsverk: 
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MILJØTERAPITJENESTEN  
 
Enheten er en del av midtre omsorgsdistrikt (deler avdelingsleder). Enheten gir tjenester 
til mennesker med psykisk utviklingshemming/funksjonshemmede. Bo- 
veiledningstjenesten består av 5 leiligheter på Bratland. En boenhet brukes som 
personalbase, men kan også brukes som avlastingsenhet. Nytt bofellesskap er under 
bygging. Der vil det bli 6 boenheter med fellesareal. Brukere som bor med sin familie i 
eget hjem, og som har behov for oppfølging i hverdagen gjennom tiltak som personlig 
assistent, miljøterapi, og andre helse og omsorgstjenester blir fulgt opp av 
miljøterapitjenesten. Enheten har 22.6 årsverk (uten avdelingsleder).   

Oversikt over årsverk:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL HSO 

SYKEFRAVÆR 
Mål for HMS i HSO-etaten: 
 

 Videreutvikling av system for kvalitet og internkontroll i avdelingen 
 Systematisk oppfølging av sykefravær 
 HMS som fast agenda på avdelingenes møter  
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HSO – GENERELT 
Det jobbes generelt godt med forebygging og oppfølging av sykemeldte i HSO.  
 
Sykefraværet i HSO var pr 2.tertial i 2020 på 4,83% mens det pr 2 tertial i år er på 6,5 
%. Det er en økning på 1,67%.  
 
Det er primært det legemeldte sykefraværet som har økt. Det er innenfor legetjenesten 
og de sosiale tjenestene (tidligere NAV-tjenester) det legemeldte fraværet har økt mest. 
Det tilrettelegging med hjemmekontor, tilpassing av arbeidsdager og arbeidsoppgaver. 
Økt legemeldt fravær skyldes i hovedsak langvarig og kronisk sykdom hos ansatte.   
 
Omsorgsdistriktene har svært lavt avtalt sykefravær, noe som er ekstraordinært innenfor 
helse og omsorgstjenestene og spesielt innenfor pleie og omsorg. Ledernærvær og tett 
oppfølging av sykemeldte bidrar til det. Langtidsfravær i omsorgstjenesten skyldes i 
hovedsak slitasjeutfordringer hos ansatte. Det tilrettelegges med å fordele tung 
pleiebelastning på flere og å bruke hjelpemidler der det er mulig.  
 
 I små avdelinger, vil relativt få langtidssykemeldte gi store utslag på statistikken. 
 

7.3. STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING 
HMS 2021 

Alle enheter har gjennomført egenkartlegging med vernerunder i forbindelse med 
gjennomføring i januar/februar måned.  
 
Det er vært gjennomført karlegging av behov for -og opplæring i avviksskriving.  
 
Alle enheter har meldt inn til prosjektleder i Compilo status på avvik, gjennomførte 
testavvik og behov for videre opplæring. Tema er et jevnlig tema på HSO-etatens 
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ledermøter. Tema har spesielt fokus inneværende år og vil derfor fortsatt bli fulgt opp 
framover. Oversikt viser økt bruk av avvikssystemet.  
 
I omsorgssentrene er det fokus på brannsikkerhet. Ansatte blir opplært i branninstruks 
og det er gjennomført slukke og evakueringsøvelser i ytre omsorgsdistrikt. De andre 
omsorgsdistriktene planlegger øvelse i løpet av høsten 2021. Det planlegges også HLR-
kurs (Hjerte Lunge redning) i alle omsorgsdistrikt.  
 
Medarbeidersamtaler er gjennomført (med noen unntak). Fysiske personalmøter er 
startet opp igjen.  
 
Det har i hele 2021 vært et fortsatt stort fokus på smittevern i alle enheter.  
Alle ansatte er tilbudt koronavaksine.  
 
 

INTERNKONTROLL 
Vårt mål er at internkontroll skal inngå som en del av den daglige driften og bedre 
beskrive krav til etterlevelse som for eksempel faglig forsvarlighet, krav til systematisk 
arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og krav til oppfyllelse av 
pasientrettigheter.   
 
Oversikt over system: 

 
 
Startskudd er Husbankens elektroniske verktøy for behandling av søknader om startlån 
og tilskudd. Kommunen har hatt 10 saker til behandling, hvorav 1 er ferdigbehandlet og 
tildelt. 

 

I forbindelse med opprettelse av tildelingskontor er arbeidet i gang med å tydeliggjøre 
saksbehandlingsrutiner og klagebehandling. Både Cosdoc og ESA skal brukes i 
saksbehandlingen.  

 

Delegerte vedtak. HSO gir mange tjenester til mange ulike målgrupper. Tjenestene har 
dokumentasjons- og journalplikt. Det er ulike journalsystem i de ulike tjenestene. Det 
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rapportens på nasjonale målinger som for eksempel KOSTRA og IPLOS i tillegg til en 
mengde andre etterspørsler (innen psykisk helsetjeneste, startlånsaker, 
alkoholomsetning mm)  

Tildelingskontoret skal saksbehandle alle lovpålagte tjenester i HSO. Inntil rutinene er 
på plass saksbehandles søknader som før av tjenesteledere/ansatte i tjenestene. 

Framdrift: i løpet av vinteren 2022 skal alle tildelingskriterier saksbehandlerrutiner være 
skriftliggjort. Vedtak om helse- og omsorgstjenester fattes i journalsystemet Cosdoc. 
Cosdoc kan ta ut lister på alle typer vedtak.   

ESA. Det har i 2021 vært økt fokus på bruk av systemet. Arbeidet vil bli videreført. ESA 
er ikke integrert med kommunens journalsystem. Det ses på rutiner for journalføring og 
arkivering opp mot offentlig postliste.   

 
 
HSO-etaten har egen superbruker i Compilo, som skal bistå i administrering og 
tilgangssyring. Roller i Compilo er gjennomgått og enhetsledere og relevante brukere er 
gitt publiseringsrettigheter for egne tjenester og tilgang til skjemabasen slik at de kan 
publisere prosedyrer og laste opp skjema knyttet til deres mappeområde.  
 
Arbeid med delegasjonsreglementet. Delegasjonsreglementet er under arbeid og 
forventes sluttført innen årsslutt.  
 
 
Lederavtaler. Det er ikke oppdaterte lederavtaler på alle avdelingsledere. Der det er 
gjennomført er de sett opp mot delegasjonsreglementet. Lederavtaler prioriteres innen 
årsslutt.  
 
 
GDPR. Arbeid med gjennomgang av GDPR er startet opp i etaten.    
 
 

 

AVVIK 
I perioden 1.5-31.8.2021:  
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                     Lav: 16                   Middels: 2             Høy: 9 
 
 
 
Avvik med høy alvorlighetsgrad dreier seg om avvik knyttet til legemiddelhåndtering, 
fallepisoder hos pasienter i omsorgsboliger og samhandling mellom omsorgstjenesten 
og øvrige tjenester.  
 
 
 
Legetjenesten har mottatt 3 avvik fra Spesialisthelsetjenesten. Disse er knyttet til 
samhandling mellom lege og sykehuset. Alle er lukket.   
Avvik lukkes ved gjennomgang av mottatt avvik og igangsetting eventuelt tiltak. Melder 
gis tilbakemelding. Avvik skal tas opp som læring i avdelingens personalmøter og 
dermed bidra til forbedring av tjenestene.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. ØKONOMI OG DRIFT HSO 
 
HSO har i 2021 et regulert budsjett (netto) på 86 514 mill. kroner.  
 
