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 SYKEFRAVÆR/HMS/INTERNKONTROLL  
 
SYKEFRAVÆR 

Tabellen under viser sykefraværet samlet sett, og fordelt på antall dager. Det er lagt til 
grunn 35 401 dagsverk for de 8 månedene 2. tertial utgjør.   
 
Sykefraværet per 2. tertial 2020 var samlet sett for Lurøy kommune beregnet til 5,05 % 
som er en nedgang sammenlignet med tertial 1 (6,13 %) (6,78 % samme periode i 2019 
og 8,94 % samme periode i 2018). Som en ser utgjør sykemeldte majoriteten med 3,74 % 
(5,91 % i samme periode i 2019).    
 

 

  
Sammenlignet med 1. tertial i 2019 er sykefraværet redusert med 1,73 prosentpoeng. 
Avtalt sykefravær 4 dager og mer har økt med 0,43 prosentpoeng, noe som er en villet vei 
og bekrefter at økt fokus på sykefraværssystemet til Lurøy kommune fungerer.  
 
Når det gjelder mulige årsakssammenhenger til redusert sykefravær sammenlignet med 
2019 vises det til de etatsspesifikke gjennomgangene. Hovedsakelig kan reduksjonen 
forklares med en god del avklaringer av arbeidstakere de senere år. Korttidsfraværet 
fremstår relativt stabilt over tid, dog med noe økning fra 2019 til 2020. Dette kan tilskrives 
økt fokus på avtalt sykefravær fremfor langtidssykemeldinger. 
 
I 2019 utgjorde sykefraværet 5,91 % for året som helhet, noe som var en reduksjon på 
2,36 prosentpoeng fra 2018 (8,27 %).    
 

 
 
Fordelt på etatene er det tradisjonelt oppvekst og HSO som har høyest sykefravær, der 
begge etatene har hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i 2019 (Oppvekst 
–2,24 prosentpoeng, HSO -1,31 prosentpoeng). Sentraladministrasjonen har en økning på 
0,22 % prosentpoeng, og Teknisk etat har en nedgang på -2,44 prosentpoeng.  Det vises 
for øvrig til etatssjefenes gjennomgang av sykefraværet senere i saken. 

Fordeling sykefravær
Mulig 

dagsverk
 Dagsverk 

fravær 
Fravær               

2020
Avtalt sykefravær 1-3 dager 159               0,45 %
Avtalt sykefravær 4 dager og mer  305               0,86 %
Sykemelding 0-16 dager  113               0,32 %
Sykemelding 17 dager og mer  1 212            3,42 %
Sum sykefravær 35 401    1 789        5,05 %

Sykefravær  fra 01.01.20 til 31.08.2020

Etatsfordelt sykefravær
Mulig 

dagsverk
Dagsverk 

fravær
Fravær    

2020
Sentraladministrasjonen 2 021          57                 2,84 %
Oppvekst 15 156        934               6,16 %
HSO 15 191        734               4,83 %
Teknisk etat 3 034          64                 2,09 %
Sum sykefravær 35 401    1 788        5,05 %
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Rådmannen er tilfreds med at langtidssykefraværet har blitt redusert, samt at 
korttidsfraværet ser ut til å stabilisere seg på et relativt lavt nivå.   
 
Administrasjonen/organisasjonen har stort fokus på sykefraværsoppfølgingen. Det 
gjennomføres dialogmøter på tidligst mulig tidspunkt for å bidra til at ansatte fortest 
mulig skal tilbake i jobb. Arbeidsgiver har i disse møtene stort fokus på tilrettelegging. 
 
Arbeidsgiver søker å tilrettelegge på best mulig måte for at arbeidstaker skal komme 
tilbake i jobb så snart som mulig. Arbeidsgiver har et utstrakt samarbeide med 
bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssentret (IA) om sykefraværsarbeidet.  
 
Lurøy kommune inngikk IA-avtale med NAV ved årsskiftet 2012/2013. I mars 2014 ble det 
inngått avtale mellom partene om ny IA- Avtale. Den nye IA– avtalen for Lurøy kommune 
ble signert av Rådmannen og tillitsvalgte, i Informasjons- og Samarbeidsmøtet med 
fagforeningene og verneombud, den 16. mai 2014. Det er fremforhandlet ny IA avtale 
som gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. Det er i 2019 igangsatt arbeid med 
utarbeidelse av ny handlingsplan for IA – arbeidet i Lurøy kommune. 
 
Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene i sentrum. Det 
handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være 
tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.  
 
Målene på nasjonalt nivå er reduksjon av sykefraværet med 10 prosent sammenliknet 
med årsgjennomsnittet for 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 2020 gjennomført HMS kartlegging av alle enhetene i Lurøy kommune. 
Det er lederne ved enhetene som er ansvarlig for gjennomføring av HMS kartleggingen.  
 
For å holde kontinuitet og fremdrift gjennomføres HMS kartleggingen ved enhetene med 
bistand fra HMS koordinator og Teknisk sjef. Kartleggingene kombineres med vernerunde 
og brannsyn der Verneombud og vedlikeholdspersonal også deltar. Det utarbeides 
handlingsplaner for hver enhet. Handlingsplanene samordnes for gjennomgang i AMU, og 
som grunnlag for HMS plan fra bedriftshelsetjenesten. Videre følges planene opp av 
enhetsledere og etatssjefer i blant annet tertialrapporteringer.  
 
Ved arbeidsmiljøutfordringer på arbeidsplassene bringes forholdene inn for behandling i 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Er det behov for særskilte tiltak besluttes det i AMU. Videre 
følges sakene opp i AMU så lenge det er nødvendig. Byggeprosjekter, planer, avvik og 
andre relevante forhold, jf. aml. § 7-2 og § 3-1, behandles og følges opp i AMU.   
 
AMU består av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstakers representanter (herunder 
hovedverneombud) og bedriftshelsetjeneste. 
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INTERNKONTROLL 

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

internkontroll.» 
 
I tråd med kommunelovens § 5-13 har kommunestyret i sak 7/20 den 5 mai 2020 vedtatt 
reglementer for de folkevalgte organer. Videre ble delegasjonsreglementet vedtatt i 
kommunestyret i sak 37/20 den 30. september 2020, dette i henhold til kommunelovens 
§ 5-14. Delegasjonsreglementet vil være tilgjengelig på kommunens nettside. I tillegg vil 
det administrative delegasjonsreglementet (delegasjonsportalen) bli gjort tilgjengelig på 
nettsiden så snart dette arbeidet er fullført.  
 
I forbindelse med innføringen av nytt delegasjonsreglement søkes det å etablere 
hensiktsmessige rutiner for rapportering og journalføring av delegerte vedtak, bla 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Rådmannen vurderer i denne 
forbindelse organisering av arkivfunksjonene i kommunen, herunder vridning av 
personellressursene mot arkivarbeidet. Hensiktsmessig organisering vurderes etablert i 
løpet av vinteren. 
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AVVIKSBEHANDLING 

Det er i perioden 1. januar til 31. august 2020 meldt 105 avvik mot 40 meldte avvik i 
samme periode i 2019. En utvikling som tyder på tiltakende fokus på registrering av 
hendelser. Avvikene per 2. tertial 2020 fordeler seg slik: 
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DOKUMENTHÅNDTERING 
 
Ved overgangen til Compilo ble prosedyrene fra det gamle intranettet overført til det nye 
systemet. Det ble gitt superbrukeropplæring av etatsledere for å sikre at henvendelser fra 
enhetene skulle kunne betjenes på nærmest mulig nivå. 
 
Enhetsleder, samt en ansatt ved hver enhet har fått individuell opplæring i avviks- og 
dokumentmodul og får fortløpende oppfølging ved behov. 
I første tertial ble det foretatt en sentral gjennomgang av dokumentbasen på tjenestenivå. 
 
I andre tertial har etatslederne foretatt en gjennomgang av dokumentstrukturen innenfor 
egne ansvarsområder: 
 

• Oversikt over innlagt dokumentasjon 
• Oversikt over manglende dokumentasjon 
• Plan for gjennomføring/produksjon av dokumentasjon 
 
Internkontrollsystemet skal bidra til forebygging, sikring og utvikling av kvalitet i 
tjenestene. En forutsetning for vurdering av progresjon er målbarhet. 
 
Som et ledd i arbeidet med pågående planprosess for kommunens samfunnsdel, skal 
det utvikles måleindikatorer for hvert plantema. Måleindikatorene blir forelagt i årlig 
rapportering og danner grunnlag for evaluering av tjenestene og det videre arbeidet 
mot ønskede resultater. 
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 ØKONOMI 
 
I dette kapitlet rapporteres det i hovedsak på kommunens inntekter (ikke 
brukerbetalinger). Lurøy kommune har sine løpende inntekter i hovedsak fra 
rammeoverføringer, skatteinntekter, kapitalinntekter. Det rapporteres også på 
finansforvaltningen, herunder avdrag. 
 
SKATTEINGANG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren viser skatteinngangen pr. 2. tertial 2020, sammenlignet mot skatteinngangen i 
2019.  
 
Skatteinngangen omhandler den kommunale andelen av skatteinngangen i Lurøy. 
 
Kommunen mottar kun sin andel av inntekts- og formueskatten, som er fordelt mellom 
kommune, fylke og stat. 
 
Per utgangen av august 2020 utgjør samlet skatteinngang, ifølge regnskap, ca. 45,6 mill. 
kr, mot budsjetterte 45,36 mill. kr. I følge regnskapet har vi dermed en skatteinngang pr. 
utgangen av august som er i tråd med budsjettert skatteinngang. Dette er en betydelig 
nedgang sammenlignet med tidligere år, der vi har lagt 10-20 % over budsjett ved 
utgangen av august.  
 

• Akkumulert skatt pr august 2020 utgjør ca. 45,6 mill. kr 
• Akkumulert skatt pr august 2019 utgjorde ca. 44,85 mill. kr 
• Regnskap skatt 2019 utgjorde ca. 78,65 mill. kr 
• Budsjettert skatteinngang 2020 utgjør 68,04 mill. kr 
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I 2019 utgjorde den totale skatteinngangen (kommune/fylke/stat) i Lurøy ca. 482 mill. kr 
(479 mill. i 2018). Herav utgjorde selskapsskatten ca. 238 mill. kroner (går i sin helhet til 
staten). 
 
 
EIENDOMSSKATT 

Eiendomsskatten ble utskrevet i mars 2020, 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 2021.   
 
For verker, bruk og næring utgjør inntektsføringen per 2. tertial ca. kr 666 200,- mer enn 
budsjett (skal fordeles over 6 mnd.). For året som helhet ca. kr 200 000,- mer enn 
budsjett. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten. 
 
For bolig– og fritidseiendom utgjør inntekten ca. kr 517 651,- mer enn budsjett per 2. 
tertial (skal fordeles over 6 mnd.). Det er grunn til å anta at budsjettforutsetningen oppnås 
når kostnader og fritak er belastet regnskapet. For året som helhet ca. kr 30 000,- mer 
enn budsjett. Eventuelle fritak og andre kostnader belastes budsjettposten. 
 
Det gjøres oppmerksom på at resterende del av eiendomsskatten (50 %) inntektsføres 
etter tertial 2 i september. Etter en foreløpig gjennomgang ser det ut til at 
budsjettforutsetningene for 2020 innfris. Gjenstår noen kostnader, og mulige 
fritakssøknader.  
 
 
RAMMETILSKUDD/FINANS/GJELD 

Statlige rammetilskudd og inntektsutjevning ligger ca. 3,3 mill. kroner over budsjett per 
tertial 2, noe som har sin årsak i periodisering/utbetalingstidspunkt.    
 
Innenfor finansområdet ligger renteområdet (sum inntekter/utgifter) med kr 120 033,- 
mer i kostnader enn budsjett (merforbruk). Dette har i hovedsak sin årsak i at det ikke er 
inntektsført renter for innskudd i 2020 (fallende rente), noe som gjøres ved 
årsavslutning/årsskiftet. Utover dette er det inntektsført renter fra startlån og næringslån. 
Renter på lån (investering/husbank) belastes fortløpende.   
 
Avdragskostnadene utgjør ca. 13 500,- kroner mer enn budsjett. Dette har nok sin årsak i 
periodisering avdrag. Det gjøres oppmerksom på at det så langt ikke er tatt opp 
langsiktige lån i 2020 (22/24) mill.), noe som vil bli gjennomført på slutten av året. 
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Per 1. september 2020 utgjorde restgjeld investering: 

• kommunalbanken/kommunekreditt/husbank (investering) ca. 101,8 mill. kroner.  
• Husbanklån til utlån (formidlingslån) utgjør ca. 8,03 mill.  
• Samlet lånesaldo per tertial 2 utgjør dermed 109,9 mill. kroner.  
• I tillegg er det vedtatt låneopptak med 24 mill. kroner i 2020 som ikke er 

gjennomført.  
• Samtlige lån har flytende rente (NIBOR 3 mnd. og P.T).     

 
Kommunalbankens rente ligger per 8 oktober, på et snitt for våre lån, på ca. 0,91 %. Lånet 
vi har i kommunekreditt (KLP) har per nå en rente på ca. 0,88 %. For husbanklånene ligger 
flytende rente på ca. 0,927 %, varierer litt avhengig av antall avdrag per år. 
 
Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig og lønnsomt å ha flytende rente på 
samtlige lån jf. reglement. Risikoen er at en eventuell renteendring vil kunne slå direkte 
inn i driften. Det foreslås derfor at en fortsetter å avsette «rentemarginen» på fond for 
eventuelle å kunne håndtere fremtidige renteendringer.  
 
Rådmannen vurderer med dette at kommunen selv er i stand til å håndtere eventuelle 
renteendringer ved at risikopremien settes på eget fond. På denne måten beholder 
kommunen selv avkastningen av rentefondet. 
 
 
UTVIKLING AV ANTALL INNBYGGERE I LURØY 

Innbyggertallet på Helgeland fortsetter å falle i 2020. I Lurøy er antall innbyggere i 2020 
redusert med 8 personer per 2. kvartal 2020. Per 2. kvartal 2020 var det 1 882 innbyggere 
i Lurøy.  
 
Siden 1. januar 2019 og frem til juli 2020 er det blitt 22 færre innbyggere i Lurøy. Dette 
virker direkte inn på kommunens inntekter (rammeoverføring/skatt). Antall innbyggere 1. 
juli 2020 danner grunnlaget for rammeoverføringene i 2021.  
 
Den demografiske utviklingen i Lurøy er ikke gunstig for tiden. Det blir færre barn/fødsler 
og flere eldre. I tillegg reduseres antall innbyggere, noe som påvirker 
rammeoverføringene. For budsjett 2021 utgjør redusert antall innbyggere ca. en mill. 
kroner mindre i innbyggertilskudd.  
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ØKONOMI/DRIFT 

Regnskap 2020 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  

• 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. - 
2020, som det for øvrig blir redegjort for. Etatssjefenes vurdering av egen drift vil 
fremkomme i etatsgjennomgangen.  
 
Rapporteringen vil innenfor tjenesteområdene gi et rimelig godt bilde av situasjonen da 
løpende kostnader, inntekter, sykelønnsrefusjoner og lønn vil være tilnærmet ajour per 
tertial 2.  
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 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 3 er all midlene plassert i kommunens hovedbank (Helgeland Sparebank). 
 

• Vesentlige markedseksponeringer: 

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

• Endring i risikoeksponeringen: 

Ideelt sett burde innskuddene vært diversifisert ved plassering i flere banker. 
 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: 

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

• Markedseksponering og oppnådd avkastning: 

Som beskrevet er alle midlene til kommunen plassert som bankinnskudd i avtalebanken. 
Foruten skattetrekkskontoen er renten på innskudd i avtalebanken 3 måneders NIBOR 
med 0,3 % påslag. 
3 måneders NIBOR (3 mnd.) utgjorde 0,28 % den 8/10-2020. NIBOR har som følge av 
koronasituasjonen falt jevnt siden 9. mars 2020.  Prognosene er at NIBOR stiger svakt 
fremover. Det minnes derfor om at en må vente langt lavere innskudd på kommunens 
likviditet i 2020 enn i 2019. 
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Innskuddene renteberegnes daglig med basis i NIBOR pluss påslag.  
 
Når det gjelder avkastning på aktiva har en vært innenfor finansreglementets 
føringer/regler i 2020, med andre ord ingen avvik. 

 
PASSIVA (LÅNEGJELD) 

• Sammensetning av lånegjeld: 

Per tertial 2 fremkommer følgende fordeling av lån per utlånsinstitusjon: 
 
Kommunekreditt (KLP banken), ett lån som utgjør   kr. 28 212 500,- 
Kommunalbanken, 18 lån som til sammen utgjør   kr.  71 228 750,- 
Husbanken (investering), 5 lån som utgjør   kr.     2 412 251,- 
Husbanken (formidlingslån), 7 lån som utgjør     kr.     8 030 009,- 
Sum, 31 lån som til sammen utgjør     kr. 109 883 510,- 
 

• Løpetid for lånegjelden: 

Ved beregning av gjenstående løpetid ved årsskiftet 2019/2020 fremkom følgende vektet 
løpetid for kommunens lån. 
 

 
 

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

 

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

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

• Endring i risikoeksponering: 

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

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: 

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning av lån og kravene i finansreglementet. 
 
  

LÅN UB saldo lån
Gjennomsnittlig vektet gjenstående 
løpetid (år)

Lån til investering 109 683 017-      14                                                             
Husbanklån til utlån 8 667 950-          17                                                             
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• Markedsrenter og oppnådde renter: 

Det er lagt til grunn flytende rente for samtlige lån, enten 3 mnd. NIBOR med påslag (0,6 
%), eller P.T.  
 
I KLP banken er har vi kun ett lån, per 1/10-2020 utgjorde renten 0,88 % for dette lånet.   
  
I kommunalbanken varierte gjennomsnittlig rente for de enkelte lånene mellom 0,83 % og 
1,019 %. Snittet utgjør ca. 0,91 %. Prognosen for de neste 12 månedene er ca. 0,94 %. Det 
er PT rente for 27,33 % av lånene, mens resten har 3 mnd. NIBOR (72,67 %). 
 
For lånene i Husbanken utgjør renten, per tertial 2, på 0,927 % for lån med kvartalsvis 
forfall. Fra 1. november 2020 reduseres renten til 0,798 % for lån med kvartalsvis forfall. 
Fastsetting av renten i husbanken er basert på forskrift om rente- og avdragsvilkår i 
Husbanken.  
 
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 2. 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 vinteren 2020/2021 gjøre 
noen vurdering mht. likviditet som en eventuelt søker å plassere i 
sertifikat/pengemarkedsfond, eventuelt fordelt til annen finansinstitusjon. Det vil nok 
være gunstig å at koronasituasjonen stabiliserer seg før en gjør aktive plasseringer. 
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 Reserve- og tilskuddsposter 

 
Tabellen under viser budsjettsaldo på reservepostene per tertial 2. 
 

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

 

 
Tilskudd veilys, kirker og asfaltering er disponert av TRU.  Reserveposten ble tilført midler 
i juni 2020 da mesteparten av midlene var disponert første halvår. Dette viser at det vil, og 
kan, dukke opp forhold som må finansieres i løpet av budsjettåret.  
 
Vi har i tillegg en del utfordringer fremfor oss som vil kunne kreve økt finansiering.   
 
  
 
 

  

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger 0 1 148 667 1 148 667 1 723 000

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14901 Tilskuddspost I 0 143 333 143 333 215 000

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14902 Tilskuddspost II 0 133 333 133 333 200 000

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14903 Tilskuddspost veilys 0 0 0 0

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14905 Tilskuddspost kirker 0 0 0 0

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14906 Tilskudd lokalutvalg (TRS) 0 33 333 33 333 50 000

RESERVEBEV 1990 Reserverte tilleggs-/nye bev 14907 Vedlikeholdspost/Reasfaltering 0 0 0 0

RESERVEBEV Totalt 0 1 458 667 1 458 667 2 188 000

Saldo reserveposter Disponibelt per sept. 2020 Budsjett 2020

Reservepost 1 723 000                                        2 000 000                                 

Tilskuddspost 1 215 000                                            500 000                                    

Tilskuddspost 2 (Folk i husan) 200 000                                            500 000                                    

Tilskuddspost veilys -                                                    150 000                                    

Tilskuddspost uteområde -                                                    -                                             

Tilskudd investering kirker -                                                    60 000                                      

Tilskudd lokalutvalg 50 000                                              50 000                                      

Vedlikeholdspost Reasfaltering -                                                    1 000 000                                 

Sum 2 188 000                                        4 260 000                                 
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 INVESTERINGER  
 
 
Tertial 2. Investeringer 2020 
  

 
 
4121 RÅDHUSET 

Dette prosjektet relaterer seg til anskaffelse av møteromsutstyr til kommunestyresalen i 
forbindelse med koronaepidemien. Kostnadene ble litt høyere som følge av uklart tilbud 
fra leverandør. Det har derfor vært en prosess der en ble enig om noe ekstrakostnader, 
dog et stykke unna det leverandøren førte på som ekstraarbeid. 
 
