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11..  RRÅÅDDMMAANNNNEENNSS    KKOOMMMMEENNTTAARR  
Rådmannen legger med dette frem årsmelding 

for driftsåret 2010. Gitt de tilbakemeldinger 

rådmannen fikk på årsmelding 2009, vil han 

denne gang ytterligere forsøke å forbedre 

meldingens innhold og form.  

Det er gitt et krav 

til innhold i 

årsmeldingen, og 

det skal blant annet 

vies fokus på de 

områder som være 

betydningsfulle for 

kommunen i et 

lengre perspektiv, 

og som ikke 

umiddelbart kan 

leses ut i fra tallmaterialet i årsregnskapet. 

Rådmannen håper det hele fremstår som lettere 

tilgjengelig.  

Hovedfokus i 2010 har, som det alltid vil være, 

å fylle de oppgaver som ligger i å yte tjenester 

som innbyggerne og næringslivet har behov for 

i en tilstrekkelig grad.  

 

Tjenestetilbudet til befolkningen – 

Robekplanen  

Så langt rådmannen kan se av 

statistikkene, som viser 

tjenestetilbudene i kommunene, er 

tjenestetilbudet i Hattfjelldal generelt 

minst like godt og på samme nivå som i 

sammenlignbare kommuner.  

Det skal dog trekkes frem at 

neddragning av tjenesteproduksjonen er 

merkbar for befolkningen. Vi vil fortsatt 

holde gatelysene slukket fra midnatt til 

om morgenen. Videre måtte man, også i 

2010 være noe mer verdig trengende for 

å få tjenester. Ja, - det går noe lengre tid 

å få behandlet sakene.  

Dette være seg for de som skal til politisk nivå, 

så vel som øvrige saker. Skatte- avgifts- og 

gebyrtrykket ble øket til maksimalt nivå i 

kommunen. Alt dette er merkbart for 

kommunens innbyggere. Så selv om man ut i 

fra det statistiske tallmaterialet kan si at det er 

på det nivå med andre kommuner, så har 

hattfjelldalingen fått merke innstrammingene. I 

budsjett 2011, blir det et ytterligere nedtrekk i 

aktivitetene.  

Det har vært, og vil fortsatt bli viet 

oppmerksomhet på om kommunen får inn de 

inntekter som den etter retten kan ta. I tillegg 

vil det gå lenger tid før man kan foreta de 

ønskede investeringer. Det er arbeidet i 2010 

med å få på plass den endelige avklaring på 

skattespørsmålet omkring utmarka. USS bistår 

kommunen i dette arbeidet og det er ventet en 

avklaring i 2011. 

 

Terra-saken  

Den omtalte Terra-saken stod 2010 i 

prøvingens og forberedelsenes tegn. For 

kommunens del har det meste arbeidet dreid 

seg om innsamling av bevis forut for en 

domstolsprøving i USA. Det er for tidlig å si 

noe om utfallene av disse sakene, det ville bli 

rene spekulasjoner. Rådmannen velger 

fremdeles å være en betinget optimist. 2011 vil 

forhåpentligvis bringe oss nærmere en 

avklaring. 

 

ROBEK  

Kommunen står på ROBEK, og der er vi godt 

plantet frem til 2017. Budsjettene er trange, og 

det vil de fortsatt være en tid fremover. Et øket 

fokus på lavere vekst i økonomien, er viktig. 

Kravet til mer kostnadseffektiv drift er 

fremdeles påtakelig. Gjennom nedragningen av 

produksjonen som ble tatt inn i forpliktende 

plan, så er vi på et nivå, som tilnærmet kan 

kalles tilstrekkelig. Men innen enkelte sektorer 

er det behov for ytterligere granskning av 

kostnadssiden. Dette er også en vurdering 

Fylkesmannen gir sin tilslutning til. Men 

kommunen er fortsatt avhengig av 

ekstraordinære skjønnsmidler fra Kommunal- 

og Regionaldepartementet for å kunne evne 

omstillingsarbeidet.  

Som man vil se av illustrasjonen. Har vi 

fremdeles et kostnadsnivå som ligger over det 

nivå kommunen skal og bør ha. Nivået 

kommunen skal ned til er illustrert ved den 

sorte linjen.  

Robekplanen er illustrert ved den gule linjen.  

5Hattfjelldal kommune

Forpliktende planForpliktende plan

Konsesjonsinntekten

Økt handlefrihet

Forpliktene plan

Befolkningsgrunnlaget

2009 2017

Rom for 

handlefrihet

Rammeoverføringer og annen 

inntekt. Inkl. eiendomsskatten

2010 2013
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Går gjennomføringen av planene som planlagt 

og forutsatt, bør vi nå det nivået, om lag i 

2013, 2014. Dette tidspunkt henger også 

uløselig sammen med muligheten for å kunne 

selge konsesjonskraft på nye vilkår enn det vi 

har i dag. Høsten/vinteren 2012, går de siste 

avtalene ut etter tidligere kraftsalg. Senest i 

løpet av 2011, må kommunestyret konkret ta 

stiling til, på hvilken måte og under hvilke 

premisser den ønsker sin fremtidige 

kraftomsetning. 

Ellers har kommunen fulgt det planlagte løp 

for inndekning av tidligere års underskudd og 

kom i 2010 ned på et underskudd av 70 

millioner kroner. I forbindelse med budsjett 

2011 og rullering av økonomiplanen for de 

kommende år fikk vi gjennomslag hos 

Fylkesmannen for vårt behov for å endre i 

inndekningsplanen frem mot 2017. Kort 

oppsummert kan man utrykket det hele slik, vi 

tar en noe mindre inndekning i en periode for 

så å øke inndekning mot slutten av perioden 

frem mot 2017.  