Nye driftstiltak tilført etaten i 2021 utgjør kr. 5 335 mill. kroner.  
Regnskapet etter 2.tertial viser et mindre forbruk i forhold til budsjett.  Det skyldes i stor 
grad vakanse i stillinger.  
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HELSETJENESTEN 
 

3000 LEGETJENESTE 
Regnskapet for legetjenesten viser et mindre forbruk i forhold til budsjett på kr. 880 786.  
Det er behov for noe internt omposteringer, spesielt på lønnsposter da det har vært 
mindre fastlønnutgifter og mere konsulentutgifter da det har vært benyttet 
bemanningsbyrå for å dekke opp ubesatte stillinger.  
 
Planlagt nordsjøturnus med opprettelse av 2 ekstra stillinger er tenkt dekt innenfor 
budsjett (fastlønn og legevakts honorar). Det har generelt vært store utfordringer med å 
dekke opp ledighet i stillinger. Både lege- og sekretærstillinger.  
 
 
 
Det er investert i mye medisinsk utstyr på alle legekontor. Storparten av utgiftene er tatt 
av oppsparte fondsmidler, resterende dekket av driftsmidler. Det har vært en del 
merutgifter i forbindelse med pågående koronapandemi. Utgiftene har vært i forhold til 
behov for ekstra bemanning for vaksinasjon, smittevernutstyr, smittesporingsprogram, 
bemanning av vaksinetelefon og utgifter i forbindelse med logistikk. Dette er ført på 
ordinære poster i budsjettet.  
 
 

3010 FYSIOTERAPITJENESTE 
I henhold til budsjett.  
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3020 HELSESTASJONTJENESTE 
I henhold til budsjett  
 
På grunn av pågående koronapandemien har alle samlinger hvor skolene på tvers av 
kretsene er samlet, ikke blitt gjennomført. Alle screeningsundersøkelser i skole er utsatt 
eller ikke gjennomført. Det har også vært færre «drop-in» dager på de fleste skolene. 
Helsestasjonskontroller og hjemmebesøk er gjennomført, dog noe forsinket. 
  
Helsesykepleiere har hatt ansvar for planlegging og utføring av covid-19 vaksinering. 
Det har påvirket driften av de ordinære arbeidsoppgavene.  
 
Vi er inne i sluttfasen av vaksinering og ser at vi kan komme tilbake til ordinær drift i 
løpet av november mnd. Oktober måned er tradisjonelt en vaksinasjons måned med 
influensavaksine og skolevaksinering. I år blir det både influensa og covid-19 
vaksinering.    
 
 

3030 JORDMORTJENESTE 
I henhold til budsjett. Lite merforbruk skyldes prisvekst. Det er avtale om 10 besøk i 
løpet av året. 6 på vår og 4 på høst. 
 
 

3050 SKYSS HELSEPERSONELL 
I henhold til budsjett.  
 
 

3100 SOSIALADMINISTRASJON 
Mindreforbruk skyldes vakanse i stilling. Ansatte i Tildelingskontoret er budsjettert her 
med oppstart 1. juni og 16. august.  
 
Tildelingskontoret skal fatte vedtak om helse, sosial og omsorgstjenester. Arbeidet med 
kriterier og saksbehandlingsprosedyrer er under utarbeidelse.  
 
Ansatte i Tildelingskontoret skal også ha ansvar for framdrift av ulike satsningsområder 
som for eksempel Leve hele livet reformen i Lurøy.   
 
Salgs og skjenkebevillinger: 8 salgsbevillinger, 11 skjenkebevillinger.  
 
Lurøy kommune kjøper krisesentertilbud fra krisesentret i Salten. Statsforvalteren har 
gjennomført tilsyn med krisesentret i 2021. Det ble ikke avdekket lovbrudd under 
tilsynet, og tilsynet ble deretter avsluttet.  
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HSO-etaten har mottatt to klager på vedtak fattet innenfor miljøterapitjenesten. 
Statsforvalteren har i begge sakene etterspurt dokumentasjon. Begge sakene er 
underarbeid.  
 
Klagesaker skal saksbehandles i Kommunens sakarkiv ESA. Tildelingskontoret har 
ansvar for klagebehandling. Eventuelt i samarbeid med aktuell tjeneste (leder) klagen er 
rettet mot. 
 
 

3110 PROSJEKT GJELDSRÅDGIVNING  
Kommunen har fått lønnsmidler fra Statsforvalteren til 1-årig prosjektstilling. Måler er å 
se på sammenhengen mellom psykisk u-helse og gjeldsproblematikk og komme med 
forslag til hvordan møte problematikken med forebyggende arbeid. Stillingen ble besatt 
fra 7.august i år.  
 
 

3115 SOSIALE TJENESTER 
Mindreforbruk i forhold til budsjett som ikke innleid vikar for sykemeldt ansatt. 
Oppgavene ivaretas av tildelingskontor og andre ansatte. Det er også noe lavere 
sosialhjelputgifter pr 2 tertial enn budsjettert.  
 
Pr.2 tertial har tjenesten 11 aktive saker hvor gjeldsproblematikk er en stor del av 
utfordringene.  
 
 

3120 BARNEVERNSTJENESTE 
Mindre forbruk på grunn av ingen nye kostnadskrevende tiltak og færre fosterhjem og 
dermed mindre utgifter til utgiftsdekning i fosterhjem enn i 2020.  
 
 
Nøkkeltall barnevern: 

Aktive saker: 11  
Bekymringsmeldinger: 7   
Avsluttede saker: 1 (henlagt)   
Fosterhjem: 1  
Tilsyn i fosterhjem (fosterhjem plassert i Lurøy av annen kommune): 3  
Beredskapshjem i Lurøy: 1  
 
Det er Bufetat som etablerer beredskapshjem i kommunene, men det er Lurøy 
kommune som må føre tilsyn med tiltaket. 
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3350 ERGOTERAPITJENESTE 
I henhold til budsjett.  
 
Nøkkeltall ergoterapi: 

Antall hjemmebesøk i perioden: 
53 hjemmebesøk med ulik varighet og innhold. Kartlegging, oppfølging og opplæring ift. 
hjelpemidler. Kontakt med NAV HMS og leverandører, ansvarsgruppemøter og 
søknadsskriving.  
 
Antall kolli med hjelpemidler fra NAV til hjelpemiddellageret på Selnes: 
31 kolli med små og store hjelpemidler mottatt. De er pakket ut, fordelt og videresendt ut 
til brukere.  
 
Samarbeidspartnere (Behov for bistand) 
Teknisk etat/Vedlikeholdstjenesten. Antall henvendelser med behov for transport 
og/eller montering av hjelpemidler: 24 oppdrag fordelt på alle distriktene (flest på 
fastlandet ettersom Tonnesbilan brukes til oppdrag på Onøy, Lurøy, Sleneset og 
Lovund).  
 
Hjelpemidler 
Økning i antall henvendelser ift. bolig, tilrettelegging og hjelpemidler er merkbar. Forrige 
periode ble det rapportert om 15 oppdrag for teknisk etat/frakt og i noen tilfeller hjelp til 
montering. I denne perioden har det økt til 24 oppdrag. Dette vil fortsette å øke og 
dermed viktig at kommunen har nok ressurser på sikt og at ansvaret for denne 
oppgaven ikke ligger til en tjeneste alene.  
 