 
4122 SELNESVEIEN 46 

3 hybler og felles oppholdsrom/kjøkken, samt lager for hjelpemidler. 
Prosjektet med bygging av hybler er fullført. Heimevernet har tatt i bruk den delen av 
bygget som de leier. Her ble det et lite overforbruk på 43.230 kr, hovedårsak til 
merforbruk var tilstand på gulv (nytt gulv måtte skiftes i hele denne delen av bygget)  
Ansvarsområdet må tilføres overforbruket i neste regulering. I tillegg vil kostnader 
vedrørende egne mannskaper måtte tillegges prosjektet, noe som forordnes ved å 
redusere i driftsregnskapet og øke i investeringsregnskapet tilsvarende. 

Radetiketter Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett inkl. endring  Avvik regnskap/budsjett

Invester 4121 Rådhuset 337 206 325 000 -12 206

Invester 4122 HV hus, Selnes 1 168 230 1 125 000 -43 230

Invester 4123 Biblioteksbygg/Adm 354 843 625 000 270 157

Invester 4131 Konsvik skole 836 063 4 690 000 3 853 937

Invester 4133 Aldersund skole 91 872 0 -91 872

Invester 4134 Lovund skole 383 545 1 000 000 616 455

Invester 4136 IT utstyr skoler 0 223 750 223 750

Invester 4152 Konsvik Omsorgssenter 2 402 801 29 527 000 27 124 199

Invester 4153 Lovund Omsorgssenter 1 900 364 2 250 300 349 936

Invester 4154 Sleneset Omsorgssenter 13 631 834 30 691 000 17 059 166

Invester 4157 Lurøy Omsorgssenter 0 670 000 670 000

Invester 4158 Miljøterapeutisk bofellesskap 11 401 074 38 040 000 26 638 926

Invester 4159 Aldersund Omsorgssenter 2 792 369 5 574 000 2 781 631

Invester 4162 2-mannsbolig Lovund 7 072 257 7 000 000 -72 257

Invester 4164 Bolig Aldersundet 0 7 500 000 7 500 000

Invester 4720 Veier og gater 0 66 000 66 000

Invester 4727 Lundvollvegen (Lovund) 0 857 000 857 000

Invester 4731 Kvarøy havn 0 750 000 750 000

Invester 4738 Stuvland kai 0 2 315 000 2 315 000

Invester 4800 Vann 0 500 000 500 000

Invester 4803 Lovund vannverk 0 137 000 137 000

Invester 4807 Aldersund vannverk 180 700 377 000 196 300

Invester 4808 Kvarøy Vannverk 605 831 790 000 184 169

Invester 4809 Sørnesøy vannverk 0 250 000 250 000

Invester 4815 Enøk 73 245 320 000 246 755

Invester 4821 Kloakkprogram 0 1 800 500 1 800 500

Invester 4863 Branngarasje Lurøy Innland 0 2 000 000 2 000 000

Invester 4900 Uteområder 0 7 000 000 7 000 000

Invester 4901 Uteområde Lovund skole 0 100 000 100 000

Invester Totalt 43 232 234 146 503 550 103 271 316
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4123 BIBLIOTEKBYGG/KONTOR LOKALUTVALGSSEKRETÆR LOVUND 

Oppføring av bygg for bibliotek. Arbeidet utføres hovedsakelig med eget personell. 
Vi tar sikte på å få bygget ferdig i løpet av oktober. I tillegg vil kostnader vedrørende egne 
mannskaper måtte tillegges prosjektet, noe som forordnes ved å redusere i 
driftsregnskapet og øke i investeringsregnskapet tilsvarende. 
 
 
4131 KONSVIK SKOLE 
Renovering av gymsal på Konsvik skole. Hovedformål er å sørge for at bygget er tett. 
Arbeidet er godt i gang. Fullføres i oktober/november etter avtalen. 
 
 
4133 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER - VOGNSKUR 

Her ble det avsatt midler for oppføring av vognskur til barnehagedelen av 
oppvekstsenteret. Det viste seg at strømkabler og inntaksskap måtte flyttes for å kunne 
sette opp vognskuret, da det var kommet strengere regler siden dette opprinnelig ble 
planlagt. 
 
Utgift på 91.879 kr er i helhet relatert til dette.  Videre fremdrift er ikke helt avklart da det 
er avhengig av kapasitet til vedlikeholdsavdelingen. Midler står på fond og må tilføres for 
å få ansvarsområdet i balanse. Prosjektet vil bli budsjettregulert i tråd med anslag 
prosjektkostnader. 
 
 
4136 IT-UTSTYR SKOLER 

Dette gjelder anskaffelse av Visma skole/barnehage jf. fsk. sak 48/20. Disse er ved en 
feiltakelse postert driftsregnskapet, og vil bli ompostert til investering. 
 
 
4152 KONSVIK OMSORGSSENTER 

Tilbygg med 4 boenheter spesielt tilpasset demente samt fellesareal. 
Arbeidet igangsatt med utgraving av tomt, prosjektering samt at tidligere veg er flyttet. 
 
 
4153 LOVUND ELDRESENTER  

Tilbygg av 2 nye leiligheter og omgjøring av fellesarealene. 
Arbeidene fullført med unntak av uteområdet. Uteområdene må vi få gjennomført 
våren/sommeren 2021. Vi lykkes ikke med å få tak i entreprenører som kunne 
gjennomføre dette i 2020. Elbil til Lovund omsorgskrets er innkjøpt (juni 2020) og 
finansiert særskilt på dette ansvarsområdet.   
 
Asfaltering gjennomføres høsten 2020. Prosjektet antas avsluttet innenfor økonomisk gitt 
ramme. 



 

 

 

18 Tertial 2 - 2020 

4154 SLENESET OMSORGSSENTER 

Tilbygg med 4 boenheter spesielt tilpasset demente samt fellesareal. 
Arbeider pågår, bygget skal etter plan fullføres februar 2021. Utearealer m.m. til 
vår/sommer 2021 
 
 
4157 LURØY OMSORGSSENTER 

Ombygging av fløy B til 2 omsorgsboenheter og til 1 avlastningsrom. 
Bygget er overtatt. Gjenstår noen arbeider med røranlegget (avløp) som må skiftes ut. 
(utført 3.tertial)  
 
 
4158 MILIØTERAPEUTISK BOFELLESSKAP  
Oppføring av nytt bofellesskap i Aldersundet med 6 boenheter og fellesareal. 
Arbeidet er godt i gang, og en tar sikte på at bygget skal være klart i mai/juni 2021  
Det er nå avklart omkring en del detaljer (boder, kjøkken med mer). 
 
 
4159 ALDERSUND OMSORGSSENTER 

Utvidelse med 2 boenheter. Bygget er fullført og overtatt av Lurøy kommune. Sluttoppgjør 
gjenstod pr 2.tertial. Asfaltering gjennomført 3. tertial. Gjennomføres innenfor vedtatt 
økonomisk ramme 
  
 
4162 BOLIG LOVUND 

Bolig med 4 boenheter (leiligheter) i Innersjyveien 13, Lovund 
Bygget er overtatt. (aug. 2020). Noe overforbruk (ca. 72.000 kr) pga. at inntekter for salg 
av grunn til naboer enda ikke er inntektsført på ansvarsområdet. Når de tilføres så vil 
området gå om lag i balanse.   
 
 
4164 BOLIG ALDERSUND 

Boliger til ansatte. Prosjektering er enda ikke igangsatt. 
 
 
4720 VEIER OG GATER 

Midler til parkeringsplassen på Sleneset. Det ble dessverre ikke gjennomført siste del av 
dette i 2020. tas til våren 2021.  
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4727 LUNDVOLLVEIEN 

Byggeplan er laget og godkjent av Vegvesenet. For å kunne søke trafikksikkerhetsmidler 
så trenger vi slik godkjenning.  Vi fikk ikke tildelt trafikksikkerhetsmidler i verken 2018 eller 
2019 til prosjektet. Det er ikke avklart om midler ble bevilget i 2020 enda. Dersom ikke så 
må en vurdere om ny søknad sendes inn eller om en skal velge en annen løsning, for 
eksempel. benytte midlene til mindre utbedringer. 
 
 
4731 KVARØY HAVN 

Arbeid med renovering av molo og landfeste for flytebrygge.  
Vi har vært i dialog med flere entreprenører for å få utført dette i løpet av sommeren 2020, 
men det har dessverre ikke latt seg gjøre enda. Svært usikkert om vi får det gjennomført i 
2020.  
  
 
4733  STUVLAND KAI 

Utbedring av kaia på Stuvland  
Arbeidet med utbedring av kaia er nå i 3.tertial satt i gang. 
 
 
4800 VANN 

Avsatte midler til bruk innenfor investering vann. Ikke disponert pr 2.tertial 
 
 
4803 LOVUND VANNVERK 

Ikke gjennomført enda. Gjelder ombygging av pumpekum og av renseanlegget. Vil måtte 
tilføres midler for å kunne gjennomføres. 
 
 
4807 ALDERSUND VANNVERK 

Gjenstår noe opprydding i traseen samt nedsetting av ny kum ved nytt bofellesskap. Er 
utført i 3.tertial, regning enda ikke mottatt.  
 
4808 KVARØY VANNVERK 

Etablering av bygg for renseanlegg og arbeid for å ta i bruk nye borehull.  
Rensehuset er under fullføring med installasjon av teknisk utstyr. Nye borehull er ikke 
avklart enda (ikke tatt prosess med mattilsynet vedr godkjenning) og vil ikke bli tatt i bruk 
med en gang, dvs. den eksisterende vannkilden benyttes. I tillegg vil kostnader 
vedrørende egne mannskaper måtte tillegges prosjektet, noe som forordnes ved å 
redusere i driftsregnskapet og øke i investeringsregnskapet tilsvarende. 
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4809 SÆRNESØY VANNVERK 

Arbeidet er enda ikke påbegynt i noe stor grad.  
 
 
4815 ENØK 

Enøktiltak sees på fortløpende når bygg som er satt på prioritering vedlikehold eller 
investering gjøres noe med. Midler fra investering må også reguleres over på drift da 
mindre tiltak som ikke klassifiseres som investering skal føres over driftsbudsjettet, se 
redegjørelse under drift teknisk på ansvar 4815. 
 
 
4821 KLOAKKPROGRAM 

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

Arbeidet er ikke igangsatt. Avventer avklaring med Nordland fylkeskommune vedr 
finansiering av brannbil samt at valg må tas vedr plassering. Kommunen arbeider nå med 
en risikovurdering mht. brannberedskap for også å kunne ivareta brannberedskapen i 
tunellene. Må også ha plass til oljevernbåt som IUA Rana plasserer hos oss i 2021.   
 
 
4900 UTEOMRÅDER OMSORG 

Omsorgsprosjektene våre må ha godkjente uteområder. I tillegg til at det er viktig for 
beboerne så er det også avgjørende for at vi kan få utbetalt tilskudd fra Husbanken. 
Det var dessverre ikke mulig å få disse gjennomført i 2020. Planlegges gjennomført 
vår/sommer 2021 for de plassene som er klar for det. Lovund, Aldersund, Sleneset, Lurøy 
omsorgssenter) 
 
4901 UTEOMRÅDE LOVUND SKOLE 

Grunnlag for søknad om spillemidler. 
 
Det ble bevilget spillemidler i 2020 for tiltaket (300.000 kr). Pga. sent svar og mange 
andre oppgaver så ble det ikke mulig å gjennomføre dette i 2020. Det er også en del 
forhold som må avklares (f.eks andel dugnad). 
 
Det tas sikte på å få dette utført 2021. 
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 Fremdriftsplan investeringer 

 
 
 
 
 
 
 

  

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

4122 Hybler, Selnesveien 46 1 125 000                  1 125 000          -               -                  X X X X X X X

4123 Bibliotekbygg Lovund 625 000                     625 000              -               -                  P A X X X X x x

4131 Konsvik skole - gymsal 4 690 000                  2 690 000          2 000 000   -                   x x x x x

4134 Lovund skole, arbeidsmiljø elever 1 000 000                  1 000 000          X X X X x x x x x x x x

4152 Konsvik OMS 29 527 000                24 675 000        -148 000    5 000 000      X X X X X

4153 Lovund OMS 2 250 300                  2 240 000          10 300        -                  X X

4154 Sleneset OMS 30 691 000                30 550 000        141 000      -                  X X X X X X X X X X X X

4157 Lurøy OMS 670 000                     750 000              -80 000       -                  x x

4158 Miljøterapeutisk bofellesskap 38 040 000                31 724 000        316 000      6 000 000      P P P X X X X X X X X X

4159 Aldersund OMS 5 574 000                  497 000              77 000        5 000 000      X X X X X X x x

4162 Bolig lovund (4.manns) Innersjyveien 13 7 000 000                  7 000 000      X X X x x X X X X

4164 Bolig Aldersund 7 500 000                  3 000 000          4 500 000      P P A

4720 Veier og gater 66 000                        66 000                -                  fullføring Sleneset PP

4727 Lundvollveien 857 000                     857 000              avhenger av tilskudd

4731 Kvarøy havn 750 000                     750 000              avhengig av tilbud

4738 Stuvland kai 2 315 000                  2 315 000          A A X X

4800 vann 500 000                     500 000         

4803 Lovund vannverk 137 000                     137 000              

4807 Aldersund vannverk 377 000                     300 000              77 000        x

4808 Kvarøy vannverk 790 000                     290 000              500 000      X X X X X X X X X

4809 Sørnesøy vannverk 250 000                     750 000              -500 000    P/X P P

4815 Enøk 320 000                     170 000              50 000        100 000         

4821 Kloakkprogrammet 1 800 500                  1 300 500          -               500 000         Lovund kloakk?

4863 Branngarasje Lurøy innland 2 000 000                  2 000 000          -                  

4900 Uteområdet omsorg 7 000 000                  7 000 000      Overføres til 2021 

4901 Uteområde Lovund skole 100 000                     100 000              
tilskudd gitt, utføres 

2021

Sum 145 954 800             107 911 500      2 443 300   35 600 000    

Ansvar 
regulert i 

2020

          Prosjektperiode (X),   Prosjektering (P),    Anbud/Prisforespørsel (A),  Rev  30.09.2020

Prosjekt

 Prosjektramme 

2020 inkl ev 

revidert 

budsjett 

Overført fra 

2019

Budsjett 

prosjekter                

i 2020

Kommentarer

Fremdriftsplan prosjekter 2020
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 KOMMUNESTYREVEDTAK 
 

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

  

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

31/17 KAI STUVLAND Teknisk sjef okt. 20 Arbeidet ble igansatt i september og forventes ferdigstilt høsten 2020

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

32/18 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS (HAF) - EIERSTYRING Rådmann jun. 20 Usikker på fremdrift

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

15/19 Museumsløft Lurøy Rådmann jun. 20 Planen ble vedtatt 30 september 2020

22/19 Utbygging av bredbånd/fiber i Lurøy Rådmann jun. 20 Anbudsfrist juni 2020, ny anbudsfrist 5 oktober 2020

23/19 Tilskudd til ladestasjon Næringsleder jun. 20 Utsatt frist, kst mai 2020, ønske om ny utsettelse

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

64/19 Låneopptak 2020 Rådmann jun. 20 Ikke gjennomført

74/19 Ny samarbeidsavtale RKK Ytre Helgeland Rådmann jun. 20 Ble behandlet kommunestyret i junii 2020

Sak Saker behandlet i kommunestyremøte den 6. mai 2020 Ansvarlig Status Mnd, oppdatert Kommentar

1/20 Sluttbehandling kommunal planstrategi 2019-2023 Rådmann jun.20 Vedtatt, legges til grunn for videre prosess med kommuneplanen, bla samfunsdel høsten 2020

2/20 Søknader om kjøp av tomt på Moflag industriområde 8/91 Teknisk sjef jun.20 Vedtatt i kst i mai 2020 - effektuering gjennstår

3/20 Søknad om kjøp av tomt i Aldersund havn Teknisk sjef jun.20 Vedtatt i kst i mai 2020 - effektuering gjennstår

4/20 Forlengelse av tilskudd til ladestasjon Rådmann jun.20 Utsatt frist, kst mai 2020, ønske om ny utsettelse

8/20 Samarbeidsavtale mellom Træna, Rødøy og Lurøy vedr kommunepsykolog HSO jun.20 Vedtatt i kst i mai 2020, Rødøy har signert avtale, og  Træna har signert

9/20 Utredning skolemat og frukt Oppvekstsjef jun.20 Vedtatt i kst i mai 2020, skal gjennomføres høsten 2020



 

 

 

23 Tertial 2 - 2020 

 SENTRALADMINISTRASJONEN/POLITISK 
 
I dette kapitlet gjennomgås Sentraladministrasjonen, som består av politisk budsjett 
(flere utvalg), kontrollutvalg/revisor, valg, rådmannskontoret, regnskapsavdeling, kultur, 
næring, forsikring med mere. Det er med andre ord en rekke funksjoner tillagt 
sentraladministrasjonen. 
 
Politisk hovedorganisering illustreres under. Ordfører er 100 % frikjøpt for ivareta 
ordførervervet. Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet. 

 
 

 Organisering sentraladministrasjonen 

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

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

Det ble gjennomført kombinert egenkartlegging, vernerunde og brannsyn ved rådhuset 
tidlig i 2020. HMS koordinator (Ergoterapeut) og Teknisk sjef har sammen planlagt og 
gjennomført kartleggingen. Det er utarbeidet handlingsplan for oppfølging av HMS 
kartleggingen. Oppvekstsjef og teamleder deltok fra arbeidsgiver ved kartleggingen av 
Sentraladministrasjonen, IKT/bibliotek, møterom/kantine. 
 
Det er fokus på tilrettelegging for de som jobber i Sentraladministrasjonen/adm. 
oppvekst, eksempelvis, heve/senkebord, kontorstoler, skjermer, annen tilpasning på 
arbeidsplassen med mere.  
 
Videre er det igangsatt ombygging av kantine for å bedre hygiene- og arbeidsforholdene, 
bla nye benker/innredning og skille for mer hensiktsmessig bruk. I tillegg er inngang 
gjennom kantine til vaskerom fjernet. Vaskerom ominnredes med egen inngang fra gang 
for tilrettelegging for lagring av vaskeutstyr og renhold av mopper/gardiner etc.  
 
Deretter vil det bli etablert garderobe med dusj ved siden av kantinen. I tillegg vil det bli 
etablert benk og vask i gangen i sentraladministrasjonen. Dette for å tilrettelegge for 
bedre rengjøring og bruk av kaffeautomat, kjøleskap med mere. I sum vil tiltakene bedre 
de hygieniske forhold ved kantine, renhold og personale ved rådhuset.  
 
Mye kan tyde på at rådmann og ordfører med flere har allergiske reaksjoner på 
grasklipping utenfor rådhuset på varme dager. Det å kunne ha vinduene åpne på varme 
dager er en forutsetning for å kunne avvikle arbeidshverdagene på en effektiv måte. Ved 
grasklipping utenfor rådhuset opp virvles gras og lignende, samt at det genererer 
betydelig med støy, noe som er forstyrrende for de som jobbe på kontorene og ved 
avvikling av møter. Ordfører ønsker at dette fremmes som politisk sak der en anskaffer 
robotklipper til formålet, da det ligger veldig godt til rette for en slik løsning. Rådmannen 
har vurdert dette i forhold til budsjettsituasjonen og er kommet frem til at en slik 
robotklipper kan anskaffes innenfor sentraladministrasjonens budsjett i 2020. 
Rådmannen anser dette som et viktig HMS tiltak.     
 