2011 og de kommende år vil by på utfordringer 

i å kunne tilby befolkningen de tjenestene den 

forventer. Innen noen områder vil det måtte 

skje en tilpassing av tjenestevolumet som 

ligger noe nærmere et tilstrekkelighetsnivå, 

enn på et nivå som kanskje allment er ønsket. 

 

Utviklingen for innbyggerantallet: 

Innbyggerantallet gikk litt opp i 2009, med 

totalt 6 personer og vi var 1444 innbyggere i 

kommunen pr. 01.01.10. Pr. 1. januar 2011 

hadde innbyggerantallet øket til 1464, altså en 

ytterligere økning på 20 innbyggere. Et positivt 

resultat. En stor utfordring for fremtiden er å 

opprettholde innbyggertallet, frem for alt 

unngå en reduksjon. Prognosene for årene frem 

til 2015 viser en nedgang. Men med en vekst i 

befolkningen i 2010, så er vi i ferd med å 

motbevise at en nedgang nærmest er en 

naturlov. Utvikle en bærekraftig økning i 

næringslivet vil kunne kompensere for 

bortfallet aveventuelle rammeoverføringer 

basert på innbyggerantallet. Det ligger en 

rekke politiske og administrative utfordringer i 

å manøvrere og prioritere i et slikt landskap. 

 

Balansert målstyring 

Kommunestyret har bedt om at organisasjonen 

tilpasses systemet balansert målstyring.  

Det skal kommunestyret få, i en tilpasset form, 

men rådmannen har erfart at organisasjonen er 

lengre unna målet balansert målstyring, enn det 

som var først var rimelig å anta. 

Gjennom organisasjonsjusteringene i pro, helse 

og oppvekstsentra, så avdekkes det forhold i 

organisasjonen som et hele. Hovedtrekkene er 

at man vil så meget, og av og til skorter det noe 

på kunnskap og tid til grundigere 

undersøkelser. Herunder dårlig planlegging. I 

tillegg, når det arbeides med omlegging av 

rutiner, så har organisasjonens deler alltid en 

viss innebygget treghet. Det er mye 

grunnleggende arbeid som må på plass, før 

hovedprosjektet balansert målstyring starter.  

Det er hele tiden det som er målet, når vi 

arbeider med organisasjonen og dens 

forskjellige deler. Men for å få dette til å 

lykkes så må også organisasjonen bygges i den 

retning, helt i fra topp til bunn. Avvikling av 

utgåtte bestemmelser og rutiner, er sentralt. 

Avdelingene vil bli mer og mer pålagt å være 

langt mer konkrete på hvilke mål de skal 

oppnå. Slik at det blir mulig å rapportere til 

politisk nivå hva som er oppnådd, eller ikke. 

En konsekvens av nedtrekket i aktivitet og 

antallet ansatte er at avdelingsledere og ledere 

ut over i organisasjonen stadig får mindre tid 

til å utøve ledelse. Tiden brukes stadig mer og 

mer til administrativt arbeid. Det å skape rom 

og tid for ledelse er, og blir en meget viktig 

oppgave for administrasjonen i tiden fremover.  

 

Sykefravær i organisasjonen. 

Utviklingen av sykefraværet fra 2007 til 2010, 

ser slik ut: 
Tall i prosent 2010 2009 2008 2007 

Samlet sykefravær 

 inkl. tilrettelegging 

 på arb. plassen: 

7,42 6,61 9,76 8,02 

Her må vi vel si at utviklingen har gått i en 

negativ retning. Men bær i erindring at mange 

med langtidsfravær gir svært store utslag i 

statistikken. I tillegg vil prosentberegning i en 

liten kommune som Hattfjelldal slå ut med 

store tall, selv for små endringer.  

Hvilket fokus, og hvilke tiltak avdelingene har 

i hverdagen, oppfatter rådmannen som litt 

ymse. Det handler om i første rekke, en dialog 

med den ansatte, og en slik dialog har jeg en 

mistanke om blir litt nedprioritert i den 

hektiske hverdagen. Ledere med 

personalansvar har ei "smørbrødliste" 

utarbeidet av NAV hvordan de skal 

opprettholde kontakt med arbeidstaker under 

sykefravær (oppfølging av sykemeldte). Men 

her kommer vi også inn på den utfordring det 

ligger i å være leder i Hattfjelldal kommune. 
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Det å ha et rom for å være leder. Sykefravær er 

et område vi må ha spesielt fokus på, og da 

særlig korttidsfraværet.  

Men det er trekk ved det norske arbeidslivet 

som selv forskere sliter med å forklare. Det er 

en vekst i sykefraværet, og den veksten er det i 

hovedsak kvinner som står for. Det er 

gjennomført en rekke analyser og de resultater 

som foreligger, gir på ingen måte en fullgod 

forklaring på fenomenet.  

Uansett forklaring eller ikke, sykefravær er et 

prioritert område fra rådmannens side. 

 

Likestilling og diskriminering 

Vi har en betydelig likestillingsutfordring i 

kommunen.  

Det er, sett fra et rådmannsperspektiv, en 

betydelig ubalanse mellom kjønnene. Kvinner 

dominerer i betydelig grad. Det må vies en 

betydelig innsats i å rekruttere mannlige 

ansatte. Dette gjelder innen sektorene 

oppvekst, pro og helse. Næring, Teknisk og 

Kultur (NTK) er i bedre balanse.  

Diskriminering er ikke et problemområde for 

kommuneforvaltningen. Ikke på noen måte, 

eller via noen form for kanaler har rådmannen 

mottatt meldinger om diskriminerende adferd 

eller lignende blant de ansatte.  