Ergoterapeut er startet på et videreutdanningsløp som vil vare i 2 år. «Rehabilitering, 
samhandling og ledelse» ved Høgskolen i Innlandet. 60 stp.  

 

 

3360 PSYKISK HELSETJENESTE 
Mindreforbruk som skyldes vakanse i stilling. Stillingen ble besatt fra 7.august 2021. 
 
 

3370 PSYKOLOGTJENESTE  
I henhold til budsjett  
 
Nøkkeltall psykisk helsetjeneste: 

Hele året:                                       22 
Aktive klienter 31.08:                   11   
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TIDLIG INNSATS, RETT HJELP TIL RETT TID. 
Team barn og unge er et ledd i kommunens støttesystemer for oppvekstetaten. Team 
barn og unge består av barneverntjenesten, helsesykepleiere, psykisk helse og 
psykolog. Team barn og unge møtes annen hver mandag. Psykisk helsearbeider kaller 
inn og tar imot saker til drøfting i teamet.                 
 
Ansatte i barnehager og skoler oppfordres til å melde inn sak til drøfting hvis utfordringer 
eller hvis ansatte trenger råd i en sak.  
 
Mål; forebygge fysiske, psykiske og sosiale utfordringer, Lavterskeltilbud til kommunens 
barn, unge og familier, å kunne tilby tverrfaglig kompetanse til foreldre, ansatte i 
oppvekstsenter, skoler og barnehager, tverrfaglig drøfting innad i team barn og unge og 
Kollegaveiledning 
 
Pr. 31.08 hadde vi 6 innmelde saker i 2021.   
 

OMSORG/MILJØTERAPI OG ADMINISTRASJON HSO 
 

3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON 
I henhold til budsjett. Reservepost er ikke tatt i bruk.  
 

3310 LURØY OMSORGSKRETS 
I henhold til budsjett. Det er et merforbruk på ferievikarbudsjettet, noe som bør justeres i 
neste års ramme. Avdelingen har også et merforbruk på medisinske forbruksvarer som i 
stor grad henger sammen med koronasituasjonen og behov for smittevernutstyr. 
Kommunen har imidlertid inngått innkjøpsavtaler med leverandør av medisinsk 
forbruksmateriell og forventer bedre innkjøpspriser framover.   
 

3330 ÅPEN OMSORG 
Regnskapet viser et mindre forbruk. Tilskudd fra Statsforvalteren til aktivitetstilbud og 
besøksvert er ikke benyttet. Det er merforbruk på budsjettpost for omsorgsstønad. Det 
forventes at det vil bli ytterligere merforbruk her. Det samme gjelder i forhold til dekning 
av logopediutgifter til pasienter som er vurdert i behov av tjenesten, men selv ikke er i 
stand til å reise til logoped. Kommunen må dekke reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste 
til logoped.  
 
Omsorgstjenesten har gitt ungdom i alderen 13-17 år sommerjobb i tjenestene. Til 
sammen har 9 ungdommer fått tilbudet. Kommunen får refundert deler av lønnsutgiftene 
fra Nordland fylkeskommune.  
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3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS  
I henhold til budsjett. Det har vært behov for å leie inn fra vikarbyrå i sommer. Utgiften 
balanseres mot lavere ferievikarutgifter. Det er lavere refusjoner for sykefravær enn 
budsjettet på grunn av lavere sykefravær. Budsjettposten bør reguleres ved neste års 
budsjettering.  
 
 

3332 KONSVIK OMSORGSKRETS 
Noe mindre forbruk i forhold til budsjett, som resultat av mindre bruk av både syke- og 
ferievikarer.  
 
 

3333 SLENESET OMSORGSKRETS 
Merforbruk på kr. 286 393 som skyldes sykevikarutgifter og overtid.  
Enheten har høyt sykefravær og med begrenset tilgang på vikarer utløses fravær overtid 
når fast ansatte må gå vikarvakter.  
 
Den største merutgiften har imidlertid vært økte utgifter til innleie fra bemanningsbyrå. 
Det har vært nødvendig å leie inn vikar fra bemanningsbyrå for å dekke behovet i 
forbindelse med ulike fravær. For å komme i forkant av store vikarutgifter er enheten 
tilført 0.6 årsverk. Stillingen skal bidra til lavere vikarutgifter og ved naturlig avgang 
legges inn i årsverksrammen.  
 
Merforbruk på driftsbudsjett skyldes husleieutgifter til innleide vikarer, noe drift av 
arbeidsbil behov for å bytte ut noe utstyr (mobiltelefoner).  
 

 

 

3335 LOVUND OMSORGSKRETS 
Regnskapet viser et mindre forbruk. Det skyldes i hovedsak at på grunn av færre 
beboere i omsorgssentret, har det i perioder, ikke alltid vært behov for å leie inn ved 
fravær.  
 
 

3345 MILJØTERAPITJENESTEN 
Ifølge regnskapet ligger det an til et merforbruk på kr. 1,5 mill. Refusjon fra staten for 
ressurskrevende tjenester kommer i begynnelsen av 2022. Det forventes 
budsjettbalanse ved mottatt refusjon.  
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Det er behov for gjennomgang av lønnsposter med tanke på ny organisering av enheten 
fra 2022. Det kan se ut som det er behov for økning i variable tillegg (turnustillegg) når 
vakante stillinger i større grad blir besatt.  
 
Det er stort forbruk av medisinsk forbruksmateriell i forbindelse med pågående 
koronapandemi.  
Miljøterapitjenesten omfatter også BPA-ordninger og personlig assistentordninger. 
Omfanget av tjenester varierer ofte i takt med tjenestemottakernes behov, noe som gjør 
det utfordrende å budsjettere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2021  
HSO etaten er gjennom administrativ delegasjonsreglementet delegert ansvar for å fatte 
vedtak innenfor en rekke lovverk. Nyetablert tildelingskonto er tillagt ansvar for å fatte 
framtidige vedtak om alle helse, sosial og omsorgstjenester. Inntil 
saksbehandlingsrutiner og prosedyrer er på plass er det avdelingslederne i 
omsorgsdistriktene som fatter vedtak. Overføring av oppgaven er påbegynt, men ikke 
ferdig. Det forventes at det meste er overført i løpet av begynnelsen av 2022. 
Rapportere vedtak pr. 2 tertial er basert på utdrag fra journal/tilbakemelding fra 
avdelingsledere i omsorgstjenesten.   
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Tre støttekontaktvedtak er ikke effektuert på grunn av mangel på støttekontakt.  
Et avlastningsvedtak for barn og unge er ikke effektuert på grunn av mangel på 
avlastningshjem.  
 

7.6. OPPSUMMERING AV STATUS V/HSO SJEF 
 
HSO er et stort kommunalområde som utfører mange ulike tjenester. 1.1.2017 ble 
tidligere internkontrollforskrift erstattet med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
i helse- og omsorgstjeneste. Nytt i denne er ledernes ansvar for å jobbe systematisk og 
kvalitetssikre tjenestene. HSO-sjef imøtekommer økt søkelys på internkontroll som 
middel for sikring av faglige forsvarlige helse- og omsorgstjenester og som verktøy for 
styring og ledelse.  
 
Det er et merforbuk på ferievikarbudsjettet. Omdisponering bes ses på innenfor eget 
budsjett.  
 