Avvikssystemet (Compilo) er relativt godt innarbeidet ved avdelingen. Det er blant annet 
fokus på at også lokalutvalgssekretærer må benytte avvikssystemet.  
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SYKEFRAVÆR 

Sentraladministrasjonen hadde i 2019 et samlet sykefravær (avtalt og legemeldt) på 2,03 
%. Per tertial 2 - 2020 utgjør samlet sykefravær 2,84 %. Hovedårsaken til fraværet er at en 
lokalutvalgssekretær har vært langtidssykemeldt. Da det er relativt få årsverk i 
sentraladministrasjonen vil enkeltpersoners sykefravær gi relativt store utslag på 
statistikken. 
 

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

I ny kommunelov er 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 godt innarbeidet, der det blant annet 
rapporteres til AMU vedrørende avviksstatistikk. Det vises for øvrig til HMS rapportering 
ved etatene og kommunen som helhet.  
 
I forhold til delegasjon fra politisk til administrativt nivå jobbes det med å få på plass 
hensiktsmessig rapportering ved å blant annet benytte mulighetene i kommunens 
hovedsaksbehandlingssystem (ESA). Kommunens posthåndtering skjer i dag i ESA.  
Dette betyr at de systemer vi benytter må ha integrasjon med ESA for at 
journal/posthåndteringen skal fungere. Det jobbes med vurdering av løsninger, eller 
praktiske måter å løse dette på. 
 
Kommunen har følgende saksbehandlersystemer: 
 

a) ESA (hovedsystem/posthåndtering) – Noark 5 (sikkerhet) 
b) Webcruiter (rekruttering) – integrert med ESA 
c) Visma skole/barnehage (er bestilt) – integreres med ESA ved etablering 
d) Cosdoc for omsorg – ikke integrert med ESA (jobbes med rutiner) 

Sykefravær 01/1-31/8-20
 Mulige 

dgv.  
 Frav.dager  Prosent

Ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer 167             -                0,00 %
Ansvar 1010 -1017 Lokalutvalg 160             32                 19,91 %
Ansvar 1200 Rådmannskontoret 668             7                   1,05 %
Ansvar 1210 Økonomiavdelingen 501             16                 3,11 %
Ansvar 1220 IKT avdelingen 167             -                0,00 %
Ansvar 1230 Næring 121             -                0,00 %
Ansvar 1240 Nærings-og utviklingsteam (NUT) 65               -                0,00 %
Ansvar 1350 Bibliotek 84               3                   3,59 %
Ansvar 1500 Administrasjonsbygg 89               -                0,00 %
Sum Sentraladministrasjonen 2 021      57             2,84 %
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e) Cosdoc sosial – ikke integrert med ESA (jobbes med rutiner) 
f) Acos barnevern – Ikke integrert med ESA (jobbes med rutiner) 
g) CGM (legeoppgjør) – ikke integrert med ESA/Visma (jobbes med rutiner) 
h) Agros - Landbruk (Statlig) – Legges manuelt inn i ESA av saksbehandler 

  
Kommunens arkivsystem (ESA) har vært gjenstand for en omfattende oppdatering i 
2020. Dette åpner for at vi kan benytte relevante funksjoner for videre utvikling av 
kommunens saksbehandlings- og arkivsystem. Fra 2020 har alle ledere i kommunen 
tilgang til systemet, noe som betyr at all post, vedtak og saker skal håndteres i ESA av 
saksbehandler/leder.  
 
Alle enkeltvedtak/vedtak som er delegert til rådmannen skal i prinsippet rapporteres til 
politisk nivå på hensiktsmessig måte. I tillegg er det viktig å ha på plass systemer for 
oversikt over de vedtak, og omfanget av vedtak, som fattes i organisasjonen 
(videredelegert). Personvernhensyn og lovmessig unntak fra innsyn skal selvsagt 
ivaretas.  
 
De vedtak som fattes i ESA linkes nå slik at lister over vedtak kan skrives ut og vedlegges 
tertialrapportering. Når det gjelder de øvrige systemene, spesielt innenfor HSO, må det 
lages manuell oversikt inntil vi får på plass relevante prosedyrer for føring av vedtak i ESA.  
 
Habilitet for saksbehandlere skal vurderes i henhold til prosedyre. Det betyr at 
saksbehandlere som skal utarbeide saksfremlegg eller fatte enkeltvedtak jf. delegasjon, 
må avklare sin habilitet før saksbehandling starter. Oppstår habilitetsutfordringer avklares 
saksbehandling med nærmeste overordnede. Selv om en ansatt er inhabil i en sak kan 
personen benyttes til forberedelse av saken for den som blir saksbehandler.  
 
I saker som går til politisk behandling er det Rådmannen som innstiller, dog med unntak 
av lokalutvalgene der det er sekretær som innstiller. Oppstår en situasjon der rådmannen 
blir inhabil så vil ordfører innstille. Dette har kun skjedd i ett tilfelle de siste 8 år.  
 
Oppfølging av politiske vedtak fra kommunestyret rapporteres som tidligere i tertial.  
Ansettelser er enkeltvedtak som også bør rapporteres til politisk nivå.   
 
Nytt delegasjonsreglement tilpasset ny kommunelov og den kommunale organisering ble 
vedtatt 30. september 2020. Reglement for politiske nivå ble vedtatt i kommunestyret i 
mai 2020. Videre jobbes det med nytt økonomireglement som søkes behandlet mot 
slutten av 2020.  
 
Av øvrige reglement som etter ny kommunelov må være på plass ble finansreglementet 
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 ble iverksatt (juni 2020) for fakturering av pasientenes gebyrer/kostnader ved 
legebesøk. Legesekretærene benytter nå e-ordre, noe som igjen medfører at 
fakturagrunnlaget effektivt blir lagt direkte inn i Visma ved legekonsultasjonen.  
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Ny ordfører satte seg tidlig inn i bruk av regnskapssystemet, herunder personalmodul og 
Expence (reiseregning). Dette betyr at Ordfører anviser kostnader fra politisk budsjett, 
samt kostnader som gjelder rådmannen. Videre håndterer ordfører godkjenning av lønn, 
godtgjørelser og kostnader for folkevalgte, herunder godkjenning av reiseregninger for 
folkevalgte og Rådmannen i Expence.  
 
Vi har med disse grepene fått på plass hensiktsmessig arbeidsfordeling og internkontroll 
innenfor nevnte områder, noe som for øvrig er innarbeidet i nytt delegasjonsreglement. 

 
Det jobbes fortløpende med etablering av prosedyrer innenfor regnskap. Det 
gjennomføres risikovurderinger av arbeidsoperasjoner der tiltak for å redusere risiko 
utarbeides. Prosedyrene systematiseres i Compilo. Dette arbeidet vil ha stort fokus i 
2020.  
 
Etatene har utarbeidet oversikter over hvilke områder de rapporterer på (lovhjemler). Noe 
vi vil systematisere og får med i tertialrapportering etter hvert. Det er en rekke områder 
det rapporteres på, bla jevnlig KOSTRA rapportering. Det er viktig at Rådmannen har 
oversikt over omfang og at det rapporteres som forutsatt. Nøyaktige 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 i saksbehandlingssystemet. I forbindelse med ansettelse av ingeniør på 
teknisk ble deler av innkjøpsfunksjonen tillagt denne stillingen. Det arbeides nå med 
utarbeidelse av anbudsgrunnlag/rammeavtale for diverse forbruksvarer innenfor HSO. 
Det vil etter dette bli gjennomført gjennomgang av andre anskaffelser mht. vurdering 
vedrørende etablering av rammeavtaler. 
 
Under terskelverdiene (Nasjonal terskelverdi utgjør per dags dato 1,3 mill. kroner) 
gjennomføres det forenklet konkurranse, noe som i praksis medfører at en forespør 2 - 3 
aktuelle leverandører om pris/kvalitet, eventuelt annonserer anskaffelsen på vår nettside.  
 
Ved større anskaffelser, for eksempel byggeprosjekter, utarbeides anbudsgrunnlag som 
annonseres som påkrevd, bla kunngjøring på Doffin. Kommunen har brukerrettighet i 
Mercell for elektronisk kunngjøring. Kommunen kvalitetsikrer de større konkurransene 
med vår advokat før utlysning.   
 
 
Vurdering av arbeidet med arkiv, ESA (Internkontroll) og beredskap fra 
arkivansvarlig v/TEAMLEDER 

ARKIV 

Det er fremdeles satt av for lite tid til arkivarbeid på etatene og arbeidet med arkivplan må 
intensiveres. Arkivplan skal være revidert innen første år av ny kommunestyreperiode, 
altså innen 2020.  
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Innføring av fullelektronisk arkiv har vi heller ikke fått til, det er mest pga. mangel på tid til 
å fullføre prosedyrer for dette. På sentraladministrasjonen er det satt av 1 - 2 timer hver 
mandag til prosedyrearbeid, men det må settes av mer. 
 
Vi har ikke fått arkivforum til å fungere som ønsket i koronatiden, mest fordi det har vært 
for mange oppgaver på sentraladministrasjonen og hso til at det har vært mulig å sette 
av tid.  
 
Det satses på å få arkivforumet opp å gå i løpet av høsten 2020.  
 
Det har ikke vært gjennomgang av sekretærfunksjonene i løpet av 2. tertial som ønsket.  
Telefontid kun mellom kl. 09.00 og 13.00 som ble innført under koronatiden, avlaster litt 
og ser dessuten ut til å fungere overfor brukerne. Erfaringen tilsier at denne telefontiden 
er det viktig å fortsette med, og det er i tillegg satt i gang arbeid med gjennomgang av 
telefoni for Lurøy kommune. Telefonigjennomgangen kan endre på de tradisjonelle 
sentralbordene som vi har i dag og avlaste sekretærene slik at det frigis mer tid til arkiv 
og internkontroll. 
 
 
ESA 

ESA-saksbehandlingssystem: 
 
Saksbehandlingssystemet har nå bare småfeil igjen som oppdages etter hvert som 
bruken blir mer avansert.  
 
Det er utarbeidet prosedyre for møtesekretærer til hjelp for lokalutvalgssekretærer. Den er 
ikke tatt fullstendig i bruk da det ser ut som om flere av lokalutvalgssekretærene ikke har 
grunnlaget i orden, som for eksempel å registrere innkomne brev og lage saksframlegg 
o.l. Prosedyrer for dette er under utarbeidelse og vil også kunne hjelpe nyansatte og de 
som sjelden utfører disse oppgavene. 
 
Opplæring av saksbehandlere har i hovedsak falt på teamleder/saksbehandler, men nå 
har sekretær på sentraladministrasjon/oppvekstetat tatt over opplæring på ledere i 
oppvekstetaten. 
 
Flere og flere saksbehandlere ser ut til å skjønne systemet og benytte seg av de 
muligheter som finnes. Likevel gjenstår utarbeidelse av en del prosedyrer slik at 
internkontroll kan gjennomføres mer helhetlig. 
 
Integrasjon mot Webcruiter er på plass og det settes etter hvert opp integrasjon mot 
Visma flyt skole og Visma flyt barnehage. Integrasjon mot Acos CosDoc, Acos sosial? og 
Acos barnevern er det ikke tatt stilling til, men det ønskes at disse systemenes 
dokumenter skal kunne vises på postlista (selvfølgelig unntatt offentlighet). 
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BEREDSKAP 

I 2. tertial hadde kommunen fått kontroll på koronaepidemien, dvs. kontroll i den forstand 
at man hadde fått bedre oversikt og lært seg prosedyrer for å unngå mest mulig smitte. 
Kommunen har likevel hatt full fokus. Siste vedtak ble gjort 7. mai 2020 der tidligere 
vedtak ble opphevet. Det ble da oppfordret til å følge med på å etterleve nasjonale tiltak.  
 
Det har vært litt utfordringer med å få sendt prøver til prøvemottak (har tatt for lag tid) og 
det har dermed tatt unødvendig lang tid før folk med negative prøver har kunnet gå på 
jobb igjen.  
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 Økonomi og drift 
 
Per tertial 2 - 2020 utgjorde mindreforbruket for den samlede sentraladministrasjon ca. 
2,48 mill. kroner.   
 
Mindreforbruket per tertial 2 har sin hovedårsak i at resterende koronamidler er plassert 
ansvar 1200 og ikke fordelt per tertial 2. I tillegg er det generelt mindre reisekostnader og 
lignende som medvirker til mindreforbruket. Det påløper en del kostnader utover høsten, 
men det tas sikte på budsjettbalanse for året som helhet.  
 
Nytt av året er det at ordfører rapporterer på Sentrale folkevalgte organer. 
 

 
 

  

Etater Ansvar Ansvar (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

SENTR 1000 Sentrale folkevalgte organer 938 891 1 644 591 705 700 2 466 887

SENTR 1010 Lokalutvalg 2 686 13 428 10 742 20 142

SENTR 1011 Nesøy Lokalutvalg 14 852 46 392 31 540 69 588

SENTR 1012 Hestmona Lokalutvalg 7 737 23 075 15 338 34 613

SENTR 1013 Kvarøy Lokalutvalg 14 522 51 700 37 178 77 550

SENTR 1014 Lovund Lokalutvalg 100 246 160 373 60 127 240 560

SENTR 1015 Sleneset Lokalutvalg 47 293 135 389 88 096 203 083

SENTR 1016 Onøy Lokalutvalg 31 716 114 495 82 779 171 743

SENTR 1017 Lurøy Innland Lokalutvalg 90 581 194 199 103 618 291 298

SENTR 1030 Stortings-/kommunevalg 1 596 5 334 3 738 8 001

SENTR 1100 Revisjon 99 500 222 667 123 167 334 000

SENTR 1110 Kommunalt kontrollutvalg 1 271 87 370 86 099 131 055

SENTR 1200 Rådmannskontoret 2 258 561 3 509 093 1 250 532 5 263 639

SENTR 1210 Økonomiavdelingen 2 126 169 2 384 063 257 894 3 576 095

SENTR 1220 Edb avdelingen 1 172 413 1 104 193 -68 220 1 656 290

SENTR 1230 NÆRING 420 388 620 067 199 679 930 101

SENTR 1235 JULELUNSJ 0 13 333 13 333 20 000

SENTR 1240 Nærings- og utviklingsteam (NUT) 434 476 616 333 181 857 924 500

SENTR 1250 Reiseliv 139 269 196 013 56 744 294 019

SENTR 1300 Kulturaktiviteter 320 316 330 219 9 903 495 329

SENTR 1305 Folkehelse -195 500 0 195 500 0

SENTR 1306 Frivillighet 0 53 333 53 333 80 000

SENTR 1307 MILJØ/PLAST 0 23 333 23 333 35 000

SENTR 1310 Kulturvern og museer 386 724 304 667 -82 057 457 000

SENTR 1320 VIGSEL 0 6 667 6 667 10 000

SENTR 1330 Idrett 25 000 16 667 -8 333 25 000

SENTR 1350 Bibliotek 229 883 281 239 51 356 421 859

SENTR 1355 Boksalg 0 -667 -667 -1 000

SENTR 1500 Administrasjonsbygg 226 192 95 403 -130 789 143 104

SENTR 1550 Kirkelige formål 2 587 000 2 075 667 -511 333 3 113 500

SENTR 1620 Arbeidsmiljøutvalg 0 13 537 13 537 20 306

SENTR 1640 Akan 0 6 667 6 667 10 000

SENTR 1650 Eldreråd 727 28 429 27 702 42 644

SENTR 1660 Særskilt klagenemd 0 2 102 2 102 3 153

SENTR 1910 Felles forsikring 1 155 779 731 333 -424 446 1 097 000

SENTR 1950 Steinkjerringa 85 630 26 667 -58 963 40 000

SENTR 1980 Andre fellesutgifter 1 159 686 1 235 073 75 387 1 852 610

SENTR Totalt 13 883 604 16 372 446 2 488 842 24 558 669
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RÅDMANNSKONTORET, REVISJON, KONTROLL, ADMINISTRASJONSBYGG, 
KIRKELIGE FORMÅL, FLLESUTGIFTER OG ADMINSITRATIVE UTVAG/NEMND/RÅD 

Rådmannen rapporterer selv på ovenstående ansvarsområder 
  
REVISJON 

Det ble inngått avtale med Deloitte om regnskapsrevisjon fra 1. juli 2019 (frem til 30/6-
2023). Kontrakten utgjør kr 199 000,- per år (prisreguleres). Revisor har fakturert 
kommunen for de 6 første måneden i 2020, noe som er innenfor budsjett.  
 
Det er i tillegg satt av kr 100 000,- til annen revisjon eller oppdrag fra kontrollutvalget. Nytt 
av året (ny kommunelov) er at revisor skal gjennomføre etterlevelseskontroller (forenklet 
kontroll av definert tema). Dette er ikke med i anbudet og kommunestyret tilførte derfor kr 
30 000,- til formålet i juni 2020.    
 
Rådmannen har ingen signaler fra hverken revisor eller kontrollutvalg at ikke 
budsjettforutsetningene oppnås. 
 
 
KOMMUNALT KONTROLLUTVALG 

Kontrollutvalget har kun avviklet ett møte innenfor tertial 2. Rådmannen har ingen 
signaler fra kontrollutvalg at ikke budsjettforutsetningene oppnås. 
 
 
RÅDMANNSKONTORET 

Med den oversikt rådmannen har per tertial 2 ligger det an til at budsjettforutsetningene 
oppnås.  
 
Benyttelse av juridisk/økonomisk rådgiving belastes i stor grad dette ansvarsområdet, og 
behovet kan vanskelig anslås på dette tidspunkt, men ligger greit an så langt. 
 
Det er i tillegg holdt av resterende koronamidler på dette ansvarsområdet, noe som blir 
fordelt i løpet av høsten. 
 
 
KIRKELIGE FORMÅL 

Tilskuddet (2,587 mill. kroner) til kirkelig fellesråd er utbetalt i sin helhet for 2020. 
Internkjøp regnskapsførers på slutten av året. Tilskudd til andre trossamfunn utbetales i 
januar 2021 basert på regnskap fra kirkelig fellesråd. Det legges til grunn at 
budsjettforutsetningene oppnås. 
 
Det kan nevnes at tilskudd til trossamfunn er foreslått uttrekket av kommuneramma fra 
og med 2021. Blir spennende å se om uttrekket korresponderer med det vi utbetaler. 
ADMINISTRASJONSBYGG 
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Dette ansvarsområdet har merforbruk per tertial 2. Dette skyldes i hovedsak periodisering 
av husleie ved rådhuset.  
 
I forbindelse med organisering av NAV fra og med 2021 kan det ligge an til redusert 
husleie på ansvarsområdet. Dette må i tilfelle kompenseres i budsjett 2021 og årene 
fremover.    
 
 
ARBEIDSMILJØUTVALG, AKAN OG SÆRSKILT KLAGENEMND 

Det legges til grunn at budsjettforutsetningene overholdes. 
 
 
FELLES FORSIKRING 

Det ser ut som at forsikringen samlet sett er betalt for 2020, herunder meglerhonorar. 
Kollektiv gruppeliv inntektsføres ved årsavslutning. Det legges til grunn at 
budsjettforutsetningene overholdes. 
 
Det kan nevnes at ordførerkjedet er forsikret, noe som har en årlig premie på kr 3 154,-. 
 
 
ANDRE FELLESUTGIFTER 

Andre fellesutgifter omfatter en del tilskudd, driftsavtaler og kontingenter, som faktureres 
halvårlig. Det legges til grunn at budsjettforutsetningene overholdes. 
 
 
SENTRALE FOLKEVALGTE ORGANER V/ORDFØRER 

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

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

  
Det kan også nevnes at møtegodtgjørelsene til folkevalgte utbetales ikke før på slutten av 
året. 
 
Ett mindre forbruk i forhold til budsjett for polisk nivå betyr ikke at aktiviteten er i dvale. 
Den politiske aktiviteten foregår på en litt annerledes måte, med hensyn til 
møtevirksomhet, som nå foregår i stor utstrekning som fjernmøter. 
 
Møter blir avholdt i henhold til vedtatte møteplan, møter i utvalg med få deltagere foregår 
som fysiske møter på rådhuset. De avholdes i forhold til gjeldende korona regler. 
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Kommunestyremøter er slik situasjonen er, avholdt som fjernmøter. Det er vanskelig å 
samle hele kommunestyret på rådhuset, og samtidig ha en meters avstand til hverandre i 
møte. Derfor fjernmøter. 
 
Det politiske arbeide opp mot fylke foregår som fjernmøter. Det er for tiden stort fokus på 
samferdsel i vår kommune. 
 