 

Regionalt/interkommunalt samarbeid 

Indre Helgeland Regionråd har i 2010 vært det 

viktigste interkommunale samarbeidsforum, 

men samtidig har Hattfjelldal kommune videre 

utviklet særskilt samarbeid med Grane og 

Vefsn kommune.  Viktig tema for Indre 

Helgeland Regionråd i 2010 som spesielt 

angikk oss, har vært interkommunalt 

samarbeid innen IKT og framover er det i 

tillegg aktuelle samarbeidsmuligheter innenfor 

blant annet barnevern, brann og 

advokattjenester, og verneplaner og 

fylkesdelplaner.  

 

Utfordringer framover: 

Det er en rekke prosjekter og utviklingsplaner 

som har blitt startet opp og som skal 

videreføres i kommunen i 2011, før de siste ser 

sin endelige avslutning.  

Kommunestyret har bedt om og 

administrasjonen har varslet at det skal 

utarbeides saker for bl.a. områdene: 

 Forretningsområde - Vollen 

 Kommuneplan med delplaner 

 Hovedplan avløp 

 Kommunale veier – en 

investeringsplan. 

 Forvaltningsplan, vern av Vefsna 

 vern av skog, 

 plan og bygningslov 

 bolyst  

 osv  

 

Som man vil se er det ikke mangel på 

oppgaver i tiden fremover. Det er fortsatt 

usikkert om vi, selv uten ytterligere skogvern, 

innenfor små og strengt regulerte områder får 

muligheter for å satse på vinterturisme i 

tilknytning til snøscooterløyper og 

isfiskeløyper, jfr. dagens praksis. Hattfjelldal 

kommune har fra før svært lav 

gjennomsnittsinntekt, og alle muligheter for å 

styrke lokalt næringsliv er viktig. Snøscooter 

og virksomhet knyttet til denne virksomheten 

er et område som har i seg et betydelig 

vekstpotensial.  

Hattfjelldal ble tross alt ble dannet, basert på 

det grunnlaget naturen ga. Når da naturen, etter 

hvert ikke tillates brukt, så spøker det for det 

fremtidige potensial.  

Stortinget bør kunne akseptere at 

lokaldemokratiet i distriktene faktisk kan 

besørge og forvalte en bærekraftig miljømessig 

forvaltning av utmarksressursene. Det synes 

pr. i dag som om båndene mellom statlig 

miljøforvaltning og verneorganisasjoner er alt 

for tette, det er til tider vansker å skille de 

ansatte, fra hverandre.  

Utfordringene kommunen står overfor er 

mange, men uansett må vi vedvarende arbeide 

for å legge til rette for bærekraftig utvikling, 

og bosetting. Støtte etablerere, arbeide for å 

skaffe risikovillig kapital, oppmuntre til 

kreativitet og satse på kompetanse når det 

gjelder næringsutvikling i kommunen.  

Samtidig vil det være viktig å markedsføre at 

vi har et lokalsamfunn med gode 

oppvekstvilkår og tilbud som bidrar til 

trygghet, trivsel og bosetting.   

Vi kan, og må gjøre enda mer når det gjelder å 

løfte frem det positive ved oppvekstvilkår og 

livskvalitet i Hattfjelldal kommune. 

Hattfjelldal er et godt sted å bo i, med svært 

mange positive sider som det kan fokuseres på. 

 

 

Bent Øverby 

Rådmann 
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22..  BBEEFFOOLLKKNNIINNGGSSSSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG  OOGG  BBEEHHOOVV..  
2.1. Innbyggerne i Hattfjelldal. 

I løpet av 2010 økte folketallet med 20 personer i Hattfjelldal.  

 

Utviklingen i folketallet 1999 – 01.01.2011. 

1300
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

2010 

 
2011 

Folkemengde 1636 1634 1632 1603 1569 1562 1530 1503 1482 1463 1438 1444 1464 

Fødselsoverskudd 1 -14 1 -17 -2 5 -7 1 -11 -9 0 2  

Nettoinnflytting -3 12 -30 -17 -4 -38 -20 -22 -8 -16 6 18  

Folketilvekst -2 -2 -29 -34 -7 -32 -27 -21 -19 -25 6 20  

 
Tabellen viser folketilveksten hvert av årene. Hovedårsaken til nedgangen i folketallet ligger i 

nettoutflytting. Når i tillegg antall fødte ikke er stort nok til å veie opp for de som dør blir totaliteten 

svært negativ. Det fremgår av tabellen at det er netto innflytting som medfører en økning i folketallet.  

2.2. Fremskriving av folketall fordelt på aldersgrupper. 

Befolkningsfremskriving. 
SSB lager prognoser for befolkningsutviklingen i landet og for hver kommune. Prognosene viser den 

forventede befolkningsutviklingen fram til 2025. Prognosene viser at folketallet etter valgt 

fremskrivingsnivå (”middels nasjonal vekst”), vil synke ned mot ca. 1320 innbyggere i 2020 og 

ytterligere ned mot 1277 i 2025. 

 

Fremskriving folkemengde i Hattfjelldal 2011 – 2025 fordelt på aldersgrupper. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-5 år 83 83 78 81 76 72 71 70 70 69 69 68 69 69 68 

6-12 år 113 109 102 98 95 101 99 95 94 91 93 88 86 84 84 

13-15 år 68 66 70 53 55 42 44 41 45 44 38 42 42 45 41 

16-19 år 75 73 70 83 82 84 79 70 63 56 58 54 58 54 56 

20-44 år 374 368 366 356 352 342 335 340 326 320 311 310 304 299 303 

45-66 år 441 440 432 416 412 408 409 405 413 408 411 406 403 396 394 

67-79 år 191 193 197 216 221 225 229 226 226 232 223 223 224 226 223 

80 år + 97 92 97 90 91 95 98 105 103 100 99 102 104 105 108 

 1442 1424 1412 1393 1384 1369 1364 1352 1340 1320 1302 1293 1290 1278 1277 
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Fremskrivingen av folketallet vil alltid være heftet med stor usikkerhet. Jo lenger tidshorisont, jo mer 

usikkert. Fremskrivingen kan likevel være en indikasjon på hvordan utviklingen under visse forhold 

vil bli. 