Oppsummering regnskap  
 
Regnskap for HSO pr 2 tertial viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 6 
millioner kroner. Årsak kan forklares i flere faktorer:  
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 Lavere avtalt sykefravær i tjenestene som krever vikar, som gir lavere 

vikarutgifter og overtid  
 Betydelig mindre reiseutgifter i forbindelse med nedstenging av samfunnet 

grunnet koronapandemien 
 Ubrukte tilskuddsmidler  

 Prosjektstilling gjeldsrådgivning (ansatt fra 1.8)  
 Aktivitetstilbud for eldre  

 Vakante stillinger -flere stillinger har vært vakant deler av året blant annet:  
 Psykisk helsetjeneste 
 Tildelingskontoret, 2 stillinger  
 Barnevernskonsulent  

 Refusjoner på langtidsfravær – som det ikke er leid inn for  
 Mindre tiltak innenfor barnevernstjenesten  

 
Arbeid med budsjett og regnskap følges tett opp i samarbeid med den enkelte leder. Det 
er stort fokus på god økonomistyring og nøkternt bruk også framover. Men etter hvert 
som stillingen blir besatt vil lønnsutgifter økes. I enkelte tjenester har mangel på tilgang 
på vikarer skapt et etterslep og tjenestene vil være i behov av innleie fra 
bemanningsbyrå for å dekke behovet. Det vil føre til økte utgifter i månedene som 
kommer. 
 
Det er mange år siden det ble pekt på framtidens omsorgsutfordringer; det blir flere 
yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov og knapphet på frivillige 
omsorgsytere, og helse- og omsorgspersonell.  
 
HSO-sjef har observert tendensen også i Lurøy kommune og er bekymret for hvorvidt 
vår samlede beholdning av ansatte er i stand til å møte de utfordringer vi møter, og vil 
møte framover. Det er ikke bare en økonomisk utfordring, men også snakk om tilgang 
på ansatte og ansatte med riktig kompetanse.  
 
Det er med bakgrunn i nevnte utfordringer satt i gang et utviklingsarbeid i forbindelse 
med omsorgsutbyggingen. HSO-sjef har pekt ut tre grupper som skal jobbe med 
henholdsvis omsorg, miljøterapeutisk tjeneste og velferdsteknologi i et framtidig 
perspektiv. Det skal settes fokus på hvordan Lurøy kommune både kan videreutvikle 
eksisterende tjenester i møte med de framtidige behov vi ser komme. Kriterier for 
utmåling av tjenester, samt hvordan de ulike omsorgskretsene bør rigge seg med 
hensyn til tilbud vil være spesielt aktuelt. Arbeidet blir fremlagt Kommunestyret 
29.9.2021.  
 
 
Generelt erfarer vi at det er utfordrende å rekruttere. Dette gjelder både til faste 
stillinger, men også til vikariater. Enkelte tjenester har en forholdsvis stor andel 
ufaglærte. For å sikre faglig forsvarlighet, omdømmebygging og dermed bedre 
rekrutteringsgrunnlag er det behov for økt satsning på å få tilgang på fagutdannede. 
Dette kan gjøres ved enten å utdanne egne ansatte eller ved rekruttering. HSO deltar i 
prosjekt i regi av RKK ytre Helgeland for å utarbeide strategisk kompetanseplan med 
lokal utledet handlingsplan.  
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HSO-sjef er opptatt av at tjenestene skal ha en forebyggende og helsefremmende 
tilnærming, og vil i 2021 sette søkelys på at alle tjenester bidrar til dette. Overordna 
strategi vil være å sikre at den enkelte tjenestemottaker i Lurøy kommune mestrer eget 
liv mest mulig selvstendig i samspill med de kommunale tjenestene. Det vil være 
nødvendig med omforent verdisyn og metode for å nå oppsatte strategier og mål i HSO 
og i tjenestene. Som en del av arbeidet er det etablert et forbedringsteam i kommunen 
som skal arbeide med Gode pasientforløp (Nasjonal satsning).  Samtidig jobbes det 
med å ferdigstille handlingsplanen for Leve hele livet reformen tilpasset Lurøy 
kommune.  
 
 
Koronapandemien og vakanse i stillinger har også satt sitt preg på HSO-etaten. Ansatte 
har vært omdirigert til andre gjøremål som for eksempel vaksine. Det har ført med seg 
mindre fokus på enkelte kjerneoppgaver, blant annet hos helsesykepleiere. 
Koronapandemien har ført til at flere folk i samfunnet står utenfor arbeidslivet og har 
kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er også signaler på økt u-helse i 
samfunnet. Lurøy kommune søker å se på disse utfordringer og har søkt og fått midler 
fra Statsforvalteren til en prosjektstilling. Prosjektet skal knyttes opp mot innbyggere 
med gjeldsproblematikk, og/eller mot psykisk helse og startet opp 7 august i år.  
 
 
 
 
HSO-sjef vil takke alle ledere og medarbeidere for lojalt å jobbe med de utfordringer og 
muligheter vi har.  
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8. TEKNISK ETAT V/TEKNISK SJEF 
 

8.1. ORGANISERING TEKNISK ETAT 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Organisasjonskart pr. 24.09. 2021 
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8.2. SYKEFRAVÆR, HMS, INTERNKONTROLL  

 

SYKEFRAVÆR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Også i 2. tertial har teknisk etat et lavt fravær, slik at samlet fravær for 1 og 2.tertial er 
på 1,84 %. 
 
Når det er få ansatte på et område så kan fravær på enkeltpersoner ha stort utslag, slik 
er det på Administrasjon teknisk.  
 

STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2021 
 

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 
2021  

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

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

internt 
 Utkast til delegasjonsreglement fra Teknisk sjef er utarbeidet og oversendt 

til Rådmann for gjennomgang/godkjenning og deretter tas inn i 
administrativt delegasjonsreglement.   

 Gjennomgang og fordeling av lover og paragrafer er gjort i KF 
delegasjonsportalen. 

 Benyttelse av saksbehandlersystem, posthåndtering/journalføring; 
 Saksbehandling gjøres i ESA 
 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.  
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TILSYN 
 

 Vi har hatt Tilsyn fra Mattilsynet på 4 vannverk 
 1 avvik på Sørnesøy vannverk og Aldersund vannverk 

o Manglende skriftlige rutiner for renhold av høydebasseng 
o Frist for utbedring avvik er den 1.oktober 21 
o Rutine er fullført og sendt mattilsynet for godkjenning.  

 Ingen avvik på de 2 andre vannverkene som ble kontrollert (Kvarøy og 
Kvina) 

 Tilsyn el-kontroll 
 Gjennomføres nå på kommunale enhetsbygg. Noe avvik får vi, men 

tilstanden er i bedring etter mange år hvor mye midler har gått med til å 
utbedre slike avvik 

 Brannsyn på kommunens enheter ble gjennomført i 1. tertial. Fortsatt har ikke alle 
enhetene levert tiltaksplan for utbedring av avvikene. 

 Tilsyn på fyringsanlegg kommunale boliger. 
Også de kommunale boligene har blitt feiet og hatt tilsyn på pipe/ovn. Noe avvik 
er det også på de kommunale boligene. Vi arbeider med å få laget en plan for å 
utbedre og lukke disse. 
 