 
VALG OG ELDRERÅD V/TEAMLEDER 

 
 
 
1030 – STORTINGS-/KOMMUNEVALG 

Det er ikke noen form for valg i år, så det påløper kun kostnader på medlemskap i fora 
som har med valg gjøre (Valgforum). Årsmøte i Valgforum vil gå digitalt i august så der vil 
det ikke påløpe noen kostnader. Det har ikke vært endringer fra 1. til 2. tertial. 
 
 
1650 – ELDRERÅD 

Eldrerådet har hatt ett møte i år med konstituering og faste saker. I samme møte ble det 
også gitt orientering fra Pensjonistforbundet vedr «Leve hele livet-reformen». Pga. korona 
har det ikke vært mulig å gjennomføre oppsatt eldrerådsmøte i april eller planlegge 
eldretur i mai. Det har heller ikke vært gjennomført flere møter eller treff i eldrerådet i 2. 
tertial, av samme grunn som tidligere. 
 
 
ØKONOMIAVDELING V/REGNSKAPSLEDER 

 

Ingen avvik av betydning. 
 
Merforbruk på vedlikehold Visma (konto 12016) pga. halvårsfaktura fra Visma som ble 
fakturert og betalt i periode 7. 
 
Vi har fått inn refusjon på koronafravær (konto 17103) i periode 5 og 8. 
 

 

FRAVÆR 

6 egenmeldingsdager pga. feber og ansatt måtte holde seg hjemme pga. koronatiltak. 
En ansatt sykemeldt i 60% f.o.m. 10.08. 
 
ANNET 

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

SENTR 1030 Stortings-/kommunevalg 1 596 5 334 3 738 8 001

SENTR 1650 Eldreråd 727 28 429 27 702 42 644

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

SENTR 1210 Økonomiavdelingen 2 126 169 2 384 063 257 894 3 576 095
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Rapporteringer inn til Nav av koronafravær er gjennomført hver måned (NAV ba offentlige 
arbeidsgivere om å vente med innrapportering av koronafravær til i starten på mai da de 
ikke var klar for å motta disse refusjonskravene) og vi har mottatt refusjon for de ansatte 
som har sendt inn Skjema 1 til oss med avhuking for koronafravær og for foresatte som 
har brukt omsorgsdager pga. koronarestriksjoner. 
 
E-ORDRE 

Opplæringen på e-Ordre for helsesekretærene er gjennomført og det fungerer veldig bra. 
Nå registrerer teknisk og helse fakturagrunnlag selv, og omsorg sender fil med 
fakturagrunnlag på omsorgstjenester. 
 
INTERNKONTROLL 

Det fokuseres nå på å få avstemt og ajourført div. etter koronatiden, og få avstemt deler 
av regnskapet t.o.m. oktober og november 2020 (med tanke på årsavslutning) siden 
regnskapsleder fratrer stillingen ved årsskriftet. 
 
Arbeidsavgift for termin tre vil bli betalt 15.10 og resterende vil bli tilbakeført i regnskapet i 
samme periode. 
 
Det arbeides med å få automatisk elektronisk overføring av skattekort fra Altinn inn til 
HRM. 
 
LOKALUTVALG, IKT, KULTUR, FOLKEHELSE OG MILJØ, MUSEER, VIGSEL, I 
DRETT, BIBLIOTEK, OG STEINKJERRINGA v/PLAN OG UTVIKLINGSRÅDGIVER 

 

LOKALUTVALG 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 

Økonomisk mindreforbruk i lokalutvalgene skyldes flere ting. Aktivitetsnivået har vært lavt 
rundt om i kretsene som følge av Covid-19. Kulturmidler for 2020 er bare utbetalt fra ett 
av utvalgene. Mindreforbruk av lønnsmidler i fire av utvalgene skyldes langvarig 
sykemelding med påfølgende refusjon av lønnsmidler. 
1220 IKT  

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

SENTR 1010 Lokalutvalg 2 686 13 428 10 742 20 142

SENTR 1011 Nesøy Lokalutvalg 14 852 46 392 31 540 69 588

SENTR 1012 Hestmona Lokalutvalg 7 737 23 075 15 338 34 613

SENTR 1013 Kvarøy Lokalutvalg 14 522 51 700 37 178 77 550

SENTR 1014 Lovund Lokalutvalg 100 246 160 373 60 127 240 560

SENTR 1015 Sleneset Lokalutvalg 47 293 135 389 88 096 203 083

SENTR 1016 Onøy Lokalutvalg 31 716 114 495 82 779 171 743
SENTR 1017 Lurøy Innland Lokalutvalg 90 581 194 199 103 618 291 298

SENTR 1220 Edb avdelingen 1 172 413 1 104 193 -68 220 1 656 290

SENTR 1300 Kulturaktiviteter 320 316 330 219 9 903 495 329

SENTR 1305 Folkehelse -195 500 0 195 500 0

SENTR 1306 Frivillighet 0 53 333 53 333 80 000

SENTR 1307 MILJØ/PLAST 0 23 333 23 333 35 000

SENTR 1310 Kulturvern og museer 386 724 304 667 -82 057 457 000

SENTR 1320 VIGSEL 0 6 667 6 667 10 000

SENTR 1330 Idrett 25 000 16 667 -8 333 25 000

SENTR 1350 Bibliotek 229 883 281 239 51 356 421 859

SENTR 1355 Boksalg 0 -667 -667 -1 000

SENTR 1950 Steinkjerringa 85 630 26 667 -58 963 40 000
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Merforbruk skyldes fremdeles at lisensgebyrer som tidligere har vært postert på andre 
ansvar nå er overført til ansvar 1220. Ansvaret er ikke budsjettregulert i henhold til 
endringen. 
 
Oppgaver har i hovedsak bestått av forberedelser til nytt skoleår: nye PC’er, skolenes 
infrastruktur, etc. Det har vært arbeidet med problemer i ESA, betalingsterminaler til 
legekontor og telefonanlegg. Planlegging av bytte av kommunale aksesspunkter til 
rådhuset og omsorgssentrene er i gang. Utbygging av trådløst nett til Sleneset 
omsorgssenter, administrativt kontor på Lovund er også under ferdigstillelse. 
 
1300 KULTUR  

Ansvaret er i balanse. Noe forhøyede reiseutgifter som skyldes arbeidet med 
museumsløft for Lurøy. Et arbeid som resulterer i et planutkast som legges frem politisk i 
løpet av høsten. Planen trekker frem utviklingspotensialet som ligger i videreutvikling av 
Grønsvik kystfort og to spennende utviklingsprosjekter på Lovund. 
 
1305 FOLKEHELSE  

Planlagte folkehelsetiltak er satt på vent som følge av Covid-19. Det arbeides sammen 
med oppvekst mot godkjenning av helsefremmende barnehager. Samtlige av skolene, 
samt Aldersund- og Kvarøy oppvekstsenter er godkjente. Vi mangler godkjenning på 4 
barnehager. Samtlige er kommet langt i arbeidet med å oppfylle kriterier i henhold til 
samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune. 
 
1306 FRIVILLIGHET  

Frivillighetsmidlene er i sin helhet vedtatt fordelt av TRU. Grunnet bankenes nye krav til 
registrering, har en del foreninger hatt problemer med tilgang til bankkonto. Tilskudd 
ligger klart til utbetaling, men avventes til to av foreningene som har fått innvilget tilskudd 
for ordnet med bankkonto.  
 
1307 MILJØ/PLAST  

Budsjetterte midler går i sin helhet til utbetaling av egenandel i forbindelse med 
samarbeidet med Rent Hav Helgeland. Avtalen gir innbyggere i Lurøy gratis avhending av 
strandryddeavfall.  
 
1310 KULTURVERN OG MUSEER  

Tre av kvartalsbeløpene for 2020 til drift av Grønsvik kystfort er utbetalt ved utgangen av 
2. tertial. I tillegg er 50 % av vedtatte midler i forbindelse med Museumsløftet utbetalt til 
Helgeland Museum. Midlene er ikke budsjettert inn på ansvaret. 
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1350 BIBLIOTEK  

Budsjett i balanse. Ved utgangen av 2. tertial er arbeidet med nybygg til filial på Lovund 
inne i siste fase. Bøker er lagt på opplag. Med assistanse fra biblioteksjef tas det sikte på 
å få bokutstilling plass når biblioteket er ferdig.  
 
1950 STEINKJERRINGA  

Varslet prisøkning i 2020 er enda ikke innarbeidet i budsjett. Budsjetterte inntekter for 
abonnement og annonser påløper ikke før i desember. 
Utformingen av bladet er endret i tråd med ny profil. 
 
NÆRING v/NÆRINGSLEDER 

 
1230 NÆRING 

Næring har et underforbruk på kr 199.680. Dette skyldes at tilskuddet til Kystinkubatoren 
ikke er utbetalt. Det er et underforbruk på kontormateriell, forbruksmateriell, annonse, 
kurs, møtegodtgjørelse, kommunal bevertning, reise og opphold. Det er overforbruk på 
posten EDB utstyr, noe som skyldes at det var nødvendig å skifte ut en PC. 
Underforbruket på de andre postene dekker opp for dette. 
 
1235 JULELUNSJ 

Julelunsj blir gjennomført i desember, hvert år. Belastinger på ansvarsområdet skjer 
primært i siste del av året, derfor er det ikke brukt midler så langt, i 2020.  
 
1240 NÆRINGS- OG UTVIKLINGSTEAMET 

Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 181.857.  Traineestillingen har vært belastet 
dette ansvarsområdet. Traineen startet tidligere enn planlagt, og siden lønnsmidlene er 
periodisert er det et underforbruk på kr 114.851. I tillegg er det et underforbruk på kr 
67.004, som skyldes at noen kostnader ikke er påløpt innen tertialrapporteringen.  
 
Det er inngått samarbeid med Rana Utvikling (RU) og Rana kommune om en 
transportanalyse/kartlegging fra bla. Lurøy og inn mot Rana. Kommunens andel av dette 
arbeidet utgjør kr 150 000,-n noe som dekkes innenfor dette ansvaret. 
 
 
1250 REISELIV 

Ansvarsområdet har et mindre forbruk på kr 63.077. Dette skyldes at det ikke ble brukt 
midler til turistverter i år, pga. situasjonen med korona. Helgeland reiseliv har tidligere år 
fakturert Lurøy kommune for mye. Dette blir kompensert i år noe som gir overskudd 
innenfor området.   

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

SENTR 1230 NÆRING 420 388 620 067 199 679 930 101

SENTR 1235 JULELUNSJ 0 13 333 13 333 20 000

SENTR 1240 Nærings- og utviklingsteam (NUT) 434 476 616 333 181 857 924 500

SENTR 1250 Reiseliv 139 269 196 013 56 744 294 019
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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 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 på alle områdene. 
 
De siste 2 årene har det vært gjennomført et pågående arbeid med å få oppdatert status 
på tilskudd gitt til kjøp av fiskekvoter i kommunen. Arbeidet har resultert i 5 
tilbakebetalinger (Torbjørn Lorentsen, Knut Jansvik, Arnt Martinsen, Oddvar Haugen, 
Lovundværing). Kommunen har ett utestående beløp på et tilskudd på kr. 85.000 som det 
ikke har vært mulig å innkreve. I denne prosessen har kravet dessverre blitt foreldet, og er 
derfor å anse som tapt. Fire fiskere/fiskeriselskap har fremdeles kvotene som kommunen 
har gitt tilskudd til kjøp av. Disse vil bli fulgt opp, også i fremtiden. Dette arbeidet har vært 
ressurskrevende, og ført til at kommunen har måttet bruke juridisk bistand for å nå fram 
med sine krav.  
 
Arbeidet med å endre vedtektene vil starte opp neste tertial. For fiskerifondet vil det kjøres 
en bred prosess for å få fondet til å tilpasses og spisset i rekrutteringsøyemed for å få unge 
og kvinner inn i fiskeriyrket.  Også vedtektene for bruk av næringsfond (NI, NII og 
Gründerfond) vil bli rullert og tilpasset. Ikke minst vil søkers behov for midler måtte 
vektlegges i søknadsbehandlingen. Dette må inngå i vedtektene til fondet. I løpet av 2021 
vil Samfunnsplanen bli utarbeidet. Strategisk Næringsplan vil inngå i denne. 
 
5310 STATLIG NÆRINGSFOND (NI) 

Det høye underforbruket skyldes at tildeling av Covid-19, fra fylkeskommunen (kr 
1.294.072) er ført på ansvarsområdet. Dette vil bli rettet opp i neste kvartal, der disse 
midlene vil få eget ansvarsområde. 
 
Det er utbetalt 2 delutbetalinger og 3 tilskudd til gjennomføring av tiltak, som er bevilget i 
2019. i tillegg til det som har vært utbetalt i første tertial har det, i denne tertial blitt gjort en 
restutbetaling fra tilskudd gitt i 2019, og utbetaling av et tilskudd gitt i 2020. I tertialet er det 
innbetalt 4 avdrag på kr 8.336 på tidligere gitte lån.  
 

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

NÆRING 5310 Statlig næringsfond NF I -1 144 840 0 1 144 840 0

NÆRING 5315 GRUNDERFOND 12 445 0 -12 445 0

NÆRING 5320 Kommunalt Næringsfond NF II 300 000 0 -300 000 0

NÆRING 5323 Ungt Entreprenørskap 30 000 0 -30 000 0

NÆRING 5400 Folk i husan 350 000 200 000 -150 000 300 000

NÆRING Totalt -452 395 200 000 652 395 300 000



 

 

 

38 Tertial 2 - 2020 

5315 GRÜNDERFOND 

I tertialet har det blitt gjort en utbetaling fra Gründerfondet fra en tildeling gjort i 2020. 
Fondet er tomt.   
 
 
5320 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (NII) 

I 2. tertial er det utbetalt et næringslån på kr 150.000, for en tildeling gjort i 2019. 
Utbetalingen er splittet, og fordelt mellom omkostninger (som er utbetalt til Lindorff, og 
belastet mottaker) og utbetaling til næringssøker.  
 
 
5323: UNGT ENTREPENØRSKAP (UE) 

Lurøy kommune har hatt en treårig avtale med deltakelse på Karrieredagen i Rana. Siste 
utbetaling for denne er gjort i 1. kvartal. Det er ikke gjort utbetaling i 2. kvartal.  
 
 
5325: KVOTEFOND FISKERI 

Det er ikke utbetalt, søkt eller tildelt midler fra fondet i 2020. Fondet har fått tilført midler 
gjennom tilbakebetaling av kommunens andel når kvoter har blitt solgt, både i 2018 og i 
2019. Per 2. tertial gjenstår en innbetaling fra salg av kvote. Kravet er foreldet, og vil bli 
kreditert i neste kvartal.  
 
 
5400: FOLK I HUSAN 

Ansvarsområdet har et overforbruk på kr.100.000, i forhold til budsjettet. Folk i 
Husantilskudd er et søkbart tilskudd. Det er utfordrende å budsjettere med antall 
utbetalinger, siden dette er relatert til hvor mange ungdommer som kjøper/bygger bolig i 
kommunen hvert tertial.  
 
I 2. tertial er det tildelt 3 tilskudd til kjøp av bolig, alle er utbetalt i tertialet (i ett av disse er 
tilskudd gitt til samme mottaker (i 2015) og omdisponert i 2020).  I 1. tertial var det lagt inn 
en tilbakebetaling av tidligere gitt tilskudd (kr.50.000) fra en mottaker som har flyttet fra 
kommunen og ikke innfrir kriteriene i ordningen. Mottakeren har ikke betalt mer enn kr. 
10.000 av dette per 2. tertial, restkravet vil bli innkrevet i neste tertial.  
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 Rapportering på delegerte vedtak i 2020 (Sentraladministrasjonen) 
 
Det er i tertial 2 – 2020 fattet 9 enkeltvedtak (ansettelser) i Sentraladministrasjonen. 
Utskrift følger vedlagt.  
 

 Oppsummering status Sentraladministrasjonen v/Rådmann 

 
Økonomisk sett ligger driften i Sentraladministrasjonen an til oppfylle 
budsjettforutsetningene. Det tas da forbehold om forhold en ikke har oversikt over per 
tertial 2. Ansatte i etaten jobber godt, og har stort fokus på oppgavene i en krevende 
periode.  
 
Med bakgrunn i koronasituasjonen, samt mange oppgaver i sentraladministrasjonen er 
oppstart av kommuneplanprosessens innbyggerinvolvering utsatt til vinteren 2021. Dette 
er et arbeid som er viktig å ha fremdrift på. Utvikling av kommunen i et fremtidig 
perspektiv har kanskje aldri vært viktigere enn nå.    
 
Ny kommunelov fordrer fortsatt fokus på utvikling av internkontrollsystemene og 
lovpålagte reglement. Dette arbeidet vil som tidligere nevnt ha stort fokus i 
sentraladministrasjonen i 2020 og 2021. Nytt delegasjonsreglementet ble som nevnt 
vedtatt 30. september 2020. 
 
Internkontrollarbeidet innenfor regnskap videreutvikles. Rutiner systematiseres i Compilo. 
Risikovurderinger med tilhørende prosedyrer vil bli videre utviklete Compilo i 2020.   
 
Regnskapsleder har sagt opp sin stilling i Lurøy, og skal tiltre tilsvarende stilling i Narvik 
kommune 1. januar 2021. Dette skaper utfordringer med å få på plass kvalifisert 
regnskapsleder fra årsskiftet. I tillegg vil ny person måtte ha en del opplæring. Denne 
prosessen vil båndlegge rådmannen mye i perioden fremover. Det er dessverre slik at 
kommunen er svært sårbar ved oppsigelser i slike nøkkelstillinger. For å få dette på plass 
så snart som mulig vurderes vikariat fremfor en tidskrevende ansettelsesprosess. Det vil 
være kritisk for hele driften at stillingen er besatt så snart som mulig.  
 
Den kommunale forvaltningen er svært omfattende. Økt krav til rapportering og 
internkontroll fordrer mye ressurser. I tillegg lovfestes det løpende rettigheter for brukere 
som medfører større belastning på det administrative nivået mht. personell, økonomi og 
juss.  
 
Det er verdt å merke seg at det stilles de samme krav til Lurøy kommune som 
eksempelvis til større bykommuner. Dette medfører at mye av fagoppgavene blir lagt til 
enkeltpersoner i Lurøy, der større kommuner har hele avdelinger.  
 
Administrasjonen/oppgaveløsningen blir derfor svært sårbar i mindre kommuner. Denne 
utviklingen forsterkes for hvert år som går. Dette stiller igjen forsterkede krav til 
organisering- og tjenesteyting.  
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Administrasjonen må gjøre avveininger i forhold til hvor ressursene benyttes, eksempelvis 
bør administrasjon/funksjoner styrkes, eller bør midlene eksempelvis prioriteres til den 
direkte tjenesteytingen innenfor omsorg og oppvekst.  
 
Folkevalgtopplæringen til høsten 2020 bør derfor ha fokus på rolleforståelse og 
gjennomgang/opplæring i kommunens oppgaver.  
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 OPPEKSTETATEN V/OPPVEKSTSJEF 
 

 Organisering av Oppvekstetaten 

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

 
 
 
Lurøy musikkskole og voksenopplæring er egne ansvarsområder direkte underlagt 
oppvekstsjefen, og har ikke egen leder. Ungdomsrådet er eget ansvar med 
helsesykepleier som rådgiver. Den tidligere stilling (pedagogisk konsulent) var vakant 
grunnet permisjon. Flere av oppgavene til nevnte stilling er tillagt lederne og andre ved ny 
organisering av oppvekstsentrene, dette som en del av omstillingen i etaten.     
 
Enhetene har 100 % ledere, rektor, styrer. Unntakene er Kvarøy og Aldersund, der lederne 
har en andel undervisning i sin stilling.   Det er en forventning om at enhetene skal være 
selvgående 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. 

 
I dette ligger økonomi og personalansvar samt helhetlig faglig ansvar for driften.  Her 
inngår budsjett, regnskap, ansettelser og annen saksbehandling.   
 
Lurøy kommune har en interkommunal avtale med Rødøy kommune for drift av skole på 
Nesøy. Det foreligger også en gjensidig avtale for barnehage.  
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 HMS/Sykefravær/internkontroll - oppvekstetaten 

SYKEFRAVÆR 

IA avtalen gjennomgås i januar hvert år jf. etatens årshjul og lederne følger opp 
sykefraværet. Ledernes ansvar og medarbeidernes medvirkningsansvar er gjort tydelig og 
IA-avtalen er godt kjent i organisasjonen. 
 
Samlet sykefravær i oppvekstetaten har hatt følgende utvikling de siste år: 
 

 
 
 
Målsettingen er fortsatt å holde seg på 2017 nivå, dvs. under 8 %. 
 