 

2.3. Levekårsdata. 

  Hattfjelldal 

Gj.snitt 
komm.-
gruppe 

06 
 Gj.snitt 

Nordland 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 

 Gj.snitt 
alle 

kommuner 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 

        

Befolkningsdata pr. 31.12.2010        

Folkemengden i alt 1438 1444 1463 .. .. .. .. 

Andel kvinner 48,5 48,7 48,6 48,9 49,8 49,9 50 

Andel menn 51,5 51,3 51,4 51,1 50,2 50,1 50 

Andel 0 åringer 1,3 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 1,3 

Andel 1-5 år 4,7 4,9 5,2 4,8 5,6 6,2 6,2 

Andel 6-15 år 12,9 12,7 12,6 12,1 12,8 12,9 12,5 

Andel 16-18 år 3,3 4 3,6 4,3 4,3 4,1 3,9 

Andel 19-24 år 6,5 6,2 7,3 6,9 7,8 7,8 7,8 

Andel 25-66 år 51,9 51,7 50,6 52,5 53,4 54,5 55,3 

Andel 67-79 år 12,2 12,4 12,9 12 9,9 8,8 8,5 

Andel 80 år og over 7,2 6,9 6,6 6,6 5,2 4,6 4,5 

Arbeidsledige        

Andel arbeidsledige 16-24 år 2,1 0,7 0,6 2,5 2,7 2,1 2,1 

Andel arbeidsledige 25-66 år 1,2 0,5 0,9 2 2 2 2,1 

 
Kommunen har en litt større gruppe eldre enn resten av kommunen i sammenligningen. Gruppen 0-5 

år har hatt en liten økning mens øvrige grupper er relativt stabile. Ellers har kommunen svært lav 

arbeidsledighet.  

 

Folkemengde, etter grunnkretser. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Varntresk 80 76 75 78 76 77 70 67 67 63 60 62 63 

 Krutå 91 86 79 72 76 82 76 73 71 71 79 82 81 

 Åkervik 86 91 78 66 61 61 61 58 55 55 52 47 52 

 Vestre krets 78 72 71 82 81 77 79 79 78 79 84 70 68 

 Hattfjelldal vest 254 280 289 266 260 250 239 232 226 219 225 208 201 

 Hattfjelldal aust 485 484 489 503 488 494 495 482 469 471 458 475 487 

 Elsvatn 162 159 164 153 151 148 147 153 152 153 142 157 158 

 Skarmodal 100 94 100 98 96 93 90 84 84 85 84 91 92 

 Mikkeljord 94 93 88 87 81 81 79 77 80 79 70 70 66 

 Trallerud 135 126 128 127 124 128 126 130 130 122 120 117 126 

 Valli 69 71 70 70 71 67 65 65 67 66 64 62 66 

 
Befolkningsutviklingen på grunnkretsnivå viser at det er Mikkeljord og Hattfjelldal vest som går noe 

tilbake, mens kretsene Hattfjelldal Aust, Åkervik, Valli og Trallerud har hatt oppgang i folketallet.  
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33..  AANNSSAATTTTEE    
3.1. HMS – helse- miljø og sikkerhet. 

 
HMS-arbeidet er lovpålagt og skal være et 

kontinuerlig systematisk arbeid. Det fysiske og 

psykososiale arbeidsmiljøet blir systematisk 

kartlagt gjennom: 

 Årlige medarbeidersamtaler 

 Årlige vernerunder 

 Kvartalsvis sykefraværsstatistikk 

 Kontinuerlig avviksbehandling 

 + noen medarbeiderundersøkelser. 

 

HMS-arbeidet skal ha stort fokus og det er i 

2010 gjennomført anbud på ny 

bedriftshelsetjeneste som er i samsvar med 

krav og forskrift. Avtalen er inngått med 

Friskhuset. Medarbeidersamtaler gjennomføres 

i hovedsak etter intensjonene. Vernerunder 

skal gjennomføres årlig. 

 

3.2. Sykefraværsstatistikk 01.10.08 – 

30.09.10. 

Fraværsstatistikken gjelder for perioden 

01.10.09 til 30.09.10. 

Fraværsprosenten er beregnet i kommunens 

dataprogram for fraværsregistrering. 

I tillegg til fravær er prosentvis bruk av 

tilrettelegging og aktiv sykemelding i perioden 

beregnet..  

 

Her er egen sykdom 1-16 dokumentert med egenmelding eller sykemelding tatt med. Sammenligning 

med forrige årsperiode: 

    

Avdeling 01.10.08 – 30.09.09 01.10.09 – 30.09.10 

Sentraladministrasjonen/NAV 306 dagsverk =7,54% 239 dagsverk =4,94% 

PRO-avdelingen  1424 dagsverk =8,67% 1714 dagsverk =12,01% 

Helseavdelingen  60 dagsverk =3,14% 160 dagsverk =8,88% 

Sosialavdelingen  42 dagsverk =28,38% 2 dagsverk =0,69% 

Hattfjelldal skole  291 dagsverk =5,57% 185 dagsverk =3,39% 

Susendal skole/barnehage 85 dagsverk = 4,46% 74 dagsverk =3,95% 

Varntresk Oppv.senter  20 dagsverk =1,94% 68 dagsverk =7,75% 

Hattfjelldal barnehage 200 dagsverk =5,88% 379 dagsverk =13,47% 

NTK-avdelingen 379 dagsverk =2,95% 395 dagsverk =4,76% 

Undervisning flyktninger 8 dagsverk =3,17% 13 dagsverk =3,32% 

Totalt fravær          7,17% 7,42% 

 

Kommunen har som IA –kommune 

(inkluderende arbeidsliv) forpliktet seg til å 

arbeide mot å forebygge og redusere 

sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre 

arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall 

fra arbeidslivet. Herav følger tre delmål: 

 Reduksjon i sykefraværet 

 Økt sysselsetting av personer med 

nedsatt funksjonsevne. 

 Forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 

år. 

 

Av tiltak er det i 2010 bl.a. gjennomført 

følgende tiltak: 

 Rabatt på treningskort i 

styrketreningsrommet 

 Helseundersøkelser for arbeidstakere 

innmeldt gjennom 

bedriftshelsetjenesten (ansatte i ”ute-

sektoren” i NTK) 

 

3.3. Lærlinger. 

Kommunen har vedtatt å ha to lærlingeplasser. 

Disse har vært lyst ledige men ikke blitt besatt 

i 2010. Årsaken er dels mangel på 

internveiledere.  

 

3.4. Seniorpolitiske tiltak og 

pensjonsalder. 

Det jobbes fortsatt med å få ansatte til å jobbe 

lengre. Arbeidsgiverpolitisk plan for 

Hattfjelldal kommune er i sluttfasen før den 

forelegges til politisk behandling. Denne 

inneholder livsfaseorientert 

arbeidsgiverpolitikk.  

Hattfjelldal kommune tilbyr alle som er over 

55 år å delta på Arena 55+ kurs som arrangeres 

av RKK Vefsn.  
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I 2010 gikk 2 (8 i 2009) personer av med hel 

eller delvis pensjon. Av disse er det ingen (0,7 

i 2009) årsverk med AFP, 

Ingen med alderspensjon og 0,9 årsverk med 

uførepensjon. 

 

 

3.5. Likestilling. 

Med virkning fra 01.01.03 fikk kommuneloven 

§ 48 nr. 5 om krav til årsberetningens innhold 

denne tilføyelse: "Det skal redegjøres for den 

faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i  

kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak 

som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å fremme likestilling og for å 

forhindre forskjellsbehandling i strid med lov 

om likestilling mellom kjønnene." 

 

 Lang og tro tjeneste! 

I 2010 var det ingen (9 i 2009) personer 

som hadde vært ansatt i Hattfjelldal 

kommune i 25 år og som derved 

kvalifiserte til gullklokke.  

 

Likestillingssituasjonen. 
På gitt telletidspunkt pr. 31.12.10 viser 

oversikten  208  ”faste” medarbeidere i 

Hattfjelldal kommune, hvorav: 43 menn  og 

165 kvinner.  Noen av disse  har flere 

småstillinger.  Kvinneandelen er altså  ca  

79%.  Nedenfor  gis en oversikt over 

situasjonen for  antall personer  ekskl. 

rådmannen  når det gjelder kjønnsfordeling  i 

lederstillinger og i  rådmannens sentrale  

drøftings- og samarbeidsteam: 

 

Oversikt  kjønnsfordeling   ledere  for 

driftsenhetene: 

Hattfjelldal kommune er organisert med  9 

driftsenheter/avdelinger  der det 2010 er 2 

mannlige ledere inkl. rådmannen og 7  

kvinnelige ledere.    

 

Oversikt over kjønnsfordeling  innen  en  

samlet  sentraladministrasjon:   

Innen servicekontoret, lønn- og personal,  

kommunekassen  og  konsulenter/ 

saksbehandlere  er det følgende  

kjønnsfordeling:  6 menn  og 9 kvinner også i 

2010.  

Oversikt over kjønnsfordeling i rådmannens  

diverse team for samhandling , 

koordinering og fagledelse:   

*Lederteamet:   8 kvinner og 4 menn    

*Rådmannens strategigruppe:    1 kvinne  og 3 

menn          

*Team I:          3 kvinner og 1 menn 

(oppvekstsentrene +spes.kons) 

 

3.6. Tiltak for likestilling. 

Hattfjelldal kommune har utarbeidet 

Plan/retningslinjer for det personalpolitiske 

arbeidet, med eget punkt 2.9 om 

likestillingsarbeidet. Det pekes her på at 

kommunens målsetting er å arbeide for å 

utjevne skjevheter, og spesielt arbeide for 

utvikling av kvinnelige ansatte og ved 

rekruttering innen leder- og 

mellomledersjiktet.  Der kvinner er 

representert med mindre enn 30% av 

stillingene, tas det inn i utlysningsteksten 

følgende: ”kvinner oppfordres spesielt til å 

søke”.  

Tiltak framover blir å etterleve de 

personalpolitiske retningslinjene, samt å 

evaluere/rullere disse. 

 

I 2009 drøftet rådmannen oppnevning av 

likestillingsombud med de hovedtillitsvalgte. 

Dette skulle følges opp i 2010 men er ikke 

gjort. 

 

3.7. Etisk standard og tiltak mot 

diskriminering. 

I hht. kommunelovens §48 nr. 5 skal 

kommunen redegjøre for tiltak som er iverksatt 

og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en 

høy etisk standard og hindre diskriminering i 

virksomheten.  

Det er ikke utarbeidet egen felles beskrivelse 

av etiske krav for kommuneorganisasjonen 

som helhet. Derimot er det gjennom 

eksisterende reglementer, retningslinjer og 

beskrivelser lagt føringer som skal sikre ”høy 

etisk standard”. Ettersom det ikke finnes noen 

ens definisjon på hva ”høy etisk standard” er, 

så har rådmannen foreløpig vurdert nevnte 

beskrivelser som tilstrekkelig.  Se for øvrig 

enkelte avdelingers kommentarer til dette 

tema.  
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44..  IINNTTEERRKKOOMMMMUUNNAALLTT  SSAAMMAARRBBEEIIDD..  
For å vise at Hattfjelldal kommune har utstrakt 

samarbeid med mange instanser listes de 

viktigste i årsmeldingen. 