 
 

 

INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR 
Arbeidet med informasjonssikkerhet i kommunen går fremover. Jobben med etablering 
av «protokoller/behandlinger» og personvernerklæringer pågår. Det er en omfattende 
jobb som skal gjennomføres, ca. 140 stk. behandlinger skal gjøres og 
personvernerklæringer for disse skal lages.33 er fullført og 15 er stort sett ferdig.  
Omorganisering innenfor Hso er medvirkende årsak til lav gjennomføring spesielt 
innenfor den etaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK: 
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INTERNKONTROLL 
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DOKUMENTHÅNDTERING I COMPILO 
Det å få på plass ytterligere sjekklister for saksbehandling har vært en prioritet oppgave 
i 2021 sammen med prosedyrer for oppfølging av byggeprosjekt. Vi har få restanser på 
prosedyrer som skal revideres, p.t. 5 stk.  
 
 

AVVIKSBEHANDLING: 
Teknisk etat jobber mye med å få bedret dette med avviksrapportering. Største 
utfordring er å få personell til å rapportere avvik. Det er mange ganger enklere å bare 
løse dette. Med det sagt så blir det bedre og bedre, og vil fortsatt ha stort fokus fremover 
 
Det er meldt inn 17 avvik i 2.tertial. 13 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.) 
 
 
 

RISIKOVURDERING 
Arbeidet med dette er enda ikke startet opp. 
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8.3. ØKONOMI OG DRIFT 
 

 
 

Etter 2.tertial viser regnskapet et mindreforbruk på 1.940.368 kroner. Tar en høyde for at 
Asfaltprogrammet er 2 mill. kroner og ubenyttet så er reel situasjon at en har et lite 
merforbruk. Pr 2. tertial i 2020 så viste regnskapet et mindre forbruk på ca. 2,1 mill. 
kroner. 
 
 

AVVIKSFORKLARING TIL DE ENKELTE ANSVARSOMRÅDENE: 
 

4000 ADMINISTRASJON TEKNISK 
Ansvaret viser et mindreforbruk på 454.000 kr pr 2.tertial. På området så ligger det inne 
en reservepost som skal fordeles i løpet av året, det er også mottatt 85.000 kr i 
sykelønnsrefusjon. 
  

4110 BOLIGER 
Ansvarsområdet er om lag i balanse.  
Husleieinntektene ser ut til å bli litt lavere enn budsjettert (ca. 125.000 kr) 
Dette er pr 2.tertial balansert ved at det er benyttet noe mindre ressurser til vedlikehold.    
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4111 OMSORGS- OG SOSIALBOLIGER 
Området viser et mindreforbruk på 2.tertial på ca. 202.000 kr. Noe mindre 
vedlikeholdsutgifter til denne type boliger enn budsjettert til nå i år. Området vil bli 
budsjettjustert i reguleringen i høst.  
 
 

4120 ADMINISTRASJONSBYGNINGER  
Området viser et merforbruk på 113.000 kroner. Det har vært gjennomført noen 
ombygginger mm på blant annet Rådhuset. Ingen flere større tiltak er planlagt i 2021, så 
ansvaret antas å gå i balanse i løpet av året.  
 
 

4130 SKOLEBYGNINGER 
Området viser et merforbruk på ca. 100.000 kroner. Siden midler til miljøkartlegging 
ligger inne med 533.000 kroner (ikke gjennomført tiltak) så er det reelle merforbruket 
betydelig større, dette til tross for at midler er tilført i løpet av året til slikt formål. 
Ombygging av Kvarøy skole ble betydelig dyrere enn budsjettert pga. de utfordringene 
som kom underveis (blant annet asbest og råte)  
Området vil bli tilført midler i intern budsjettregulering høsten 21. men det er ikke midler 
til å utføre annet enn strengt nødvendig vedlikehold på våre skolebygg og basseng 
fremover.  
 
 

4140 BARNEHAGEBYGNINGER 
Området viser et merforbruk på 29.239 kr pr 2. tertial. Noe mer vedlikehold enn 
budsjettert til nå i år, men ingen større oppgaver er planlagt i år slik at området antas å 
gå i balanse i løpet av 2021. 
 
 

4150 LURØY OMSORGSSENTER  
Ansvarsområdet er i balanse pr 2. tertial.  
 
 
 

4151 HELSETUN 
Området viser et stort merforbruk på 803.324 kr pr 2. tertial. Det er budsjettert med 
husleieinntekter på de nye boligene, disse er ikke tatt i bruk så det medfører lavere 
inntekter enn budsjettert. anslås til ca. 300.000 kr i løpet av året. 
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En mye mer omfattende jobb med renovering av en omsorgsleilighet på Sleneset enn 
antatt er en annen årsak.  Området søkes tilført midler i intern budsjettregulering. Og det 
vil ikke bli utført annet enn strengt nødvendig vedlikehold ut året. 
 
 

4160 ANDRE BYGG 
Området viser et mindre forbruk på 154.000 kr. Noe mindre vedlikeholdsutgifter enn 
budsjettert. Vi få en del utgifter i 3.tertial pga. igangsatt bygging av hybel nr. 4 på 
Selnesveien 46. 
 
 

4200 PLAN/OPPMÅLING 
Området viser et mindreforbruk på 336.000 kroner. 
Midler som er avsatt til blant annet konsulentarbeid (rasrapporter) er ikke utbetalt pr 2. 
tertial.  
Hovedmengden av gebyrer sendes ut i løpet av de 2 første tertial, slik at inntekter ligger 
ca. 60.000 kr over budsjett samt at vi har mottatt 112.000 kr i refusjon for fødselspenger. 
Vi ligger an til å oppnå budsjett for gebyrer i år.  
 
 

4210 VAKTMESTERTJENESTE 
Området viser et mindreforbruk på 344.000 kroner. E vakant stilling (besatt i august) 
medvirker til dette. Noe mer utgifter til vikarer trekker i andre retningen. Avsatte midler til 
reising, kurs mm er ikke benyttet.  
 
 

4220 UNGJOBB 
UNGJOBB 2021 
Vi hadde 20 søkere på ungjobb hvorav 1 fikk jobb i omsorg utenfor ungjobbsystemet. To 
ungdommer jobbet i kommunale barnehager, to i teknisk sektor og resten hadde jobb 
hos privat næringsdrivende. Private næringsaktører viser stor interesse for ungjobb-
prosjektet. 
 
Egenandel fra arbeidsgiver var kr 85,- pr time for de over 18 år, kr 75,- for de mellom 16 
og 18 år, og kr 65,- for de under 16 år. Dette er fakturert i september, det samme gjelder 
mesteparten av lønningene. Pga. det så viser ansvarsområdet et mindreforbruk på ca. 
115.000 kroner. 
 

4400 LANDBRUK 
Det er et mindreforbruk på ca. 40.000 kr på landbruksområdet. Ikke reising/kurs og ikke 
kjøp av kontorutstyr o.l. er grunn til dette. 
 



 

84Tertial 2 - 2021

 

4430 VETERINÆRTJENESTEN 
Veterinærtjenesten belastes ved årets slutt. 
 
 

4400 VILTFORVALTNING 
Lite skuddpremier til nå i år, men oppgjør for avtale med beitelaget (rev og kråke) 
kommer mot slutten av året.   
 
 

4500 VANNOMRÅDE RØDØY/LURØY  
Ingen utgifter med samarbeidet belastet så langt i år. 
 
 

4700 FELLES MASKINPARK 
Ansvarsområdet viser et mindreforbruk på 63.662 kr pr 2.tertial.  
 
 

4720 VEIER OG GATER 
Vei og gater viser et mindreforbruk på 586.713 kr.  
Strømutgifter for veilysene belastes ved årets slutt (ca. 400.000 kr)  
Vi har 120.000 kr i refusjon (trafikksikkerhetsmidler) som enda ikke er kommet inn. 
Vi holder nå på med grunnlag for asfaltering og må ha midler disponibelt til dette.  
 