Følgende tall rapporteres pr enhet: 
 

Sykefravær 01/1-31/8-20  Mulige dgv.   Frav.dager   Prosent 

Ansvar 2000 Oppvekstadministrasjon              167                    -    0,00 % 
Ansvar 2020 Ungdomsarbeid                 -                      -      
Ansvar 2115 Onøy Oppvekstsenter           2 859                 131  4,59 % 
Ansvar 2125 Konsvik Oppvekstsenter           2 231                   40  1,77 % 
Ansvar 2135 Slenset Oppvekstsenter           1 700                 112  6,56 % 
Ansvar 2140 Aldersund oppvekstsenter           1 305                 133  10,19 % 
Ansvar 2150 Lovund skole           3 238                 254  7,85 % 
Ansvar 2160 Kvarøy oppvekstsenter           1 021                   21  2,04 % 
Ansvar 2250 Lovund barnehage           2 358                 236  10,01 % 
Ansvar 2300 Voksenopplæring              167                    -    0,00 % 

Ansvar 2400 Musikkskole              109                     8  7,00 % 

Sum Oppvekst     15 156             934  6,16 % 
 
Det har vært jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging de siste årene. Enhetene 
beskriver «Nærværsarbeid har et stort fokus hos oss, og vi jobber kontinuerlig med 

tilrettelegging / og rutiner rundt sykefravær og HMS» 

 
Sykefraværet pr 2. tertial er på 6,16% mot 8,4 % på samme tid i 2019 og 8,73 % i 2018. 
Utviklingen viser en positiv trend samlet sett. Langtidssykefraværet har gått ned på 
enkelte enheter samtidig som sykefraværet totalt sett har gått ned i «coronatiden».   
Det er verdt å merke seg at ansvar som har hatt høyt sykefravær over tid har hatt 
reduksjon, og at andre enheter har hatt økning. Dette skyldes godt arbeid med 
forebyggende sykefravær og enkeltforhold som alltid vil oppstå i en stor organisasjon.  
 
Oppvekstetaten har som mål å ha et sykefravær under 8 % for hele 2020.  
  

2015 2016 2017 2018 2019
7,04 % 7,57 % 7,13 % 8,60 % 7,42 %
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INTERNKONTROLL 

Dokumenthåndtering 
Oppvekstetaten har våren 2020 innført nytt skoleadministrativt system «Visma flyt 
skole». Her håndteres all kommunikasjon med hjem/skole, fraværsføring, karakterføring, 
søknad om SFO plass, fakturering, vurdering med mer.    
 
Systemet er integrert mot ESA (sak/arkiv) og når dette er fullt operativt vil lovpålagte 
arkivverdig dokumentasjon overføres. 
 
Høsten 2020 innføres Visma Barnehage og fra 1. januar 2020 er det gjennomført en 
omfattende digitalisering av oppgaver som tidligere ble gjennomført manuelt i flere ledd.  
 
Fra 1.1.2020 trådde ny kommunelov § 25 -1 i kraft og det innebærer at organisasjonen er 
i gang med forberedelser til etterlevelse av nye krav. Prosedyrer gjennomgås, oppdateres 
og revideres i virksomhetsstyringsprogrammet Compilo. Arbeidet medfører et stort press 
på organisasjonen, og de tilførte økte rammeoverføringer på kr 2 000,- til 
barnehagesektoren er mer som en symbolsk sum. Arbeidet er krevende og drar ressurser 
fra øvrige i innledende faser.  
 
Avviksbehandling 
Alle ansatte har tilgang til å melde avvik via «Compilo». Avvikene behandles lokalt og det 
iverksettes tiltak. Oppvekst har 5 meldte nye avvik pr 2. tertial. Alle avvikene er behandlet. 
4 er lukket og 1 er fortsatt under behandling.  Ser man på året samlet er 12 avvik meldt. 7 
er lukket og 3 er fortsatt under behandling.  
 
Avvikene gjelder organisasjon (3), eksempel her er knust rute og funn av giftig plante.  
HMS (1) og tjenestemottaker (1) Avvik blir raskt saksbehandlet og tiltak gjennomført. Det 
kan være nødvendig å opplyse innmelder om hvilke kategorier avvik meldes i, slik at avvik 
blir rett kategorisert.  
 
Gode rutiner og kultur for å melde avvik vil føre til at tiltak gjennomføres og prosedyrer 
utarbeides og revideres. Dette er en viktig del av etatens internkontroll. Alle ansatte har 
tilgang til å melde, men ikke alle avdelinger har fått dette til å bli en innarbeidet kultur.  
 
Økt fokus på forbedringsarbeid vil være en konsekvens av et fungerende avvikssystem. 
Det kan også bli oppdaget risikoer i arbeidsmiljøet som det er nødvendig å iverksette 
tiltak i forhold til.  Oppvekstetatens ledere bes sette trykk på opplæring i hvordan avvik 
meldes og behandles slik at andelen enheter som faktisk melder avvik blir høyere og 
arbeidet med kvalitetsforbedring økes.  
 
Som en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), 
plikter skoleeier å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringen, jf. 
opplæringsloven § 13-10 andre ledd.  
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Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift, og 
er mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Det gjelder både 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften), Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
Opplæringsloven og Barnehageloven. Tilstandsrapport er levert og gjennomgått av 
skoleeier /kommunestyret. 
 
Regjeringen signaliserer gjennom Proposisjon 96L (2019-2020) endringer i 
barnehageloven med forslag om at alle barnehageeiere skal ha internkontroll med 
barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven 
med forskrifter. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses barnehagens 
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Forslaget er i tråd med reglene i 
kommuneloven § 25-1.   
 
Det vil bli vurdert om deler av dette arbeidet kan tas med som en del av tilstandsrapport 
for oppvekst.  Blant annet ligger det inne et forslag til endring i Lov om barnehager som 
skal bidra til å sikre til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 
Dette omfatter barn og foreldres rett til medvirkning, krav om nulltoleranse mot 
krenkelser, krav om å arbeide forebyggende og en aktivitetsplikt. Departementet foreslår 
å lovfeste at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som 
er best for barnet, være et grunnleggende hensyn. 
 
Fra 1.1.2021 endres lovverket knyttet til kommunens rolle som barnehagemyndighet. Det 
blir krav om å organisere rollen som myndighet adskilt fra rollen som eier. Denne 
endringen fører til at roller og delegasjon må gjennomgås, og organiseringen av 
tilsynsarbeidet kan bli satt bort til upartisk organ.  Lovendringen   medfører behov for ny 
plan for tilsyn med barnehager. 
 
Med bakgrunn i de ovenstående endringer er det blitt et økt trykk på internkontrollarbeidet 
i etaten, noe som i en periode kan medføre at andre oppgaver må nedprioriteres.  
 
 
 

 Økonomi og drift 

Oppvekstetaten har i 2020 et samlet netto regulert driftsbudsjett på 60,556 millioner 
kroner.  Pr 2. tertial er forbruket  37 017  mill.  Det er 466 ‘ mer enn forbruket pr. 2 tertial 
2019 og  3,353 mill under budsjett pr 2.tertial 2020 . Til sammenligning var 
mindreforbruket i 2019 1,5 mill under budsjett og i 2018 3,3 millioner under budsjett pr. 2 
tertial.    
 
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.   
 
Det er gjort en helhetsvurdering og det enkelte ansvarsområde er kommentert. Tiltak for å 
oppnå budsjettbalanse er tatt med til slutt i kapitlet. 
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Enhetene har følgende regnskap pr. 2 tertial:  
 
Tallene bak ansvarsområdet viser avvik til budsjett pr 2. tertial. Tall med – foran har et 
merforbruk pr. 2 tertial. 

 
 
Det enkelte ansvarsområde har følgende avviksforklaring/merknad: 
 
2000 OPPVEKSTETATEN / 278 372 

• Enkelte statlige tilskudd er midlertidig ført her, og skal ut til enhetene gjennom 
regulering 2. tertial 

• Forventes å styre mot budsjettbalanse 
 

2020 UNGDOMSARBEID /20 457 

• Mindre aktivitet enn planlagt pga. koronasituasjonen.  
• Forventes å styre mot budsjettbalanse 

 

2030 16. MAIARRANGEMENT / 27 333 

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

 
2100 FELLESKOSTNADER GRUNNSKOLE / 1 284 571 

• I budsjettregulering  sak 21/20 ble etaten tilført 587’ i statlige midler for dekning av 
inntektstap pga stengte barnehage og SFO samt andre utgifter knyttet til korona. 
Disse midlene er regnskapsført på fellesområde og vil bli fordelt til enhetene i 
budsjettregulering.  

• 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 regulering og uforutsette utgifter på slutten 

av året. 

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

OPPVEKST 2000 Oppvekstadministrasjon 728 916 1 007 287 278 371 1 510 930

OPPVEKST 2020 Ungdomsarbeid 47 060 67 517 20 457 101 275

OPPVEKST 2030 16 mai arrangement 0 27 333 27 333 41 000

OPPVEKST 2100 Felleskostnader grunnskole/sfo 432 352 1 716 923 1 284 571 2 575 384

OPPVEKST 2115 Onøy/Lurøy Oppvekstsenter 6 787 863 5 977 107 -810 756 8 965 660

OPPVEKST 2125 Konsvik Oppvekstsenter 6 001 474 6 002 720 1 246 9 004 080

OPPVEKST 2130 Moflag skole 0 0 0 0

OPPVEKST 2135 Sleneset Oppvekstsenter 4 039 542 4 346 360 306 818 6 519 540

OPPVEKST 2140 Aldersund oppvekstsenter 3 412 572 3 520 658 108 086 5 280 987

OPPVEKST 2150 Lovund skole 7 996 978 8 544 767 547 789 12 817 150

OPPVEKST 2160 Kvarøy oppvekstsenter 2 439 208 2 796 477 357 269 4 194 716

OPPVEKST 2170 Nesøy skole 24 838 600 000 575 162 900 000

OPPVEKST 2200 Felleskostnader barnehager 67 402 398 000 330 598 597 000

OPPVEKST 2210 Onøy barnehage 0 0 0 0

OPPVEKST 2220 Konsvik barnehage 0 102 102 153

OPPVEKST 2230 Sleneset barnehage 0 667 667 1 000

OPPVEKST 2250 Lovund barnehage 4 496 388 4 856 320 359 932 7 284 480

OPPVEKST 2300 Voksenopplæring 272 389 209 157 -63 232 313 735

OPPVEKST 2400 Musikkskole 270 167 299 273 29 106 448 910

OPPVEKST Totalt 37 017 149 40 370 667 3 353 518 60 556 000
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2115 ONØY/LURØY OPPVEKSTSENTER / - 810 756 

• Oppvekstsenteret har merforbruk knyttet til lønn ut over budsjett. I regulering 1. 
tertial ble det tilført lønnsmidler med bakgrunn i forhold beskrevet. Høy andel 
livsfasetiltak[1] for lærere og økt behov for lærertetthet på småskoletrinnet knyttet 
til elevsaker med omfattende hjelpebehov som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde 
for i budsjett 2020. 

• Situasjonen vil vedvare over tid og det vurderes at enheten må tilføres lønnsmidler 
gjennom regulering for å oppnå budsjettbalanse i 2020, og faste lønnsmidler fra 
2021. Behovet for kompetanse innen spesialpedagogikk synes økende. 

• Refusjoner vikarutgifter videreutdanning og refusjoner fra andre kommuner er ikke 
fullt ut regnskapsført pr. 2. tertial. Her er det alltid et etterslep.  

• Økt forbruk på renholdsmateriell og vikarbruk knyttet til korona tilføres i intern 
regulering. 

 
2125 KONSVIK OPPVEKSTSENTER / 1 246 

• Regulert for lønn i 1. tertial synes å være tilstrekkelig for inndekning av økte 
lønnskostnader beskrevet i første tertial. 

• Økt forbruk på renholdsmateriell og vikarbruk knyttet til korona tilføres i intern 
regulering. 

• Usikkerhetsmomenter er strøm (bassengåpning) og vikarbruk ved sykdom hos 
ansatte.  

• Sykefraværet på enheten er svært lav under 2 %. 
• Forventes å styre mot budsjettbalanse. 

 
 
2135 SLENESET OPPVEKSTSENTER / 306 816 

• Drifter i henhold til budsjett 
• Forventer å måtte vurdere muligheter for endring i grunnbemanning fra høst 2021 

pga. endrede behov i elevmassen.   
• Ekstra utgifter til lærebøker/læremateriell/lisenser, etc. Mye grunnet Covid-19-

situasjonen. Samt ekstra utgifter til renholdsmateriell som reguleres internt 
• Forventes å styre mot budsjettbalanse 

 

 

                                                   
[1]   SFS  2213 §6 Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det 

kalenderåret de fyller 57 år. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets 
begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. 
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2140 ALDERSUND OPPVEKSTSENTER / 108 086 

• Noe høyt vikarbruk dekkes inn av sykerefusjon 
• Stabil drift på budsjett, noe merforbruk renhold reguleres internt 
• Vil ha behov for læreverk og pc fra neste skoleår.  
• Forventes å styre mot budsjettbalanse 

 
 
2150 LOVUND SKOLE / 547 789 

• Viser et mindreforbruk men det er behov for å se på intern regulering av 
lønnsposter og tilføring av lønnsmidler for å styre mot budsjettbalanse 

• Skolen har hatt merutgifter knyttet til korona, både innleid personale, økt renhold 
og innkjøp av renholdmateriell. Kostnader reguleres internt opp mot tilførte midler 

• Skolen har mange ansatte, lite tilgang til vikarer og er sårbare ved økt sykefravær 
knyttet til lav terskel for fravær i denne perioden 

• Det vurderes å skille flerbrukshallen ut som eget ansvarsområde for budsjett 2021 
for å ha bedre oversikt over kostnader, eventuelt løse dette med interne oversikt. 

• Skolen er i gang med byggetekniske justeringer. Ferdigstillelse har dratt noe ut i tid 
og er krevende. 

• Ved internregulering og forventende innkomne refusjoner forventes det å styre 
mot budsjettbalanse 

 
2160 KVARØY OPPVEKSTSENTER / 357 269 

• Enheten har hatt ekstra utgifter til inventar, og det vil bli tilført midler fra etatens 
inventarfond  

• Forventes å styre mot budsjettbalanse 
 
 
2170 NESØY SKOLE /575 162 

• Andel undervisningskostander skjer pr faktura fra Rødøy kommune 2 ganger pr år. 
Det er pr. 2. tertial ikke mottatt, eller ført kostnad for drift av Nesøy skole. Forholdet 
sjekkes. 

• Lurøy kommunes kostnader fordeles ut fra andel elever fra Lurøy kommune.  
 
 
2200 FELLESKOSTNADER BARNEHAGE / 330 598 

• Mindreforbruk skyldes bl.a. at kostnad for samarbeidsavtale PPT og forventede 
faktura fra andre kommuner ikke er fullt ut regnskapsført pr. 2. tertial.  

• Felleskostnader holdes bevisst igjen for uforutsette utgifter og fordelinger i 
administrativ regulering  
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2250 LOVUND BARNEHAGE / 359 932 

• Stabil bemanning og lavere sykefravær siste år 
• Noe ekstra kostnader knyttet til renholdsmateriell i korona tilføres i regulering 
• Noe vikarutgifter knyttet til ubesatte stillinger og permisjoner for utdanning. 
• Fødselstallet i Lovund synker. Stillinger holdes vakante og det er nødvendig å se på 

grunnbemanningen og avdelingsinndelingen for budsjett 2021. 
• Det forventes at enheten styres mot budsjettbalanse 
 
 

2300 VOKSENOPPLÆRING / - 63 232 

• Andelen elever med rett og plikt er gått ned siste år, og dermed også statlige 
tilskudd.  Enheten kan komme til å levere negativt resultat, og det er nødvendig å 
se på interne overføringer for å holde budsjett.  

 
 

2400 MUSIKKSKOLEN / 29 106 

• Lav aktivitet våren 2020 pga. korona 
• Vurdere å lyse ut etter bredere kompetanse innen kultur/musikk for 2021 
• Forventer å styre mot budsjettbalanse. Lav aktivitet våren 2020, men oppstart av 

kor høsten 2020 

 
FØLGENDE AVVIKSFORKLARINGER LEGGES TIL GRUNN FOR MINDREFORBRUKET  

Per tertial 2, 2020 viser regnskapet et mindreforbruk til budsjett på 3,3 millioner kroner.  
Etatens utgifter har vært holdt lavt, og det har vært en periode ved nedstenging av 
barnehager og skoler med lavere utgifter bla. knyttet til reisekostnader.    
 
Etter at skoler og barnehager åpnet ser en økte kostnader i form av ekstra bemanning for 
renhold og ivaretakelse av tilbud for «sårbare barn» samt utgifter knyttet til 
renholdmateriell.  Dette er løpende kostnader som kan øke, gitt at vi får en situasjon med 
smitte i Lurøy 
 
Pr 2. tertial er sykepengerefusjon for det meste ajourført. Tilskudd mottatt våren 2020 er 
regnskapsført og delvis ført på den enkelte enhet. Lurøy kommune oppvekst har ikke 
inndrevet refusjon for tjenester levert til andre for høsten 2020.  
 
Tiltak iverksatt etter 1. tertial har sammen med lavere forbruk vist seg å ha effekt. Det 
vises konkret til følgende: 
 

• Sykefraværsoppfølging - hovedfokus på forebygging av sykefravær jf. IA avtalen 
• Regulering innenfor etaten for feiloppretting 
• Planlagt reduksjon i stillingshjemler fra høsten 2020 i tråd med budsjett 
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• Ledighet i stillinger oppstått etter 1.5.2020 vurderes å holdes vakante og må 
særskilt vurderes før det lyses ut. 

• Vikarbruken gjennomgås kritisk og det vurderes å innføre vikarstopp om utviklingen 

fortsetter. I lys av korona og lavere terskel for å holde seg hjemme ved sykdom så 
har vikarstopp ikke blitt gjennomført. Det er nødvendig i beredskapsøyemed å ha 
tilgang til vikarer da det å holde barnehager og skoler åpne er prioritert. 

• Total gjennomgang av alle renholdsplaner for å sikre like rutiner og beregninger av 
stillingsstørrelser ute på enhetene. Arbeidet igangsettes høst 2020 

• Regulering innenfor etaten og ved bruk av fond avsatt til særskilte formål  
• Gjennomgang av kostnader for lærlinger med behov for tilførsel fra avsatte midler 

til lærlinger.  
• Økte utgifter knyttet til enkeltsaker tas opp som egne saker i budsjettregulering 
• Bruk av disponibelt fond «spesialpedagogikk» gjennomføres i regulering.  

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

• Fagfornyelsen (tildelt) – 57 488 
• Digitale læremidler (tildelt basert på søknad) – 33 090 
• Sårbare barn (tildelt) – 42 683 
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 Rapportering på delegerte vedtak i 2020 (Oppvekst) 

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

 
 
 

 Oppsummering status tertial v/oppvekstsjef 

2020 blir et år som vil gå inn i historien som krevende. Hele organisasjonen ble satt på 
prøve i en fase der planlagte tiltak måtte vike for omfattende omdisponeringer og 
endringer etter hvert som smittevernhensyn og koronatiltak kom i første rekke.  
Samtidig må etaten drive barnehager og skoler forsvarlig og i henhold til stadig endrede 
pålegg.  
 
Planlagte oppgaver som innføring av nye system, konkret arbeid med internkontroll og 
gjennomføring av ordinær drift har ført til en krevende arbeidshverdag for hele etaten.  
 
Oppvekstetaten erfarer over tid at det i våre barnehager og skoler er barn med så 
eksplisitt særlige behov at de ikke kan avhjelpes innenfor det ordinære tilbudet.   
  

Fagfelt og saksområder Aktuelle lover og forskrifter T2

Tilsetting Forvaltningslov 14

HMS/ internkontroll Internkontrollforskrift

Skole Lov om grunnskole

Skolemiljøsaker §9A 1

Skoleskyss §7 -1 og § 13-4 5

Enkeltvedtak spesialundervisning §5.1 11

Vedtak om særskilt norsk §2.8

Grunnskoleopplæring for voksne Lov om grunnskole kap. 4

Rett til spesialundervisning på grunnskolens område§ 4A-2.