Indre Helgeland regionråd. 

 Kommunene Rana, Lurøy, Hemnes, 

Grane, Nesna og Hattfjelldal 

samarbeider i regionrådet. Regionrådet 

har som oppgave å fremheve regionens 

felles interesser på alle områder hvor 

det er naturlig at kommunen uttaler seg 

samlet og står samlet. Sekretæren har 

kontorplassering sammen med Rana 

utviklingsselskap.  

Indre Helgeland kommunerevisjon. 

 Kommunene Rana, Vefsn, Hemnes, 

Grane, Nesna og Hattfjelldal 

samarbeider om revisjonen. 

Revisjonen gjennomfører 

forvaltningsrevisjon, 

regnskapsrevisjon og selskapskontroll.  

 

Kontrollutvalgssekretariat. 

 Kommunene Rana, Vefsn, Hemnes, 

Grane, Nesna og Hattfjelldal 

samarbeider også om sekretariatet til 

kontrollutvalgene. Dette omfatter 

saksforberedelse av enkeltsaker til 

kontrollutvalgene.  

Datasamarbeid. 

 Hattfjelldal kommunen samarbeider 

med Grane, Hemnes, Nesna, Lurøy, 

Træna og 

Rødøy 

drift av 

programv

are for 

pleie- 

sosial og 

barnevern

. Servere er lokalisert i Korgen og 

Hemnes kommune ivaretar daglig 

drift. 

 Hattfjelldal samarbeider med Grane 

kommunen om programvare for 

økonomi. Denne er plassert på servere 

i Hattfjelldal og driftes herfra. For e-

post samarbeider kommunen med 

Grane og Nesna. Denne serveren er 

også plassert i Hattfjelldal og driftes 

herfra. For programvare på skolesiden 

samarbeider kommunen med Grane 

kommune. 

 Det ble i 2010 startet forprosjekt 

sammen med Rana, Hemnes, Grane, 

Nesna og Storuman kommune om 

bygging av fiber (høyhastighets 

bredbånd) på Indre Helgeland. 

Forprosjektet avsluttes i 2011.  

Pleie/omsorg: 

 Nettverk Omsorg (via RKK og 

kommunene H.dal, Vefsn og Grane) 

Her er flere grupper for ansatte i PRO.  

 Demensplan, H.dal og Grane  

 Prosjekt samhandlingsreformen, H. 

Dal, Grane og Vefsn  

 CosDoc team, H. Dal, Grane, Hemnes, 

Lurøy, Nesna. Vefsn deltar 

innimellom.  

 Samarbeidsmøte mellom 

Helgelandsykehuset Mosjøen og 

kommunene H. dal og Grane 

Helse.  

 Kommuneoverlegeforum er et 

interkommunalt samarbeid mellom 

alle kommuneoverlegene (inkl. 

kommunelege 1)  på Helgeland.  

 Hattfjelldal har legevaktssamarbeide 

med Grane. Det er også 

smågruppevirksomhet mellom legene i 

Hattfjelldal og Grane. Nå arbeides det 

med felles palliativ plan.  

 Helsesøster og jordmor har 

nettverkssamarbeid med Grane og 

Vefsn.  

 Hattfjelldal og Granne kommune 

samarbeider om felles plan for 

demente. Sluttbehandling i juni 2011.  

Sosial: 

 2 prosjekt gjennom ”Styrk-midler” i 

samarbeid med Vefsn, Grane, Mosjøen 

videregående skole, politiet og 

konfliktrådet – 1) hybelprosjekt og 2) 

Oppfølgingsteam  

 Interkommunal barnevernledergruppe i 

samarbeid med Hemnes, Rana, Grane, 

Vefsn og Nesna (fungerer ikke noe 

særlig, ingen aktivitet/ingen 

koordinerer) 

 PSB-prosjekt for sosial- og barnevern 

(nedsatt ei gruppe for acos-oppfølging, 

men sporadisk aktivitet) 

 Prosjekt: Modell for helhetlig 

rusarbeid (3-årig) i samarbeid med 

Vefsn, Grane og Helgelandssykehuset 
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(AMS i arbeidsgruppa + 

psykiatri/NAV/lege). 
 Ny interkommunal samarbeidsavtale 

for drift av Mosjøen krisesenter (flere 

kommuner med, ny driftsform, 

lovpålagt tjeneste mm) 

 Plan for interkommunalt samarbeid 

mellom barneverntjenesten i Grane og 

Hattfjelldal. 

 

Karrieresenter 

 gir informasjon og veiledning om 

yrke og utdanning, samt kartlegging 

av kompetanse samarbeid med Grane 

og Vefsn kommune. Karrieresenteret 

er plassert i sentraladministrasjonen. 

Studieverksted. 

 Omfatter tilrettelegging og 

informasjon for nettbasert studie. 

Hattfjelldal samarbeider med Grane 

og Vefsn kommune. Studiesenteret er 

plassert i sentraladministrasjonen. 

GIS-samarbeid 
(Geografisk InformasjonsSystem) 

 Vefsn, Grane, H-dal. Felles kartportal 

linkes til hjemmesidene. Planer om 

turkartsamarbeid, der Polarsirkelen 

friluftsråd er sterkt involvert 

Helgeland IUA 

 Kommunen er tilsluttet innsatsstyrke 

som skal gjøre innsats ved olje-, gass- 

og kjemikalerulykker på land og til 

havs.   