 

4721 ASFALTPROGRAMMET 
Er bestilt, men utføres ikke før i oktober. 
 
 
 

 

4730 HAVNER OG KAIER 
Området viser et mindreforbruk på 67.000 kr 
Mindre utgifter til vedlikehold (var avsatt midler til å flytte landfeste for kommunens 
flytebrygge i Aldersundet, det ble utsatt) og noe mer inntekter på leie enn budsjettert.  
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4800 VANN 
Pr 2.tertial er et merforbruk på 1.458.000 kr på vann. 
Kun 1 halvårs vannavgifter er kommet inn, samtidig så har kommunen hatt store utgifter 
på vannlekkasjer spesielt på sjøen. Dette er forhold som er dyrere å reparere og som 
oftest må løses raskt. Kun helt nødvendige forhold vil bli prioritert resten av året. 
Området må tilføres midler i budsjettreguleringen. 
 
 

4820 AVLØP RENSING 
Området viser et mindreforbruk på 41.000 kr. 
 
 

4860 BRANN 
Området viser et merforbruk på 42.000 kr.  
Kjøp av feietjenester fra Salten brann belaster tungt dette området. Det vil måtte hentes 
midler fra fond for tidligere overskudd på feiertjenesten for å finansiere dette. 
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8.4. VEDLIKEHOLD ORIENTERING VED LEDER 
BYGGDRIFT 

 
 
For oppgaver i Facilit er status følgende:  
 
 
For de siste tolv mnd.:     For de siste 3 mnd.:   
  

 
 
 

          Totalt siden systemet ble satt i drift: 
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HMS 
Det har ikke vært registrert lengre sykefravær i avdelingen de siste 4 månedene. 
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 3 avvik i perioden, hvorav 2 i juni og 
ett i august. 
 
 

GENERELT  
2. Tertial har vært preget av klargjøring i forhold til sommeraktiviteter, og vedlikehold av 
uteområder og grøntarealer. Det har vært perioder med fint vær i periode, noe som har 
gitt mye gressklipping. Korona pandemien har også i år gitt oss noen utfordringer i 
perioden. 
 
Mai og resten av perioden fortsatte, med utfordringer angående bemanning på 
Sleneset, frem til august. Da startet Eskild Berg som vedlikeholdsarbeider ved Sleneset 
krets.  
Forhåpentligvis vil dette føre til en bedre hverdag for vedlikeholdet på Sleneset, og at 
bemanningssituasjonen her er løst. 
 
Vi har denne sommeren hatt inne flere sommervikarer, en på Sleneset, en på Onøy-
Lurøy og en på innlandet. På sleneset og innlandet hjalp disse til for en stor del med 
gressklipping, hvor den som var ansatt på Sleneset også dro til Lovund 1-2 dager i uka 
for klipping. 
 
Av større prosjekter har vi denne perioden har arbeidet med leilighet 6 ved Sleneset 
OMS, vi har lydisolert og renovert avdelingslederkontor, og møterom ved Sleneset 
oppvekstsenter skole. Renoveringen av garderober og andre rom ved Kvarøy 
oppvekstsenter er videreført og avsluttet. Vi har fortsatt renovering av leilighet ved 
Lurøysjyen 7A på Lurøy.  
 
Andre småprosjekter og større vedlikeholdsoppgaver er notert ned under den enkelte 
avdeling senere i dette dokumentet. 
Det har i perioden vært etterarbeid/oppfølging av prosjekt som er satt i drift og overtatt. 
Blant annet Sleneset omsorgssenter. 
Det er også en del oppfølging fra vårt personell i forbindelse med omsorgsprosjektene i 
Aldersundet og Konsvik.  
 
Ellers jobber vi som vanlig med løpende vedlikehold, ofte i forhold til det som er 
registrert på behovslister, og andre behov. Facilit brukes fremdeles flittig, og det er gitt 
tilbakemelding til enheten om at oppgaver som ikke er registrert i facilit, heller ikke blir 
utført. 
 
Sommeren er over og utstyr og maskiner må ettersees og klargjøres for vinteren. 
Setting av veistikker er planlagt utført i september. 
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I år er det planlagt asfaltering på Sleneset og Onøy-Lurøy, noe forarbeid er startet og 
foreløpig tidspunkt for asfaltering er månedsskiftet september/oktober. 
 
Felles for alle avdelingene er at det har vært avviklet ferie i perioden. Det har også vært 
gjennomført sommervedlikehold som klipping av gressområder, kantklipping mot bed, 
noe skoging, etc. som hører til sommeren. Det har også vært utført noe vedlikehold på 
veier. 
 
 
Ellers har vi ofte utfordringer ved at ikke planlagt arbeid må ivaretas, noe som betyr at 
annet arbeid må forskyves der det er mulig. For dette tertiale nevner vi som eksempel 
omlegging av vannledning til Jakobsen Mek. Her viste det seg at tilkoblingen fra 
hovedvannledningen var foretatt i kjelleren på en privateid enebolig. Stipulert og 
uplanlagt kostnad for denne jobben er mellom kr. 80 000-100 000,-  
 
Et annet eksempel er at det for flere av undervisningsrommene ved Onøy-Lurøy 
oppvekstsenter, skole ikke er tilfredsstillende brannvarsling, noe som må utbedres 
snarest mulig og medfører en uplanlagt kostnad på ca. kr. 60 000.  
 
 
Et annet eksempel som ikke har generert større kostnad, men desto mer tidsbruk for 
egne mannskaper, totalt ca. en arbeidsuke for vårt personell, er en vannlekkasje på 
Sørnesøy, og en vannlekkasje på Kvarøy, samtidig hadde vi to vannlekkasjer på Lovund 
som også genererte ca. 75 timer. 
 
For Sørnesøy sin del kulminerte letingen i at det var lekkasje i en ledning i et fjøs på 
eiendommen som hadde meldt om vannmangel først. For lekkasjen på Kvarøy var feilen 
en slange som med åpen ventil under et bygg på eiendommen som først meldte om 
vannmangel. For Lovund var det avrustede koblinger for begge tilfellene som var årsak. 
 
 
Når det gjelder prosjektet med renovering av garderobene ved Kvarøy oppvekstsenter, 
ble kostnadene og tidsbruken mye høyere enn planlagt, noe skyldes kostnadsøkninger 
og leveringsproblemer som kan ha sammenheng med koronapandemien. Det viste seg 
også ender prosjektet at gulvåser var råtne om måtte repareres, det var fukt og råte i 
vegger, samt at det meste av vannledningsnettet måtte skiftes ut. Det viste seg at 
bygget er konstruert og oppført slik at flere vegger på toaletter og klasserom måtte rives 
og bygges opp igjen. 
 