Barnehage Lov om barnehage med forskrifter

Rett til plass §12 22

Spesialpedagogisk hjelp §19a

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp §19e x

Rett til skyss for barn med rett til spes p hjelp §19f

Barn med nedsatt funksjonsevne §19g

Barn med rett til tegnspråkopplæring §19h

Forskrift om foreldrebetaling, redusert §3d 3

Fysisk arbeidsmiljø §§ 13, 18 -23

Psykososiale forhold § 12 §12

Måltid, hvile og aktivitet §§10,11 x

Smittevern, renhold og hygiene §§13,17 6

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram§2

Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap§17 2

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Introduksjonsloven
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Dette kan være elever som har behov for særskilt hjelp og støtte over år, og også over i 
voksenlivet.  Disse sakene, kall det «ekstra sårbare barn» vil ha et hjelpebehov som 
barnehagen eller skolens personale alene ikke kan ivareta.  
 
Det kan være hjelp i stell og pleie, ekstra støtte i undervisningssituasjoner, fysisk 
tilrettelegging i form av hjelpemidler og romløsninger mv.   Antallet saker varierer og det 
er ulike hjelpebehov i ulike faser av et barns liv. Det som kan avhjelpes med en hjelpende 
hånd av en fagarbeider i barnehagen og ekstra pedagogisk tilrettelegging, kan medføre en 
til en undervisning i skolen og spesielt tilpassede rom i skolen. 
 
Det er ikke alle slike saker det er mulig å planlegge utviklingen i over tid, og det er også 
saker som oppstår med bakgrunn i tilflytting.  I oppvekstetaten har vi de senere år fått 
flere slike saker, og det er pr tiden 3 kretser som har disse utfordringene.  
Oppvekstsjefen signaliserer behovet for å synliggjøre kostnader i slike saker. 
 
Sykefraværet er stabilisert, ledelse er på plass ved hver enhet – og det er viktig å 
opprettholde en nøktern linje og foreta interne prosesser for å kunne gjennomføre 
planlagte nedtrekk i etatens rammer. Dette innebærer også drøfting og samarbeidsmøter 
med fagforeningene.  
 
Utfordringene for budsjett 2021 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  

• 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. Det er sjelden mulig å tilsette i % stillinger for å 
dekke opp undervisningsressurs. 

• Kompetansekravet for undervisning i fag utfordrer våre fådelte skoler. Det er 
urealistisk å forvente lærere med bred nok kompetanse til å fylle alle timer i alle 
skoler.  

• Innføring av statlig rammeplan for SFO fra høsten 2020 medfører en gjennomgang 
av hvilket tilbud Lurøy kommune har i SFO og det kan bety økte kostnader  

• Skolen har et ansvar ovenfor sårbare elever og etter Koronastenging har behovet 
for tett faglig og sosial oppfølging økt som følge av pedagogiske strukturer som 
var manglende under koronatiden. Etaten må planlegge for at vi skal kunne stå i 
denne utfordringen i lang tid.  

 
Etatens mål er å styre mot budsjettbalanse. Tiltak fra 1. tertial videreføres og ekstra 
kostnader for koronatiltak i 2020 synes å bli oppdekket av tilførte midler. Alle ledige 
stillinger vurderes særskilt før det lyses ut. 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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 HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSETATEN v/HSO-
SJEF 
 

 Organisering HSO – etaten 

HSO-etatens administrasjon består av etatssjef med 2 sekretærer i stabsfunksjon og 4 
avdelingsledere. Samlet i HSO er det 108,8 årsverk.   
 
Avdelingsleder helse og velferd var en nyopprettet stilling som ble besatt i februar 2020. 
Fra 1.8.2020 ble nevnte avdelingsleder konstituert i etatssjefsstillingen. 
Avdelingslederstillingen er vakant i påvente av ny vurdering av organisering.  
 

 
  

AVDELING – HELSE OG VELFERD 

Avdelingen består av helse ved legetjenesten og helsesekretærer, helsesykepleiere og 
ergoterapeut. Velferdstjenesten består av NAV, barnevern, psykisk helsetjeneste og 
psykolog. I tillegg har avdelingen ansvar for avtaler knyttet opp mot jordmortjenesten og 
fysioterapeuter med driftstilskudd.  
 
 
Årsverk oversikt:  

Leger: 3 årsverk fordelt på 4 personer, -fastlegene har en «felles» liste, men dekker hvert 
sin krets i hverdagen. 
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Helsesekretær: 3 årsverk fordelt på 5 ansatte. 
 
Helsesykepleiere: 2 årsverk, 2 personer. Ene personen er konstituert i påvente av 
videreutdanning som helsesykepleier.  
Ergoterapeut: 1 årsverk, oppmøtested Bratland evt. Onøy, men dekker hele kommunen. 
 
Psykisk helsetjeneste: 1 årsverk, oppmøtested Onøy, men dekker hele kommunen. 
 
Psykolog: 0,5 årsverk. Interkommunalt samarbeid med Rødøy og Træna. Lurøy er 
vertskommune.  
 
Barnevern: 2,6 årsverk.  

 
NAV: Bemanningen utgjør 1,4 årsverk statlig, 0,25 årsverk kommunalt. I tillegg er NAV 
leder 100 % kommunalt ansatt (lønnskostnader deles 50 % stat/kommune).  
Jordmor: 0,14 årsverk. Vi kjøper tjenesten av Helgelandssykehuset.  
 
Fysioterapeut: 1,7 hjemler fordelt på to institutt.  
 
 
OMSORG 
 
AVDELING – INDRE OMSORGSDISTRIKT   

De to enhetene har felles avdelingsleder. Tjenestemottakerne har vedtak på 
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i 
omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Indre omsorgsdistrikt 
dekker hele Lurøys fastland.  
 
Aldersund omsorgssenter, består av 14 boenheter, hvorav 2 er nye. Enheten har til 
sammen 8,71 årsverk (uten avdelingsleder) 3 sykepleiere, 8 helsefagarbeidere og 2 
assistenter.  
 
Konsvik omsorgssenter, består av 9 boenheter. 4 nye boliger er under bygging. Enheten 
har til sammen 6 årsverk (uten avdelingsleder) 2 sykepleiere og 9 helsefagarbeidere.  

 
 

AVDELING - MIDTRE OMSORGSDISTRIKT 

Onøy/Lurøy omsorgssenter, består av 8 institusjonsplasser for somatisk syke,                    
5 institusjonsplasser for mennesker med demenssykdom, 1 KAD-plass (kommunal 
øyeblikkelig døgnplass) og 6 omsorgsboliger.  
 
Beboere i institusjon har vedtak om langtidsplass i institusjon, evt korttidsplass i 
institusjon eller avlasting.  
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I omsorgsboligene har de vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Avdelingen gir 
også hjemmetjenester til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Dette utgjør ca. 15-20 
personer.  
 
Avdelingen har til sammen 21,99 årsverk (uten avdelingsleder), 6 sykepleiere, 12 
helsearbeidere, 4 assistenter og 4 andre (kokk, vaskeri + vakanse). Avdelingsleder leder 
både midtre omsorgsdistrikt og miljøterapitjenesten.   
 
 
AVDELING - YTRE OMSORGSDISTRIKT  

De to enhetene har felles avdelingsleder. Tjenestemottakerne har vedtak på 
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i 
omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ledighet 
gis korttidsplass og/eller avlasting i begge omsorgssentrene. Ytre omsorgsdistrikt dekker 
Lovund og Sleneset med tilhørende øyer.  
 
Sleneset omsorgssenter, består av 12 boenheter. Ca. 10 personer utenfor omsorgssentret 
får hjemmetjenester. Enheten har til sammen 9,5 årsverk (uten avdelingsleder), 3 
syke/vernepleiere, 5 helsefagarbeidere og 5 assistenter.  
 
Lovund omsorgssenter, består av 7 boenheter og 3 personer utenfor omsorgssentret får 
hjemmetjenester. Enheten har 6,2 årsverk (uten avdelingsleder) 2 sykepleiere, 5 
helsefagarbeidere og 1 assistent.  
 
 
MILJØTERAPITJENESTEN  

Enheten er en del av midtre omsorgsdistrikt (deler avdelingsleder). Enheten gir tjenester 
til mennesker med psykisk utviklingshemming/funksjonshemmede.  

Boveiledningstjenesten 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 23,35 årsverk (uten avdelingsleder), 1 vernepleier, 1 sykepleier, 12 
helsefagarbeidere og 18 assistenter.  
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 Sykefravær, HMS, Internkontroll HSO 

SYKEFRAVÆR 
 

 
 
 
LEGETJENESTEN 

Sykefraværet er relatert til helsesekretær som var sykemeldt i perioden 1.1.20 – 1.3.2020. 
Vedkommende er fra 1.3.20 i permisjon fra sin stilling. Det har også vært noe 
*koronarelatert fravær i perioden.  

 
 

HELSE OG SOSIALADMINISTRASJONEN 

En ansatt har hatt hel/delvis sykemelding hele perioden. Da det er få personer i 
administrasjonen vil et fravær hos en ansatt få store utslag på statistikken.  

 
 

INDRE DISTRIKT  

Sykefraværet i Aldersund omsorgskrets er på 10,58 %. Det skyldes en person med 
langtids fravær. Vedkommende er nå er gått av med pensjon. Utover dette har avdelingen 
mindre fravær på nåværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.  
 
 
  

Sykefravær 01/1-31/8-20
 Mulige 

dgv.  
 Frav.dager  Prosent

Ansvar 3000 Legetjeneste 1 206          49                 4,03 %
Ansvar 3020 Helsestasjontjeneste 334             13                 3,89 %
Ansvar 3100 Sosialadministrasjon 226             3                   1,33 %
Ansvar 3115 Nav tjenester 209             -                0,00 %
Ansvar 3120 Barnevernstjeneste 460             5                   1,09 %
Ansvar 3170 Støttekontantordning -              -                
Ansvar 3300 Helse- og sosialadministrasjon 329             54                 16,50 %
Ansvar 3310 Lurøy omsorgssenter 3 228          159               4,91 %
Ansvar 3330 Åpen omsorg 164             4                   2,44 %
Ansvar 3331 Aldersund omsorgskrets 1 910          202               10,58 %
Ansvar 3332 Konsvik omsorgskrets 1 250          26                 2,08 %
Ansvar 3333 Slenset omsorgskrets 1 695          43                 2,54 %
Ansvar 3335 Lovund omsorgskrets 1 159          63                 5,44 %
Ansvar 3345 Miljøterapeutisk tjeneste 2 656          112               4,22 %
Ansvar 3350 Ergoterapitjeneste 167             1                   0,60 %
Ansvar 3360 Psykiatrisk helsevern 167             -                0,00 %
Ansvar 3370 Psykologitjeneste 33               -                0,00 %
Sum HSO 15 191    734           4,83 %
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HSO – GENERELT 

Det jobbes godt med oppfølging av sykemeldte i HSO. Samlet sett har sykefraværet i 
etaten gått ned fra 6,09 % i 1. tertial til 4,83 % i 2. tertial. Selv om det ofte er lavere 
sykefravær i vår/sommermånedene er 4,83 % et veldig godt resultat. Til sammenligning 
var fraværet pr 2. tertial 2019 på 6,14%. De avdelingene som på statistikken har et høyt 
tall er avdelinger med få ansatte der fravær av en person gir store utslag på statistikken.  
 

*koronarelatert fravær handler om at det har vært lav terskel for fravær. Ansatte 
med selv milde forkjølelsessymptomer har blitt bedt om å holde seg hjemme. På 
den andre siden har ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra i 
hjemmekontorløsning gjort det og dermed er det ikke registret som fravær.  

 
 

 Status og oppfølging egenkartlegging HMS 2020 

 

Alle avdelinger har gjennomførte egenkartlegging for 2020 i januar. HMS er tema på alle 
avdelingsmøter i alle avdelinger. Før koronassituasjonen gjennomførte blant annet alle 
omsorgsavdelinger hjertestarterkurs med hjerte-lungeredning.                                                   
 
Det er kontinuerlig fokus på brannvern og kontroll av brannvernutstyr. Praktiske øvelser 
har ikke latt seg gjennomføre. På grunn av pågående koronasituasjon har det i alle 
avdelinger vært færre personalmøter enn vanlig. Det har derimot vært stort fokus på 
smittevern og hygiene. Rutiner og prosedyrer er oppdatert og fornyet.  
 
 

 Internkontroll 

Innenfor helse- og omsorgstjenestene vil krav til internkontroll i stor grad være 
sammenfallende med styringssystemet. Styringssystemet er de aktiviteter, systemer og 
prosesser som tas i bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten slik at den samsvarer med krav fastsatt i eller medhold av helse– og 
omsorgslovgivningen.       
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 4.  
 
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.  
 
Compilo, Cosdoc/CGM og ESA er henholdsvis kommunens kvalitetssystem og 
avvikssystem, journalsystem og saksarkiv/saksbehandlersystem.  
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Compilo er til enhver tid tilgjengelig for alle medarbeidere. Det er igangsatt gjennomgang 
av mappestrukturen i Compilo med tanke på at det som ligger der skal være oppdatert og 
relevant. Det skal etableres rutiner for å sikre at styrende dokumenter til enhver tid er 
oppdatert i tråd med krav i gjeldende lovverk. Dette skal legges som årshjul i systemet.  
 
Alle ansatte har tilgang til og dokumentasjonsplikt i journal (Cosdoc og CGM) og har 
opplæring i journalføring. Det er kun lederne som har tilgang i ESA. Tilrettelagt opplæring 
er nok nødvendig. Sekretær i HSO-stab bistår lederne i saksbehandlingene.  
 
Pr. 2.tertial var det meldt 74 avvik i HSO. 11 avvik i kategorien alvorlig. Av de 11 er 1 i 
forhold til personvern. 4 hendelser er knyttet til helse, miljø eller sikkerhet til ansatte for 
eksempel skade. 2 er knyttet til interne forhold på arbeidsplassen (samarbeid, 
organisering el.), og 4 er hendelser og situasjoner som angår tjenestemottakere. Alle 
avvik er lukket. Det er også mottatt (2) og sendt (1) samhandlingsavvik fra/til 
Helgelandssykehuset. Ett mottatt avvik er under behandling. De andre er behandlet og 
lukket.  
 
Det er foretatt risikovurderinger på følgende områder: sårbare barn i koronaperioden og i 
enkeltsaker der det har vært nødvendig med isolering i påvente av svar på koronatest.  
 
 

 Økonomi og drift HSO 

HSO har i 2020 et regulert budsjett (netto) på ca. 81 mill. kroner.  
 

 
 
  
  

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

HSO 3000 Legetjeneste 5 551 619 5 070 715 -480 904 7 606 073

HSO 3010 Fysioterapitjeneste 547 881 551 667 3 786 827 500

HSO 3020 Helsestasjontjeneste 1 055 300 957 350 -97 950 1 436 025

HSO 3030 Jordmortjeneste -4 832 86 667 91 499 130 000

HSO 3050 Skyss helsepersonell 1 089 044 1 333 333 244 289 2 000 000

HSO 3100 Sosialadministrasjon 505 982 943 305 437 323 1 414 958

HSO 3115 Nav tjenester 1 144 643 1 010 353 -134 290 1 515 530

HSO 3120 Barnevernstjeneste 1 387 032 2 569 853 1 182 821 3 854 780

HSO 3140 Husbanktilskudd etabl./tilpasn. 0 0 0 0

HSO 3170 Støttekontantordning 12 263 0 -12 263 0

HSO 3300 Helse- og sosialadministrasjon 2 220 863 3 230 285 1 009 422 4 845 427

HSO 3310 Lurøy omsorgssenter 11 335 211 11 747 273 412 062 17 620 910

HSO 3330 Åpen omsorg 587 565 784 635 197 070 1 176 953

HSO 3331 Aldersund omsorgskrets 5 208 760 5 298 777 90 017 7 948 165

HSO 3332 Konsvik omsorgskrets 4 121 971 4 308 725 186 754 6 463 087

HSO 3333 Slenset omsorgskrets 5 340 601 5 282 011 -58 590 7 923 017

HSO 3335 Lovund omsorgskrets 3 924 139 3 410 549 -513 590 5 115 824

HSO 3345 Miljøterapeutisk tjeneste 9 140 207 6 336 248 -2 803 959 9 504 372

HSO 3350 Ergoterapitjeneste 544 400 553 271 8 871 829 906

HSO 3360 Psykiatrisk helsevern 498 846 636 631 137 785 954 946

HSO 3370 Psykologitjeneste 143 677 67 018 -76 659 100 527

HSO Totalt 54 355 172 54 178 667 -176 505 81 268 000
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HELSE- OG VELFERD 
 
 
3000 LEGETJENESTE 

Legetjenesten har hittil i år et merforbruk på kr. 480 904. Det skyldes i hovedsak lønn. En 
fastlege har hatt 80% permisjon i forbindelse med fødsel. Det er tak på refusjon fra NAV 
og refusjonen dekker ikke lønnsutgiftene den ansatte skal ha. I tillegg har vi hatt vikarlege 
fra bemanningsbyrå i 100 stilling.  

Foruten lønn er det hittil i år merforbruk på medisinsk forbruksmateriell og kjøp av IT-
utstyr, inventar og utstyr. Sistnevnte post har ikke budsjett.  

Merforbruk på medisinsk forbruksmateriell skyldes pågående koronapandemi og behov 
for oppskalering av smittevernsutstyr. Det må etterstrebes bedre oversikt over 
beholdning av medisinsk utstyr og utskifting av dette. Overforbruk skyldes også noe 
feilføringa av transport av helsepersonell. Dette rettes opp.  
 
 
3010 FYSIOTERAPITJENESTE 

1.tertial viste merforbruk på grunn av innkjøp av utstyr til fysioterapitjenesten. Det bør 
gjennomgås hva kommunen skal dekke av slikt utstyr og hva hjemmelsinnhavere selv 
skal dekke innenfor tilskuddet de får. Merforbruket er pr. 2 tertial inntjent da en 
fysioterapeut har vært sykemeldt og dermed falt krav om driftstilskudd fra kommunen 
bort. Pr. 17.8 er alle hjemler i drift.  
 
 
3020 HELSESTASJONTJENESTE 

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 97 950. Beløpet er en feilføring. Jordmortjenesten 
for 1-3 kvartal kr. 97 398 er belastet helsestasjonstjenesten.  
 
 
3030 JORDMORTJENESTE 

Mindre forbruk på grunn av feilføring. Se punktet ovenfor. Det er rettet opp i regnskapet.  
 
 
3050 SKYSS HELSEPERSONELL 

I henhold til budsjett.  
 
 
3100 SOSIALADMINISTRASJON 

 Mindre forbruk da faktura for drift av interkommunal krisesenterdrift betales som 
 engangsbetaling i oktober. Det forventes balanse ved årets slutt.  
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3115 NAV  

 Merforbuk pr dags dato vil balanseres ved refusjon fra staten (NAV Nordland) ved 
 årsskifte. Litt overforbruk på økonomisk sosialhjelp.   

 
 

3120 BARNEVERNSTJENESTE 

 
Nøkkeltall barnevern: 

7 aktive saker pr 30.9.2020, 2 saker i undersøkelsesfase. Det meldes om ingen fristbrudd. 
Hittil i år er 9 saker avsluttet.  
 
Mindre forbruk på grunn av en ansatt har redusert stilling og avsluttede 
fosterhjemsoppdrag og andre kjøpte tiltak i regi av barnevernstjenesten.  
 
Det er imidlertid påstartet veiledningsteam med eksterne veiledere i samarbeid med 
Bufetat, som ikke er budsjettert. Dette vil pågå over 2 år.  
 
 
3170 STØTTEKONTAKTORDNING 

3170 er overført til ansvar 3330. 
 
 
3350 ERGOTERAPITJENESTE 

I henhold til budsjett.  
 
 
3360 PSYKISK HELSEVERN 

I henhold til budsjett.  
 
 

3370 PSYKOLOGTJENESTE  

Vil balansere ved årsslutt da vi vil få refusjon fra samarbeidskommunene.  
 
 
 
OMSORG/MILJØTERAPI OG ADMINISTRASJON HSO 

 
3300 HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON 

I henhold til budsjett.  
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3310 LURØY OMSORGSSENTER/OMSORGSKRETS 

Mindreforbruk på 412 000 pr 31.8. Budsjett for fastlønn og overtid er likevel 
underbudsjettert. Besparelse på sykefraværsbudsjettet. Det forventes at budsjettet vil gå i 
balanse litt avhengig av om det fremdeles vil være stabilitet i personelltilgangen ved 
fravær. Pågangen av ferdigbehandlede pasienter fra spesialisthelsetjenesten, som er i 
behov av rehabilitering/korttidsplass i institusjon vil også påvirke rammen.  
 