110-sentralen 

 Brannvaktsamarbeid hvor Hattfjelldal 

er tilknyttet 110-sentralen i Rana 

kommune. 

 

Destination Helgeland 

 Reiselivssamarbeid 

med 8 andre 

kommuner på 

Helgeland. 

 

Vefsn Bygdebokkontor 

 Bygdeboksamarbeid sammen med 

Grane og Vefsn.  

 

Helgeland Museum 

 Helgeland Museum er en overordnet 

organisasjon som drifter museum i 16 

kommuner på Helgeland, herunder 

også Hattfjelldal.  

 

Polarsirkelen Friluftsråd 

 Kommunen har inngått samarbeid 

med Polarsirkelen friluftsråd. Rådet 

skal være medhjelpere i f.m. 

spillemiddelsøknader, planlegging 

(folkehelseplan) mv.  

 

MidtSkandia – samarbeid.  

 Formålet er å utvikle 

MidtSkandiaregionen som en 

funksjonell, konkurransekraftig og 

integrert grenseregion. Rana 

Utviklingsselskap er norsk 

sekretær for organisasjonen. 

Medlemmer er Regionforbundet i 

Västerbotten, Nordland 

fylkeskom

mune og 

kommuner, 

organisasjo

ner og 

bedrifter i 

regionen. 
 

Sagavägenföreningen 

 Sagavegen er en veiforbindelse 

mellom Norge og Sverige hvor til 

sammen 9 kommuner er medlemmer 

gjennom Sagavegforeningen. Vegen 

strekker seg fra Örnsköldsvik i øst, 

ved Höga Kusten og Bottenhavet, til 

Helgelandskysten ved Atlanterhavet i 

vest. Sagavegen er et samlebegrep og 

varemerke for flere veger med egne 

vegnummer og ulik standard. 

  

HEVA (Helgeland Vann og Avløp)  

 Nettverkssamarbeid for dem som 

arbeider med vann og avløp.  

Rovvilt 

 Hattfjelldal og Grane kommune 

samarbeider om organiseringen av 

tiltak mot rovdyrskader, herunder 

samarbeid om bjørnejakt og 

skuddpremie på gaupe hvor Rana, 

Hemnes, Vefsn, Grane og H-dal hver 

betaler kr 500 pr felte gaupe 
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Politiske styringsorganer – folkevalgte. 
 

1. OVERSIKT OVER DRIFTSUTGIFTER - OG INNTEKTER, 

AVVIK FRA BUDSJETTALL. 
 

Politiske styringsorganer består i tillegg til politisk ledelse (ordfører) av samtlige 

nemnder og råd, samt et ansvarsområde for tilskudd. Ansvarsområdet 220 

Tilskudd omfatter tilskudd til menigheter og tilskudd til andre mottakere. 

Rammeområdet disponerer også midler til rådgivning i Terra-saken. 

 

 

 

 Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik(per.) %- 

 2010 2010 2010 0 forbruk 

Politiske styringsorganer      

Utgifter 4 933 640 4 306 200 5 049 700 627 440 115 

Inntekter -931 708 -412 800 -1 012 800 -518 908 226 

Sum Politiske styringsorganer 4 001 932 3 893 400 4 036 900 108 532 103 

 

 

2. FORDELING AV RESSURSER (BRUTTO) PÅ FUNKSJONER (TJENESTETYPE) I 

2007-2010. 

 

  Regnskap Regnskap Regnskap  Regnskap Kommentar 

  2007 2008 2009 2010  

100 Politisk styring       3 238 301        3 092 631  2 697 156 2 393 184   

110 Kontroll og revisjon                  -            431 531  369508 408 191 Ktr.utvalg og revisjon 

202 Grunnskole         290 664          299 049  307 135 325 000 Tilskudd PPT 

234 

Aktivisering og støttetjenester 

overfor eldre og f.h.           54 829            40 000  40 000 40 000 Tilskudd friv.sentralen 

273 Kommunale sysselsettingstiltak         167 778          169 470  180 936 186 732  VTA-plasser 

320 Kommunal næringsvirksomhet         117 474          118 745  118 075 117 551  Medl.skap LVK 

325 

Tilrettelegging og bistand for 

næringslivet         100 000                   -     37 500 Tilsk.Arbor 

360 Naturforvaltning og friluftsliv                  -              40 250  55 971 16 995 

Medl.sk.USS + tilskudd 

Vefsnlaks 

390 Den norske kirke       1 172 950        1 214 331  1 116 153 1 162 110  

392 Andre religiøse formål           25 482            26 305  26 563 25 336 Tilskudd andre trossamf. 

393 

Kirkegårder, gravlunder og 

krematorier         190 378          176 123  168 614 196 551 Interne ressurser til 393 

 

 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb.
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Politiske styringsorganer fordelt på funksjon viser at tilnærmet alt går til funksjon 100 Politisk styrings 

og kontrollorganer. I 2009 ble det brukt kr. 902.970,- på Terrasaken og i 2010 kr. 105.292,-.  
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Kostratallene viser at Hattfjelldal bruker noe mer ressurser til politisk virksomhet enn 

kommunegruppen vi sammenligner oss med. Mer enn Bindal og mindre enn Grane.  

 

Kommunen er gjennom medlemskap i organisasjoner tilknyttet spesielle interessesammenslutninger 

og prosjekter. Utover overnevnte spesifiserte engasjementer har kommunen blant annet betalt følgende 

kontingenter i 2009 over budsjettrammen for politisk virksomhet: 

 

Mottaker 2008 2009 2010 

Art: 11953 Kontingenter    

Medlemskap KS  139 229,- 94 340,- 

Medlemmskap KS – OU-midler 2010   148 888,- 

Medl.skap USS (eks.mva) 30 000 30 000,- 30 000,- 

Art: 13500 Til Andre Komm./Komm.Inst.    