Vi støtte også på et tilfelle med at det var revet asbestholdige materialer, noe som 
medførte avstenging av aktuelt område, og sanering av ett rom. 
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Prosjekter vi deltar aktivt i, og også i noen av tilfellene også har ansvaret for 
ferdigstillelse av er: 

 Utvidelse og renovering Konsvik omsorgssenter 
 Utbygging av Sleneset omsorgssenter 
 Bygging av nytt bofellesskap i Aldersundet 
 Videre ombygging av Selnesveien 46 
 Etablering av sansehager ved kommunens omsorgssentre 

 
 

STØRRE VEDLIKEHOLDSOPPGAVER- OG PROSJEKTER ER 
VIDEREFØRT, STARTET ELLER AVSLUTTET SOM 
VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN HAR VÆRT INVOLVERT I ER SOM 
FØLGER: 
 

TONNES 
 Fortsatt og ferdigstilling av prosjektet med renovering av garderober og andre 

rom ved Kvarøy oppvekstsenter, skole 
 Reparasjon av, samt utskifting av flere seksjoner av gjerde ved Konsvik 

oppvekstsenter, barnehage 
 Renovering av 3 stk. leiligheter ved Aldersund oppvekstsenter 

1. Totalrenovering av leilighet nr. 1, med unntak av bad og bod 
2. Totalrenovering av leilighet nr. 2, med unntak av bad og bod 
3. Maling av soverom, leilighet nr. 4 

 For og etterarbeid i forbindelse med montering av hjelpemiddelrampe ved 
Bonhåjen 2 

Fjerning av dusjkabinett samt noe omarbeiding og renovering av bad, 
Bonhåjen 2 

 Nød-reparasjon av tak på gymsal Aldersund oppvekstsenter skole 
 Feilsøking og reparasjon av vannlekkasje Sørnesøy vannverk 
 Fjerning av gamle lekeapparat, samt montering av nytt lekeapparat i uteområdet 

for Aldersund oppvekstsenter, barnehage 
 Utskifting av underlagsmasser, samt asfaltering av hele veien Bonhåjen, Konsvik 
 Skiftet deler av gjerde (ca. 25 meter) ved Konsvik kirkegård 

 
 
 

ONØY/LURØY 
 Fortsatt renovering av leilighet ved Lurøysjyen 7A 
 Skilting av- og merking av parkeringsområde ved rådhuset 
 Maling av flere kommunale bygg og boliger 
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 Birkenesveien 1 
 Barneskolen, røst samt vegg ungdomsskolen 
 2 vegger Lurøy omsorgssenter, solstua 
 3 vegger, Solbakken, Onøyveien 82 

 Etablert glassvegg ved HSO, 2 etg. rådhus 
 Installering og klargjøring av området for bruk av robotgressklipper 
 Forarbeiding av kjørebru 
 Nedlegging av avgrensningskabel 

 Klargjøring og reparasjon av basseng, 2 etg. rådhus 
 Omlegging opprydding av avløpsnett Birkenesveien 5-11 
 Utskifting av avløpslufting over tak, hovedstrekk. Berørte rom er vaskeri og 

leilighet 1 
 Montering av dusjvegg, samt reparasjon av vannskader lærergarderobe i 

tilknytning til guttegarderobe 
 Skiftet inntaksrist med hette, ute på vegg barneskolen  

  

SLENESET 
 Fortsatt arbeidet med renovering av leilighet nr. 6, Sleneset OMS 
 Renovert og lydisolert forkontor ved Sleneset oppvekstsenter skole 
 Renovert og lydisolert avd. lederkontor ved Sleneset oppvekstsenter skole 
 Renovert og endret dataledningsnett ved dataskap i kopirom/arkiv ved Sleneset 

oppvekstsenter, skole 
 Opparbeidet nytt uteareal, samt flyttet et lekeapparat ved Sleneset 

oppvekstsenter skole 
 Fjernet flere trær og røtter samt ryddet ved leskur Sleneset oppvekstsenter, skole 
 Maling av flere kontor, personalfløy Sleneset oppvekstsenter, skole 
 Lagt tilførselsledninger (vann) til 3 eiendommer 
 Slåtterøyveien 20B 
 Slåtterøyveien 17 
 Sørsolvær 9  

 Omlegging av vannrør til Jakobsen mek. Verksted 

 

LOVUND 
 Maling av utleiebolig Sørmarkveien 2-8  
 Skiftet filter alle ventilasjonsanlegg 
 Skiftet lekeapparat (huske) Lovund barnehage 
 Klargjort for nytt vannanlegg ved Finnblåsa 

 Grunnarbeid 
 Ny oppsamlingstank 
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 Røropplegg og annen infrastruktur 
 Nye tanker lagt ned ved renseanlegg 

 Feilsøking og nød reparasjon av avløpsanlegg på Leira 
 Omlegging av vannledning i Naustholmsundet 
 Feilsøking og reparasjon av flere vannlekkasjer 

 
 
 
 
 

8.5. JORDBRUK 

 

AREALRESSURSKARTENE 
Arealressurskartene (AR5) er viktige for landbruket. Det er disse «Gårdskartene» som 
danner arealgrunnlagene for produksjonstilskudd. Kommunen har ansvaret for å 
oppdatere disse kartene kontinuerlig. Liten bemanning på landbruksområdet har vært 
medvirkende til at dette arbeidet har blitt nedprioritert.  
 
 
NIBIO tar hvert 4 til 7 år en total gjennomgang av AR5 kartene ut fra siste tilgjengelige 
flybilder. Innmarksbeite er imidlertid vanskelig å se ut fra flybilder der det er mye skog. 
Her kommer lokalkunnskapen til landbruksforvaltninga til god nytte. Det er i august 
avholdt 2 teamsmøter for å avklare slike arealer. Totalt ble 89 figurendringer 
gjennomgått på disse møtene. I tillegg har Kommunen mottatt en liste på ca. 60 
områder som de har tolket som usikre innmarksbeiteområder som kommunen bør 
sjekke nærmere.   
Nibio har gjennomført hele 29361 endringer.  
 
Etter endringene er det blitt 493 dekar mindre jordbruksareal i kommunen 
 

8.6. PLANER 

LAKSESLAKTERI LOVUND 
Mai 2021 fikk kommunen innsendt forslag til detaljregulering Lakseslakteri Lovund. 
Endelig reguleringsplan ble vedtatt i Lurøy kommunestyre den 29.09.2021. 
 
 

ALDERSUND NÆRINGSOMRÅDE 
Reguleringsendring Aldersund næringsareal ble sendt ut på offentlig ettersyn juni 2021.  
Planendringen er vedtatt i kommunestyre den 29. september 2021.  
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SØRNESØY HAVN 
Sørnesøy havn ble utbygd i 2001. Den er tilrettelagt med liggeplass for 25 båter 
inklusive kaiplasser forbeholdt fiskere. Det er pr. i dag flere sjønæringer som trenger 
havneareal i Sørnesøy havn. Lokale fiskere og sjønæringen trenger mer kai-lengde og 
plass for sjøtomter. På bakgrunn av initiativ fra Sørnesøy lokalutvalg besluttet Lurøy 
kommune å utarbeide reguleringsplan for Sørnesøy havn med hensikt å tilrettelegge for 
mer areal for sjørelatert næring. Lurøy kommunestyre vedtok i møte desember 2020 at 
arbeid reguleringsplan i Sør-Nesøy havn finansieres jf. Det ble bevilget kr 120 000,- til 
formålet. 
Reguleringsarbeidet startet vår 2021. Varsel om oppstart den 12.04.2021. Møte med 
Sørnesøy lokalutvalg den 05.05.2021. Det er inngått avtale om bunnkartlegging av hele 
havneområdet. Bunnkartlegging ble gjennomført juni 2021. Kommunens 
arealplanlegger og kommunens oppmålingsingeniør hadde den 02.08.2021 befaring i 
Sørnesøy havn. Bunnkart vil være viktig i det videre arbeidet. Det er planer om å legge 
reguleringsforslag ut på offentlig januar 2022.  
 