 
3330 ÅPEN OMSORG 

Her blir blant annet omsorgslønn, støttekontakt og ulike aktivitetstiltak regnskapsført. 
Regnskapet viser et mindre forbruk da mye aktivitet har vært stengt ned på grunn av 
pågående koronapandemi.  
 
 
3331 ALDERSUND OMSORGSKRETS  

Noe besparelse i forhold til budsjett som skyldes refusjoner på sykefravær. Det har ellers 
vært få personalmøter og lite kursvirksomhet som igjen har ført til færre utgifter.  
 
 
3332 KONSVIK OMSORGSKRETS 

Mindre forbruk på Kr. 186 754 på grunn av lavt sykefravær og dermed lavere vikarutgifter, 
få personalmøter og lite kursvirksomhet. Det forventes likevel at det balanseres mer mot 
slutten av året.  
 
 
3333 SLENESET OMSORGSKRETS 

Merforbruk på kr. 58 590 som skyldes bruk av overtid og innleid arbeidskraft fra 
bemanningsbyrå. Besparelser på sykefravær.  
 
 
3335 LOVUND OMSORGSKRETS 

Merforbruk etter budsjett på kr. 513 697. Merforbruket skyldes at det ikke er budsjettert 
for faste tillegg i turnus (kveld/nattillegg og lørdags/søndagstilegg). Enheten har også 
hatt en del overtid og merutgifter på boligleie for vikarer i ferieavviklingen.  
 
 
3345 MILJØTERAPITJENESTEN 

Enheten har et merforbruk pr 2. tertial på 2 804 000. Overføringer fra Staten for 
*ressurskrevende tjenester til enkeltpersoner er ikke hensyntatt.  
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Det ser ut som om at det budsjettert for mye i overføringer fra Staten. Trolig vil vi få et 
merforbruk ved årets slutt på ca. 1 mill.  
 
Det er i 2020 flere resurskrevende tjenester til enkeltpersoner i kommunen enn i 2019, noe 
som gir mer refusjon fra Staten, men kommunens egenandel øker tilsvarende.   
Miljøterapitjenesten er belastet konsulenttjenester som logopedi. Dette er det ikke 
budsjettert for. Det bør vurderes om at slike kjøp av tjenester bør legges til HSO-
administrasjonen da slike tjenester har et intrikat lovverk som regulerer rettighetene.  

*dette er tjenester til enkeltpersoner som har krav på omfattende helse –og 
omsorgstjenester. Kommunen kompenseres 80% av utgiften. Innslagspunktet er pr. 2020 
på Kr. 1 361 000.  

 
 

 Rapportering på delegerte vedtak i 2020  

 

 
Per. 06.10.2020 
 
 
 
 

Onøy/ 

Lurøy
Aldersund Konsvik Sleneset Lovund

Miljøte

r. Avd.

Psyk. 

helsetj

Institusjon langtid 12

Institusjon 1 + 1 KAD 1

korttid

Korttidsopphold 1 3

omsorgsbolig

Avlastning 1 2

Hjemmesykepleie 10 14 22 22 11

Praktisk bistand 15 14 14 18 5

Praktisk bistand 8

opplæring

Trygghetsalarm 10 4 1 10 3 1

Matombringing 5 2 2

Støttekontakt 2 1 2 2

Støttesamtaler/ 20

koordinator

Omsorgslønn 1 1 søker 1 2 1 søker

BPA –brukerstyrt 

personlig ass. 
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 Oppsummering av status v/HSO sjef 

2020 har så langt vært et krevende år i HSO. Koronapandemien har i stor grad preget 
etaten. Forebyggende smittevern, oppgradering av og innføring av nye rutiner og 
prosedyrer har på den ene siden gjort oss bedre i stand til å møte en eventuell 
smittesituasjon, men også ført til en viss tretthet i organisasjonen. Både ledere og 
medarbeidere har stått på i denne perioden og utvist stor stå på vilje. Stor takk til alle 
dem.  
 
Tjenesteproduksjon 
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 fokus på internkontroll som middel 
for å sikring av faglige forsvarlige helse- og omsorgstjenester og som verktøy for styring 
og ledelse.  
 
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.  
 
HSO-sjef ser dermed nødvendigheten i å lage en helhetlig plan for å vise retning for helse- 
sosial- og omsorgsområdet i Lurøy kommune, i samsvar med lovverk, nasjonale og lokale 
føringer. Planen bør gjøre rede for dagens situasjon og synliggjøre de utfordringer 
kommunen står overfor de kommende årene.  
 
Det er valgt å ha omsorgssentre og legetjeneste i alle kommunens kretser. Dette gir en 
god tilgjengelighet for innbyggerne, men er kostnadsdrivende og stiller store krav til 
organisering og fleksibilitet hos ledere og ansatte. For å få mest nytte av resursene er 
samarbeid på tvers av tjenestene og utmåling av tjenestene av stor betydning.  
 
Bemanningssituasjonen i de ulike omsorgsdistriktene må ses på i sammenheng med 
tendensen ikke bare i Lurøy, men i hele Norge, ønske om å bo hjemme eller i eget 
nærområde selv om man har store hjelpebehov og det er behov for ressurskrevende 
tjenester.  
 
Ikke bare gir vi tjenester til kommunens egne innbyggere, alle som oppholder seg i 
kommunen har krav på helse og omsorgstjenester. Dette handler i stor grad om 
hjemmetjenester. Spesielt på helg og i ferieperioder ser vi behov for økt ressurstilførsel. 
Igjen ser vi at det ikke bare handler om økonomiske tilførsler, men tilgjengelige 
fagpersoner.  
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En stabil legedekning er viktig for HSO-etaten og kommunens innbyggere. Det er 
imidlertid utfordrende å beholde fastleger over tid. For å dekke lovpålagt utdanning og 
dermed permisjoner og ferier er det nødvendig å benytte bemanningsbyrå. Dette er 
kostnadskrevende, men nødvendig. Det kan likevel ses på om det er andre måter å 
organisere dette på.  
 
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 område Regnskapet pr. 2 tertial viser et samlet merforbruk på Kr. 176 505. 
Regnskapet følges tett og forventes i balanse ved årsslutt.  
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 TEKNISK ETAT v/TEKNISK SJEF 
 
 Organisering Teknisk etat 

 

 

 
 

 
Figur 1 Organisasjonskart pr 30.april 2020 

Vi har nå kommet godt i gang med organisering i 3 avdelinger (innført 1.tertial 2020). En 
relativt flat struktur i staben fungerer godt. 
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 Sykefravær, HMS, Internkontroll  

 

SYKEFRAVÆR 

 

 
Pr. 2. tertial i 2020 var sykefraværet på 2,09 % i teknisk etat, ned fra 4,43 % i 2019  
Langtidssykemelding i en etat med få ansatte slår hardt ut. Pr i dag så har vi lite av dette.  
 
Fraværet er redusert betydelig og tallet er lavt. Vi mener å se at målrettet arbeid med å 
tilrettelegg for delvis sykemeldinger og for tilrettelagte arbeidsdager så holder en 
personell i aktivitet og nær arbeidsplassen også gjennom et potensielt sykefravær. Dette 
medfører lavere fravær.  
 
Etaten har også forsøkt å tilrettelegge så godt som mulig for «private» utfordringer for de 
ansatte i forbindelse med Korona-pandemien.   
 
 

STATUS OG OPPFØLGING EGENKARTLEGGING HMS 2020 

HMS 

Det har vært en utfordrende tid mht. Korona - pandemien. Vi har driftspersonell som 
nødvendigvis må innom alle kommunens enheter. Det har vært stor fokus på smittevern 
og streng vurdering omkring om oppdragene kan vente. 
 
Det er innført strenge regler for entreprenører/handverkere før den kan komme inn på 
kommunens bygg og anlegg, blant annet så må de fylle ut egenerklæringsskjema for hver 
gang.  
 
Vi har ingen rapporterte hendelser, skader eller forurensninger i forbindelse med 
bygging/anlegg fra vårt personell eller fra innleide firma i pr 2.tertial i 2020. 
 
Vannprøver tas fra våre vannverk. Stort sett gode prøver som ligger innenfor kravene, 
men vi har hatt utfordringer spesielt på Kvarøy. Vi tror at når nytt rensehus er på plass på 
Kvarøy så vil det gi en mer stabil drift.  
 

Sykefravær 01/1-31/8-20
 Mulige 

dgv.  
 Frav.dager  Prosent

Ansvar 4000 Administrasjon Teknisk 620             30                 4,87 %
Ansvar 4200 Plan/oppmåling 459             2                   0,44 %
Ansvar 4210 Vaktmestertjeneste 1 480          31                 2,12 %
Ansvar 4400 Landbrukskontortjenester 84               -                0,00 %
Ansvar 4860 Brann-/ulykkesvern og feiing 392             -                0,00 %
Teknisk etat 3 034      64             2,09 %
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TILSYN 

Arbeidstilsynet har gjennomført postalt tilsyn for å se hvordan Lurøy kommune arbeider 
systematisk for å forhindre at både egne og andre arbeidstakere utsettes for 
helseskadelig eksponering for asbestfibre. I tilsynet undersøkte de følgende: 
 

• hvordan kommunen som arbeidsgiver og utleier sikrer at vanlig drift og vedlikehold 
i egne bygg og ledningsnett ikke medfører eksponering for asbestfibre. 

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

 
I svar datert 26.5.20 har vi mottatt 1 pålegg, de skriver: 
 
Pålegg- Asbest- informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid) 
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med 
asbestfiber, får nødvendig informasjon og opplæring. 
 
Innen 15.11.2020 må dere sende oss: 
 

• Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig 

informasjon og opplæring om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan 

forekomme i den type bygg og installasjoner som kommunen eier. 

 
• Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon 

og opplæring om hvilke rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest. 

 
• Beskrivelse av hvordan det er gitt informasjon og opplæring til vaktmestere og annet 

nøkkelpersonell om mulige helseeffekter ved innånding av asbestholdig støv. 

 
• Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon og opplæring. 

 
• Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring. 

 
Lurøy kommune har på plass rutiner for arbeid med asbestholdige materialer, og en del 
opplæring/kurs er gjennomført.  
 
Vi har i siste tertial fått avklart at det må på plass en mer omfattende opplæring innenfor 
asbest. Det vil derfor bli gjennomført et kurs i oktober der vedlikeholds personell, 
verneombudene og deler av adm. i teknisk deltar. (totalt 17 stk. er påmeldt) Den måten så 
vil en øke kunnskapen betydelig omkring dette området. Kurset holdes lokalt. 
 
I den forbindelse så vil det også måtte vurderes å gjennomføre en kartlegging av 
miljøskadelige stoffer/materialer i kommunens bygg. Det vil ev komme en vurdering/sak 
omkring dette i forbindelse med neste års budsjett (Miljørettet helsevern). 
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INFORMASJONSSIKKERHET/GDPR 

Lurøy kommunes personvernombud er Sureway As, Harstad. 
 
Også Lurøy kommune skal ha på plass regelverk og prosedyrer omkring GDPR og 
informasjonssikkerhet. Dette jobbes det med. Det er mange behandlinger og systemer 
som skal sikkerhets vurderes i en kommune.  
 
Per tiden har vi ca. 70 datasystemer og ca. 130 ulike typer behandlinger som er eller skal 
vurderes. Deretter skal det utarbeides databehandleravtaler og personvernerklæringer for 
hvert system og hver behandling. Dette er et omfattende arbeide som involverer mange 
av kommunens ansatte. Arbeidet er enda ikke fullført. 
 
 
Kommunens plikter: 
•  Kartlegg de personopplysninger kommunen behandler;  

     1.    Definer et klart formål 
     2.    Finn behandlingsgrunnlag til hver personopplysning 
            - Dette dokumenteres i en protokoll 

• Hvordan ivaretas den registrertes rettigheter?  
      - Dette dokumenteres ved rutiner og en personvernerklæring  

•  Etabler et internkontrollsystem, herunder et avvikssystem  
• Lag en sikkerhetspolicy  
• Gjør en risikovurdering og sett opp handlingspunkter. 
• Dokumentere personvernjobben som gjøres 
• Utarbeide rutiner og risikovurdering (god IK) 
• Sørge for at virksomheten har kunnskap om personvern og at dette tas på alvor 
• GDPR er et kontinuerlig arbeid. 
• Sørge for gode avviksrutiner 
• Personvernerklæringer for Lurøy finner en her:  (17 av 130 er fullført) 

https://policies.sureway.cloud/public/nb/96d012a0-3600-11ea-bbfe-7d2d2a2df5cc 
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HVOR STÅR ETATEN I FORHOLD TIL HMS-PLANENS TILTAK: 

 

 
 

 
 
 
  

NR. TILTAK TID

2 Dialogmøter og deltagelse i oppfølging av sykemeldte Etter behov
Arbeidsplassvurdering i administrasjonsbygg 
«kontorergonomi».
Ikke gjennomført pr 2.tertial  pga Covid-19

internt

4 HMS fast tema på personalmøter Regelmessig
Gjennomgang av avviksbehandling
Gjøres på al le personalmøter
Medarbeidersamtaler etter egen plan med den enkelte 
arbeidstaker
Er delvis gjennomført 
Utarbeide Etatens egen HMS mål.
Utført for 2020
Førstehjelpskurs for alle ansatte, hvert 2.år.
Ikke gjennomført pga Covid-19. vi  ser på mulighet 
ti l  fel les kurs når situasjonen ti lsier at det er ok å 
samle så mange av personalet.
Kjemiske stoffer- skaffe oversikt og få på plass datablad
Fortsette med dette arbeidet
Jobbes med ved anledning
Påvirkning av sol/varme på noen kontorer. Skjerming
Delvis utført. Ti ltak er under utprøving
Vurdere brannalarm på kontorbygg og verksted Tonnes
Ikke utført, ikke prioritert pr i  dag 

11 2020

8 Neste i 2020

9 2020

10 1. halvår 2020

5 Årlig

6 Årlig

7 årlig

1
Egenkartlegging og revisjon av systematisk HMS arbeid. 
Utarbeidelse av HMS plan.

Gjennomført

3 2020
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INTERNKONTROLL 

 

Dokumenthåndtering i Compilo 

Teknisk etat har identifisert i alt 94 dokumenter/prosedyrer som skal på plass i Compilo. 
 
Pr i dag så mangler 35 dokumenter og 3 er ikke lagt inn i Compilo enda, dvs. at en har en 
restanse på 38 stk. pr 2.tertial 2020.  
 
Det er i 2020 arbeidet mye med systemer i saksbehandling, det er etablert nye og mer 
omfattende sjekklister for byggesak, fradeling og plan/dispensasjon. 
 
Fortsatt er det en del prosedyrer/rutiner som må på plass. 
 
Sjekk lister er helt essensielt for å dokumentere Internkontroll i saksbehandlingen.  
Videre så må en del av tidligere rutiner for prosjekt oppfølging fornyes og noen nye 
prosedyrer må her på plass.  
 
Fortsatt er for mange rutiner/arbeidsoppgaver kun dokumentert gjennom kunnskap til 
den enkelte ansatte og ikke via skriftlige rutiner og prosedyrer. 
 
 
Avviksbehandling: 

Det er meldt 16 avvik pr 2.tertial i 2020. Alle avvik er lukket.   
 
 
Risikovurdering: 

Det er ikke gjennomfør skriftlige risikovurderinger i 2.tertial. 
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  Økonomi og drift 

 

 
 
Avviksforklaring til de enkelte ansvarsområdene: 
 
 
4000 ADMINISTRASJON TEKNISK 

Området viser et overskudd på 388.231 kr. Av dette så er 163.647 kr etatens 
«reservepost» som fordeles i siste interne budsjettreguleringer. Avvik på lønn pga. 
periodisering påvirker også dette. Noe økt sykelønnsrefusjon bidrar også. 
 
 
4110 BOLIGER 

Utleieboliger har et lite mindreforbruk på 94.193 kr pr 2.tertial. gebyrer/kommunale 
avgifter for 2. halvår er ikke belastet pga. forskjellig periodisering (tertial kontra halvår), 
når de er belastet så vil området være om lag i balanse. 
 
 
4111 OMSORGS- OG SOSIALBOLIGER 

Området viser et mindreforbruk på 397 178 kr pr 2. tertial. Mindre utført vedlikehold enn 
hva som var planlagt er hovedårsak til det, sammen med periodisering på avgifter.  
 
 
4120 ADMINISTRASJONSBYGNINGER  

Ansvaret viser et merforbruk på 52.181 kr. Området må tilføres midler i den interne 
budsjettreguleringen. Mer kostnader til vedlikehold er årsaken.   

Etater Ansvar Ansvar (t) Konto Konto (t)  Regnskap tertial 2  Budsjett tertial 2  Avvik budsjett/regnsk tertial 2  Årsbudsjett

TEKNISK 4000 Administrasjon Teknisk 2 054 153 2 442 384 388 231 3 663 576

TEKNISK 4110 Boliger -1 414 194 -1 320 000 94 194 -1 980 000

TEKNISK 4111 Omsorgs- og sosialboliger 182 205 584 667 402 462 877 000

TEKNISK 4120 Administrasjonsbygninger 362 848 310 667 -52 181 466 000

TEKNISK 4130 Skolebygninger 1 055 747 1 508 667 452 920 2 263 000

TEKNISK 4140 Barnehagebygninger 36 626 281 333 244 707 422 000

TEKNISK 4150 Lurøy omsorgssenter 116 000 96 667 -19 333 145 000

TEKNISK 4151 Helsetun -1 271 680 -1 156 667 115 013 -1 735 000

TEKNISK 4160 Andre bygg 471 282 442 067 -29 215 663 100

TEKNISK 4200 Plan/oppmåling 1 027 215 1 031 833 4 618 1 547 750

TEKNISK 4210 Vaktmestertjeneste 3 774 698 3 662 658 -112 040 5 493 987

TEKNISK 4220 UNGJOBB 94 593 194 280 99 687 291 420

TEKNISK 4400 Landbruk 219 173 227 030 7 857 340 545

TEKNISK 4430 Veterinærtjenesten 0 100 000 100 000 150 000

TEKNISK 4440 Viltforvaltning -8 167 9 085 17 252 13 628

TEKNISK 4500 Vannområde R/L -400 000 0 400 000 0

TEKNISK 4700 Felles maskinpark 365 720 409 467 43 747 614 200

TEKNISK 4720 Veier og gater 2 484 253 3 169 333 685 080 4 754 000

TEKNISK 4730 Havner og kaier -20 860 26 000 46 860 39 000

TEKNISK 4800 Vann -1 036 045 -1 832 333 -796 288 -2 748 500

TEKNISK 4815 Enøk 53 178 0 -53 178 0

TEKNISK 4820 Avløp rensing -153 379 -440 000 -286 621 -660 000

TEKNISK 4860 Brann og redning 922 112 1 292 196 370 084 1 938 294

TEKNISK Totalt 8 915 478 11 039 333 2 123 855 16 559 000
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4130 SKOLEBYGNINGER 

Området viser et mindreforbruk på 452.920. årsak til dette er at renovering av garderober 
ved Kvarøy skole enda ikke er oppstartet (gjennomføres nå i 3.tertitial 20). Det er bevilget 
400.000 kr til dette prosjektet i budsjettet for 2020. 
 
 
  4140 BARNEHAGEBYGNINGER 
Ansvarsområdet viser et mindre forbruk på 244.707 kr. Lite større utgifter til vedlikehold, 
samt noe planlagt vedlikehold som ikke er gjennomført pga. andre oppgaver som har 
måttet prioriteres.  
 
 
4150 LURØY OMSORGSSENTER  

Her har vi et overforbruk på 19.333 kr. Gjennomført vedlikehold og utgifter som gjelder 
hele året er årsaken. Ansvarsområdet antas å gå i balanse.  
 
 
4151 HELSETUN 

Har et mindreforbruk på 115.013 kr. Periodisering av avgifter, samt at noe vedlikehold har 
måttet avventes er del av årsak. Noe mindre husleie enn budsjett trekker andre veien.  

 
 
4160 ANDRE BYGG 

Et merforbruk 29.215 kr. Området antas å gå i balanse i løpet av året.   
 
 
4200 PLAN/OPPMÅLING 

Området er om lag i balanse.  
Det er betydelig lavere inntekter på gebyrer enn hva budsjett legger opp til, fortrinnsvis 
innenfor oppmåling (124.583 kr under budsjett). Utgift til innleie av konsulent for 
skredkartlegging innenfor planer er enda ikke mottatt.   