 

REGULERINGSENDRING HAMNHOLMVALEN 
Prodeco AS på vegne av Vigner Olaisen AS utarbeidet forslag til reguleringsendring 
Hamnholmvalen med hensikt å tilrettelegge for Valplassen treningspark.. 
Reguleringsendring ble vedtatt i Lurøy kommunestyre den 29.09.2021. 
 
 
 
 

8.7. BRANN OG REDNING 
Lurøy kommune har ikke lyktes med å få ansatt egen feier. Salten Brann er innleid for å 
feie piper i boliger og ha tilsyn med fyringsanleggene i disse. 
Det er ved utgangen av 2. tertial feid  
 

8.8. RAPPORTERING PÅ DELEGERTE VEDTAK I 2021 

 

PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN 
Rammetillatelse    0  
Ferdigattest     23 
Ett-trinns med og uten ansvarsrett 33 
Midlertidig brukstillatelse    1 
Igangsettingstillatelse (IG)    2 
Bruksendring      2 
Endring av gitt tillatelse    1 
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Fradeling     19 

 

FORURENSNINGSLOVEN 
Det er behandlet to søknader om fritak renovasjon i perioden.  
3 søknader og utslippstillatelse er behandlet. 
1 pålegg om opprydding etter utslipp av husdyrgjødsel. 
 
 

BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN 
Ingen vedtak gjort i 2.tertial 
 
 

AKVAKULTURLOVEN 
2 uttalelser er gitt på forhold som er i henhold til gjeldende planverk. 
 
 

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 
4 delegerte vedtak i forbindelse med behandling etter plan og bygningsloven 
 
 

EIENDOMSSKATT 
Ingen delegerte vedtak etter denne loven i 2. tertial 
 
 

 

JORDLOVEN 
Ingen egne vedtak i denne perioden, men vedtak er noen ganger del av fradelingsak. 
Tilskuddsaker til drivere av jord behandles i AGROS (som er landbruksdepartementets 
saksbehandlingssystem, kopi kommer til Lurøy kommune og føres i ESA  
Pr utgangen av 2. tertial er det 4 saker om SMIL tilskudd og 3 saker om tilskudd til tiltak i 
beiteområder som er behandlet. 39 vedtak om produksjonstilskudd er gjort.  
Nye regler gjør at nå kan ikke saksbehandler gjøre vedtak i disse sakene. 
Vedtaksmyndighet er da flyttet til teknisk sjef fra og med 2. halvdel av 2021.  
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KONSESJONSLOVEN 
3 saker etter konsesjonsloven 
 
 
 

VILTLOVEN 
Ingen delegerte vedtak etter denne loven i 2. tertial 
 
 
 

ANDRE LOVER 
1 sak etter motorferdselsloven (motorisert ferdsel på innsjø)  
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8.9. KLAGESAKER AVGJORT AV STATSFORVALTEREN 
 
 
Klage på TRU sak 35/20 og 3/21 ble avvist av Statsforvalteren. Vedtak om avslag på 
konsesjonssøknad ble stående.  
 
 
Arealplanlegger skriver om denne saken: En behandling av søknad om konsesjon for 
erverv av en eiendom i Aldersundet har vist at kommunen vil ha mulighet til å avslå 
søknader om konsesjon dersom kjøper ikke vil bo på eiendommer i kretser med 
dokumentert nedgang i folketall. Slik har det skjedd i behandling av søknad om 
konsesjon Avslag på konsesjon for salg av gnr. 31/16 (Aldersundveien 379.) ble 
påklaget av søker, men Statsforvalteren har stadfestet kommunens vedtak om avslag 
konsesjon. Det er nedgang i folketall i Aldersundet, og kretsen preges av noe aldrende 
befolkning. Statsforvalteren la avgjørende vekt på bosettingshensyn jfr. 
konsesjonsloven og hensyn til det kommunale selvstyret. Klagen ble derfor ikke tatt til 
følge. 
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8.10. OPPSUMMERING STATUS TERTIAL V/TEKNISK 
SJEF 

 
Teknisk sjef ser med bekymring på økonomien i etaten og har iverksatt at kun strengt 
nødvendig vedlikehold/innkjøp mm gjøres resten av året for å kunne holde rammen til 
etaten. Lavere inntekter på blant annet husleier gir et stramt budsjett. 
   
Et veldig lavt sykefravær er svært positivt. Fortsatt fokus på tilrettelegging vil være viktig 
for å unngå og forebygge fravær.   
 
Arbeidet med rutiner/sjekklister for saksbehandling medfører at søknader i enda større 
grad er vurdert til å være ufullstendige/mangelfulle. Det resulterer i at søknader oftere 
må returneres. En god og komplett søknad gjør saksbehandlingen mye raskere.    
 
Å få på plass en fremtidsrettet brannvernordning er viktig for sikkerheten til 
befolkningen. 
Ny forskrift om dimensjonering av brannvesen er besluttet iverksatt 1.mars 2022. I 
henhold til denne forskriften så får også Lurøy krav om overordnet vakt i brannvesenet 
Dette kan være utfordrende for kommunen, både i forhold til kostnader og i forhold til 
kompetansekrav. 
 
At vi nå får utført feiing av piper i boliger er betryggende. Imidlertid så må en avklare hva 
som skal bli den permanente løsningen på dette med feiing. Lurøy kommune må starte 
feiing også av fritidsboliger. 
 
Vannverk vil måtte prioriteres fremover. Vi har noen avvik på vannkvalitet som ikke kan 
løses med dagens vannkilder og/eller dagens renseanlegg.  
 
Selnes vannverk må settes på prioritering, men også flere av de andre vannverkene 
trenger oppgradering.  De fleste av våre vannverk/renseanlegg ble bygd på 1990-tallet 
og er således ca. 25 år gamle. Teknologi, renseanlegg og krav er noe endret i den tiden. 
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9. OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 2 – 
2021 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 
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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. 
 
 
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.  
 
 
Koronasituasjonen har preget mye av aktiviteten frem til åpningen av samfunnet i 
slutten av september. Dette betyr at vi gradvis nærmer vi oss en normalsituasjon. Det er 
stort fokus på vaksinering, bla dropp - inn i oktober. Deretter vil vaksinetilbudet 
reduseres til timebestilling slik at helsesykepleiere kan konsentrere seg om 
primæroppgavene.  
  
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.  
 
 
Innenfor regnskap vil en ha fokus på avstemming, risikovurdering med mere utover 
høsten slik at en er best mulig rustet for årsavslutning 2021. Revisor gjennomfører 
interimsrevisjon i oktober, noe som vil gi indikasjoner på eventuelle 
svakheter/forbedringsområder.   
 
Rådmannen vil gjennomføre en kritisk gjennomgang av anleggsregistret i løpet av 
høsten. Det er viktig at anleggsregistret er realistisk ut ifra faktisk forhold.  
 
 
 
 
 
 
 
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 vil gi indikasjon på om budsjettmålsettingen vil kunne oppnås. 
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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.  
 
 
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 
fremover. Kommunestyret må derfor ha fokus på primæroppgavene i sitt budsjettarbeid 
hvis en skal kunne håndtere nevnte utfordringer.   
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10. VEDLEGG 
Vedlegg Sentraladministrasjonen, ansettelser tertial 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101Tertial 2 - 2021

 



 

102Tertial 2 - 2021