 
 
4210 VAKTMESTERTJENESTE 

Området viser et overforbruk på 112.042 kr. Innleie av ekstra personell er årsaken til 
dette. På grunn av mange «prosjekter» så har mye kapasitet gått til dette og det har vært 
behov for kortere innleie, samt ferievikarer. 

 
 
4220 UNGJOBB 

Det har vært noe færre ansatte i ungjobb i sommer enn hva som har vært tidligere. 
Kostnader er ikke helt ajour pr 2. tertial da en del lønninger ble utbetalt i september.  
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4400 LANDBRUK 

Området er om lag i balanse. Det har ikke vært mulig å få til innsamling av landbruksplast 
i år, men det jobbes med å forsøke å få til en ordning. 
 

 
4430 VETERINÆRTJENESTEN 

Regning for samarbeidet med Nesna kommer ved årsavslutningen og er således enda 
ikke belastet. 
 
 
4400 VILTFORVALTNING 

Her er inntekter fra fellingsavgifter kommet inn. Overskudd på disse skal føres til fond ved 
årsoppgjøret. Foreløpig lite utgifter til skuddpremier. 
 
  
4500 VANNOMRÅDE RØDØY/LURØY  

Her har vi fått utbetalt tilskudd for 2020 fra NFK (400.000 kr), men enda ikke fått regning 
fra samarbeidspartner Rana Kommune. Vi i Rødøy/Lurøy vannområde har felles 
vannområde koordinator med Ranfjorden vannområde, Rana Kommune er 
vertskommune. 
 

 
4700 FELLES MASKINPARK 

Viser pr 2.tertial et mindreforbruk på 43.747 kr. Utgifter her vil alltid variere gjennom året. 
En bil som har vært leaset, men nå er kjøpt ut bidrar til at leasing utgifter har gått ned. 

 
 

4720 VEIER OG GATER 

Utgifter for tilrettelegging før asfaltering er ikke kommet inn før utløp av 2. tertial. 
Asfalteringen er nå delvis utført, Lovund gjenstår. Det er heller ikke kommet regninger for 
strøm til veilysene, dette kommer ved årsskiftet. Tar en disse  2 forholdene i betraktning 
så er området om lag i balanse. 

 
 

4721 ASFALTPROGRAMMET 

Reasfaltering må føres på drift. Pr 2.tertial er det ikke ført noe på dette ansvaret på 
driften, men det vil komme i 3.tertilal. Asfalt utføres i henhold til vedtak i TRU 

 
 

4730 HAVNER OG KAIER 

Lite utgifter til nå i år på havner/kaier. Det vil bli gjennomført vedlikehold nå i 3.tertial blant 
annet på Aldra kai. 
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4800 VANN 

Ansvaret viser et merforbruk på 796.298 kroner. Hovedårsak til dette er periodisering av 
vannavgifter, det er pr 2.tertial kommet inn avgifter for 1. halvår. 

Videre har det vært noen oppdrag pga. lekkasjer i sjøen. Disse er relativt dyre å 
gjennomføre. 

 
 

4815 ENØK 

På grunn av føringsregler så må en del av de «mindre Enøk-tiltakene føres på drift. 
Området må da tilføres midler fra bevilgning til ENØK-tiltak. 

 
 

4820 AVLØP RENSING 

Området viser et merforbruk på 286.621 kr, noe av årsaken er samme som for ansvar 
4800, dvs. periodisering av avgifter. Det har også vært noen større utgifter på 
vedlikehold/utbedring. Området må tilføres midler i den interne budsjettreguleringen.  
 
 
4860 BRANN 

Ansvaret viser et mindreforbruk på 370.084 kr. Vi har vært uten feier i store deler av 2020. 
Det arbeides nå mot å få til en midlertidig løsning med innleie av feiertjenester slik at vi 
får gjennomført ny runde med feiing og tilsyn for alle boliger i kommune.  

Utgifter til kartlegging av rasfare på Lovund har pr 2.tertail ikke kommet i sin helhet. 
Videre er det noen utgifter som har helårsvirkning som ikke er påløpt enda.   

Det har også vært få hendelser innenfor brann og redning til nå i 2020.  
 

 
 Vedlikehold orientering ved leder byggdrift 

2. Tertial var i liket med 1.tertial noe utfordrende, med tanke på værsituasjon første del, 
da spesielt mai og første halvdel av juni. Siste del av juni, samt juli og deler av august var 
det fint vær. Korona pandemien gav oss imidlertid en del utfordringer i perioden, ikke 
minst ble det utført lite vedlikehold ved omsorgsbyggene, kun akutte hendelser ble 
ivaretatt. 
 
Mai og resten av perioden fortsatte, med utfordringer angående bemanning på Sleneset. 
Situasjonen her er fremdeles ikke løst.  
 
Denne sommeren fikk vi imidlertid inn flere sommervikarer, dessverre ingen på 
Sleneset/Lovund Men vi hadde flere søkere på innlandet, hvor de som ble ansatt her også 
løste oppgaver med klipping av gress på Sleneset og Lovund. Dette medfører stor 
belastning på den eneste vedlikeholdsarbeideren på Sleneset, bla. oppfølging av 
vannvakt.                      
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Denne perioden har arbeidet med nytt bibliotek på Lovund, samt ledningsnett og 
renseanlegg ved Kvarøy vannverk hatt størst prioritet. Det gamle bibliotekrommet på 
skolen i Lovund ble slått sammen med et klasserom, for å få et større klasserom som 
også kan brukes som møte/konferanserom. Dette rommet var ferdig og klart til å ta i bruk 
til skolestart.    
                                         
Det har i perioden vært etterarbeid/oppfølging av prosjekt som er satt i drift og overtatt. 
Blant annet Lovund omsorgssenter og Aldersund omsorgssenter som ble ferdigstilt i 
august. Leilighetsbygget i Lovund er ferdigstilt i perioden, og det forventes at vi må bruke 
noe ressurser på etterarbeid her også. 
 
Det er også en del oppfølging fra vårt personell i forbindelse med omsorgsprosjektene. 
Byggearbeidene ved Sleneset Omsorgssenter og det nye Aldersund bofellesskap er i full 
gang, utvidelsen ved Konsvik omsorgssenter er også så vidt startet opp.  
 
Arbeidet med renovering og noe ombygging av klasserom ved Lovund skole, pågår og i 
løpet av perioden ble som nevnt ovenfor et nytt rom ferdigstilt. 
 
Ved det tidligere HV-Huset, Selnesveien 46 ble arbeidet med hybler og fellesarealer 
ferdigstilt i slutten av juni. Arbeidet med å etablere hjelpemiddellager fortsatte i perioden, 
og vil også pågå i neste tertial. 
 
Vi har startet opp arbeidet med nytt vannverksbygg/vedlikeholdslager på Sørnesøy og 
planlegger å få ferdigstøpt plate og grunnmur i løpet av neste tertial.   
 
For øvrig jobber vi som vanlig med løpende vedlikehold, ofte i forhold til det som er 
registrert på behovslister, og andre behov. Facilit brukes flittig, som er etter vår intensjon. 
 
Sommeren er over og utstyr og maskiner må ettersees og klargjøres for vinteren. 
Setting av veistikker er planlagt utført i nær fremtid. 
 
Vi har i regi av egne ansatte oppført vannverksbyggs på Kvarøy. Bygget er i skrivende 
stund ferdig utvendig, og for det meste innvendig. Denne perioden har vi koblet opp og 
etablert ledningsnett inne i renseanlegget. Nytt avkalkningsanlegg er også montert. Vi har 
gravd flere hunder meter med grøft og etablert nye ledninger og kummer med utstyr. 
 
Denne perioden ble også renoveringen av gymsal ved Konsvik oppvekstsenter startet 
opp. Her skal det også legges nytt tak, samt at det gamle ventilasjonsanlegget skal 
skiftes ut. 
 
Det har i perioden igjen vært utført reklamasjonsarbeider ved Onøy svømmehall, her er 
deler av bassengbunnen skiftet ut. 
 
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 skogning, etc. som hører til sommeren. 
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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 Aldersund omsorgssenter. 
• Omlegging av ledningsnett, og etablering av nytt vannverksbygg Kvarøy 

vannverk. 
• Nytt hybelbygg Lovund. 
• Utbygging av Sleneset omsorgssenter. 
• Utbygging av Konsvik omsorgssenter. 
• Bygging av nytt bofellesskap i Aldersundet. 
• Ombygging av Selnesveien 46. 
• Renovering av gymsal ved Konsvik oppvekstsenter. 
• Etablering av nytt bibliotek Lovund. 

 
Større vedlikeholdsoppgaver- og prosjekter er videreført, startet eller avsluttet som 
vedlikeholdsavdelingen har vært involvert i er som følger: 
 
 
TONNES  

• Ombygging av Selnesveien 46, 3 nye hybler, fellesområde med kjøkken og stue, 
samt nytt hjelpemiddellager.  

• Ferdigstilling av nytt vannverkshus, branngarasje og vedlikeholds-lager, Kvarøy 
vannverk. 

• Graving av grøfter til nye brønner, og til omlegging av deler av ledningsnettet ved 
Kvarøy vannverk. 

• Fortsatt arbeidet med prosjektering og planlegging av ledningsnett og utstyr som 
skal inn i det nye renseanlegget. 

• Startet grunnarbeider ved Sørnesøy vannverk. 
• Forberedende arbeid samt asfaltering av veier og områder på Lurøy innland. 
• Utskifting av underlagsmasser, samt asfaltering av hele veien Bonhåjen, Konsvik. 

 
ONØY/LURØY  

• Fortsatt og avsluttet arbeidet med ombygging av den gamle branngarasjen til ny 
vedlikeholdsbase. Innflytting i løpet av September, hvor det også blir montert 
reoler, og andre opphengssystemer. 

• Reparert bunnledninger ved Lurøy omsorgssenter. Gamle soilrør er skiftet ut med 
nye PE-rør. 

• Fortsatt og avsluttet arbeidet med renovering av kjøkken Lurøy rådhus. 
• Etablert nytt vaskerom og bøttekott ved Lurøy rådhus. 
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SLENESET 

• Fortsatt arbeidet med re-lining Sleneset vannverk. 
• Skiftet ut tre pumper, montert en ny pumpe, samt noe omlegging av ledninger i 

kjeller ved Sleneset vannverk. 
• Renovering samt utskifting av en del styringer og automatikk ved Sleneset 

vannverk. 
• Startet arbeidet med, og fortsatt pågående renovering av leilighet Slenesveien 65. 
• Reparasjon av vannlekkasje på Moflaget, samt flere smålekkasjer lokalt. 

 
LOVUND 

• Renovering av klasserom ved Lovund skole, i perioden er sammenslåing av gamle 
biblioteket og ett klasserom ferdigstilt.  

• En del etterarbeid i forhold til montering av utstyr og annet i forbindelse med 
ferdigstilling av prosjektet ved Lovund omsorgssenter. 

• Fortsatt arbeidet med reparasjon og omlegging av avløpsledning utenfor moloen 
ved innseiling til Lovund fergekai. 

• Utført grunnarbeid samt montering av ny lavvo ved Lovund bhg. 
• Fortsatt arbeidet med etablering av nytt bibliotek ved Lovund skole. 
• Klargjøring for asfaltering av Naustholmveien, samt for parkering og annet 

reparasjonsarbeid av områder som skal asfalteres ved Lovund omsorgssenter. 

 

 Rapportering på delegerte vedtak i 2020 
 
PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN 

Fradeling/grensejustering med mere: 14 stk. i 2. tertial, totalt 21 stk. til nå i 2020 
 
Ferdigattester/midlertidig brukstillatelser: 6 stk. i 2.tertial, totalt 28 stk. 
 
Tillatelse til tiltak/igangsetting/ramme o.l.: 22 stk. i 2.tertial, totalt 69 stk. til nå i 2020 
 
 
FORURENSNINGSLOVEN 

Fritak/reduksjon renovasjon: 5 stk. i 2.tertial, totalt 8 til nå i 2020 
 
Utslippstillatelse: 1 i 2.tertial, totalt 3 stk. (kan også bli behandlet sammen med 
byggesøknad og vil da ikke komme som egen sak) 
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BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN 

1 nytt vedtak i 2.tertial, totalt 2 vedtak til nå i 2020 
 
 
AKVAKULTURLOVEN 

Ingen nye vedtak/uttalelser i 2.tertial, totalt 2 til nå i 2020 
 
 
HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

Ingen separate vedtak etter denne loven til nå i 2020. Er ofte del av vedtak etter plan og 
bygningsloven (kaier, flytebrygger og øvrige tiltak i sjø) 
 
 
EIENDOMSSKATT 

Ingen delegert vedtak i denne perioden. 
 
 
JORDLOVEN 

1 sak tilskudd til avløsning ved sykdom i 2. tertial 
 
4 saker om tilskudd til drenering i 2. tertial 
 
1 sak tilskudd til tiltak i beiteområder i 2.tertial 
 
 
 KONSESJONSLOVEN 

1 sak i 2.tertial, totalt 1 til nå i 2020 
 
VILTLOVEN 

1 sak vedr skadefelling i 2.tertial 
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 Oppsummering status tertial V/Teknisk sjef 
 
 
Pr 2.tertial så viser regnskapet totalt et mindreforbruk på 2.123.855 kr. Pr 2.tertial så var 
det et merforbruk på 1.138.496 kr. 
 
Det spesielle året vi er inne i har medførte en del forandringer i prioriterte oppgaver på 
vedlikehold. Vi har måtte velge å benytte eget personell til en del oppgaver/prosjekt som 
en normalt leier inn til. Her kan det nevnes Ombygging av Selnesveien 56 (Hv-huset), 
Kvarøy vannverk, Bibliotek på Lovund, ombygging Lovund skole, Kjøkken på Rådhuset 
med flere. Dette har medført at vanlig løpende vedlikehold har blitt noe redusert og det 
viser også regnskapet pr 2.tertial. 
 
Vi ser at vi kan ikke pålegge så mange slike store oppgaver på driftspersonellet i 
fremtiden, det går for mye ut over den daglige driften/oppfølgingen.  
 
Det må fremheves at vedlikeholds personellet i hele kommunen har gjort en stor innsats 
for å få løst både de planlagte oppgavene og ikke minst de oppgaver som kommer mer 
«brått» på. 
 
Pr i dag så har vi kun 1 ansatt på vedlikehold på Sleneset. Beredskapsmessig er dette 
ikke en god løsning og en ser på mulighet til å få på plass en person til der. Det blir trolig i 
kombinasjon med en fremtidig andel feiing (antas 50/50).   
 
For øvrig så er de økonomiske avvikene beskrevet under hvert ansvar. 
 
Et veldig lavt sykefravær er svært positivt. Fortsatt fokus på tilrettelegging vil være viktig 
for å unngå fravær.   
 
Feier har vi enda ikke fått på plass. Det arbeids med å forøke å få på plass en avtale om 
innleie fra annet feiervesen, men feiing og tilsyn blir da trolig ikke gjennomført før i 2021. 
en må da vurdere tidspunkt for når feiing av fritidsboliger kan startes opp. 
 
Fremtiden til brannvesenet er enda ikke avklart. Når kravene til størrelse på 
administrasjon i et brannvesen blir innført er enda ikke bestemt, men om de innføres i det 
format som dimensjoneringsforskriften legger opp til så vil det ikke være mulig for Lurøy 
å løse dette på egenhånd.  
 
Det å få styrket staben med avdelingsingeniør bygg har medført raskere saksbehandling i 
byggesaker, og kapasitet til å følge opp flere prosjekter. Fortsatt er det slik at vi har 
mange prosjekter på gang (store og små), så det er utfordrende å klare å holde så god 
fremdrift som en skulle ønske. Jeg er glad for at noen av de investeringsprosjektene vi 
har hatt lenge planlagt nå er under utførelse, Stuvland kai og gymsal Konsvik er 2 av de 
som blir avsluttet nå i høst. 
 
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 
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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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 OPPSUMMERING/VURDERING AV TERTIAL 2 – 
2020 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 nå i stor grad tilpasset rapporteringskravene i ny kommunelov. 
Rapporteringene vil bli utviklet og tilpasset i forhold til saksbehandlingssystem og 
innarbeidelse av rapporteringsrutiner i hele organisasjonen.  Det vil også være en del 
systemutfordringer som en fortløpende må løse for mer effektiv rapportering. 
Tertialrapporteringene har som formål å være et verdifullt informasjon/verktøy som blant 
annet vil kunne lette blant annet internkontrollarbeidet. Kommunen har en rekke lover og 
forskrifter som skal etterleves.  
 
Det å få på plass rapportering på at alle internkontrollområdene er oppgaver som 
nødvendigvis vil ta noe tid å få fullstendig på plass. Bare det å identifisere å systematiser 
internkontrollområder (lovområder) er krevende i seg selv. Dette arbeidet har stort fokus i 
2020, og det er god fremdrift. Mye av de administrative ressursene går nødvendigvis med 
til dette arbeidet. 
 
HMS er et område som har plass i rapporteringen. Rådmannen anser det som viktig at 
kommunestyret er godt kjent med HMS arbeidet, herunder oppfølging av sykefravær. 
Utviklingen er i hovedsak god, det er lav uføreandel i Lurøy kommune, og ansatte står 
lenge i stillingen, svært ofte opp til pensjonsalder (67 år). Dette er gode indikatorer på at 
ansatte trives på jobb i Lurøy.  
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På den annen side vil det være relativt mange personer som vil gå av med pensjon i de 
kommende år, med de utfordringer det vil medføre mht. rekruttering. 
 
Rådmannen har fokus på at politiske vedtak skal effektueres så snart som mulig. Det 
rapporteres i den forbindelse på status for kommunestyrevedtak i tertialrapporteringen.  
 
Rådmannen rapporterer på finans- og gjeldsforvaltningen. Rapporteringen viser at vi 
innenfor reglementets forutsetninger, med grei margin. Plassering av likvider er satt på 
vent inntil markedssituasjonen stabiliserer seg etter koronakrisen.  
 
Koronasituasjonen har preget mye av aktiviteten i perioden fra mars, og frem til nå. 
Situasjonen fremover fremstår som uoversiktlig der smittesituasjoner oppstår uten 
forvarsel rundt omkring i landet. Helsevesenet er nå bedre rustet til å håndtere eventuelle 
smittesituasjoner, bla ved å slå ned smitten raskt. Det er med den bakgrunn mulig å ha 
nærmest «normalsituasjon» ved å følge de nasjonale pålegg/tilrådninger. Kommunen har 
i sin organisasjon flere tiltak for å redusere og forebygge eventuell smittespredning. 
 
Det har skjedd en formidabel utvikling i endrede møteformer, der teams er rådende både 
internt og eksternt. Kommunen har endret sine måter å arbeide på som følge av dette. 
Rådmannen ønsker å videreutvikle de holdninger som er skapt for avvikling av effektive 
møter på teams framfor å benytte stor del av tiden til reise og venting. Økonomisk har 
dette stor effekt, noe regnskapstallene viser. Webinarer er gode erstatninger for tidligere 
kurs/konferanser, samt mye mer effektive.  
 
Etatene har rimelig god kontroll på kostnadssiden og styrer i hovedsak mot 
budsjettbalanse. Kostnadene innenfor helsetjenesten, og da spesielt 
lønnsbetingelser/krav fra leger skaper budsjettmessige utfordringer. Det knyttes noe 
usikkerhet til miljøterapitjenestens budsjetter, samt noen økte kostnader innenfor 
omsorg. Rådmannen vil fordele resterende koronamidler (kr 588 669,-) basert på etatenes 
økte kostnader som kan relateres til koronasituasjonen.  
 
Videre vil rådmannen vurdere forslag om tilføringa av midler til blant annet 
miljøterapitjenesten som følge av nye brukere ved budsjettregulering i høst. Rådmannen 
vil med denne bakgrunn komme tilbake til fordeling av midler i egen sak 
(budsjettregulering). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

82 Tertial 2 - 2020 

 

 VEDLEGG 
 

Vedlegg Sentraladministrasjonen: 
 
Ansettelser tertial 2. 
 
 
 
Vedlegg Oppvekst: 
 
 
 
Vedlegg HSO: 
 
 
 
Vedlegg Teknisk: 
 
Delegerte vedtak FSK tertial 2 
 
Delegerte vedtak TRU tertial 2 
  
 
 