Indre Helgeland regionråd, Hemnes Kommune,  60 322,- 60 000,- 99 806,- 

Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner (eks.mva) 94 996,- 94 460,- 94 041 

   Vefsn Laks 9 000,- 9 000,- 9 000,- 

Art: 14700 Til Andre (Private)    

 Andre trossamfunn  26 305,- 26 563,-  25 336,- 

 H.dal Frivillighetssentral 40 000,- 40 000,- 40 000,- 

 Hattfjelldal Arbeiderparti 8 594,- 8 594,- 8 594,- 

 Hattfjelldal Senterparti 5 216,- 5 216,- 5 216,- 

 Sosialistisk Venstreparti 1 190,- 1 190,- 1 190,- 

 
Det gjøres oppmerksom på at kommunen også betaler kontingenter over andre budsjettrammer (Blå 

Vegen, Sagavegforningen, Midt Skanidia). Næringsrelaterte kontingenter føres på NTK-avdelingen. 

 

3. Aktiviteter og vedtak i 2010 

Utvalg 2008 2009 2010 

  Møte Saker Møte Saker Møte Saker 

Kommunestyre 8 76 6 53 7 65 

Formannskapet 17 129 14 101 15 125 

Planutvalget 1 1 7 12 7 12 

Partsammensatt utvalg 4 4 0 0 2 2 

Naturforvaltningsutvalget 5 28 5 20 4 14 

Råd for eldre og funksjonshemmede 5 11 3 6 3 9 

Forhandlingsutvalget 1 1 0 0 0 0 

Arbeidsmiljøutvalget 1 4 0 0 0 0 

Delegerte vedtak   651   571   540 

 
Tabellen viser hvor mange møter hvert utvalg har hatt og hvor mange saker som er behandlet.  
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. 
 

Temamøter: 

 Budsjettkonferanse 27.10.09 – 28.10.09 

 

Kommunestyret har blant annet behandlet følgende saker: 

 

K.sak 002/10 Sluttregnskap Hattfjelldal Flerbrukshall. 

K.sak 008/10 Reglement for skoleskyss i Hattfjelldal kommune. 

K.sak 009/10 MIC-Serbia 

K.sak 011/10 Kommunale utleieboliger og eiendomsoversikt. 

K.sak 013/10 Intensjonsavtale mellom Telenor og Hattfjelldal kommune. 

K.sak 017/10 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hattfjelldal 2009/10. 

K.sak 021/10 Kontrollutvalgets årsrapport. 

K.sak 024/10 Palliativ plan 

K.sak 028/10 Planprogram for kommuneplanens arealdel. 

K.sak 029/10 Etablering av interkommunalt krisesenter. 

K.sak 030/10 Regnskap og Årsmelding 2009. 

K.sak 032/10 Resultat anbudsrunde kunstgressbane. 

K.sak 035/10 Endring av retningslinjer for tilskudd i landbruket 

K.sak 042/10 Behandling av kommunal klima og energiplan. 

K.sak 044/10 Hattfjelldal vekst AS – istandsetting til næringsselskap. 

K.sak 054/10 IKT-plan for Hattfjelldal kommune 2011-2013. 

K.sak 055/10 Revisjon tiltaksplan i næringsarbeid. 

K.sak 057/10 Revidert forpliktende plan.  

K.sak 059/10 Revisjon av finansreglement for Hattfjelldal kommune. 

K.sak 060/10 Budsjett- og økonomiplan 2011 – 2014. 

K.sak 062/10 Plan for interkomm.samarbeid mellom barnevernstjenestene i Grane og H.dal. 

 

Plansaker: 

 Forslag til reguleringsplan for Volden festivalområde. 

 

4. FREMTIDIGE UTFORDRINGER. 

 

Det er ingen spesielle administrative utfordringer knyttet til driften av rammeområdet. Det er 

fortsatt heftet noe usikkerhet rundt størrelsen på engasjementet/kostnaden til rådgivere i terra-

saken. Omfanget i 2010 er vært minimalt ettersom det pr. dato er konkursboet som bekoster 

forberedelsene av rettsaken mot Citibank. 
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Politisk organisering. 
 

 

 
 

 

Andre nemnder og råd: 
 Forliksrådet 

 Heimevernsnemnd 

 Beredskapsråd 

 Jordskifteutvalg 

 Innkvarteringsnemnd 

 Tilflyttingsnemnd 

 Prestegårdstilsyn 

 Overligningsnemnd 

 Ligningsnemnd 

 

 Skatteutvalg 

 Takstnemnda for eiendomsskattetakster 

 Overtakstnemnda for eiendomsskattetakster 

 Takstutvalget for ligningstakster 

 Samarbeidsorganer innen skoler og 

barnehager 

 Opptaksnemnd til barnehagene 

 Overformynderiet 

 Dyrevernsnemnda 

 
 

 

 

 
  Fra møte i Hattfjelldal kommunestyre. 

 

 

Kommunestyret 

Formannskapet 
(partssammensatt utvalg, 

valgstyre) 

Naturforvaltnings -

utvalget 

 

Rådet for eldre og 

funksjonshemmede 

Forhandlingsutvalget 

Kontrollutvalget 
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55..  SSEENNTTRRAALLAADDMMIINNIISSTTRRAASSJJOONNEENN  
 
Sentraladministrasjonen består av 

rådmannskontoret (rådmann. ass.rådmann og 

konsulenter for områdene IKT,  

helse/sosial/barnevern og skole/barnehage), 

servicekontoret. lønn- og personalkontor og 

kommunekassen og flyktningekonsulent. 

 

Overordnede mål 

• Yte innbyggerne gode tjenester og være et 

effektivt forvaltningsorgan. 

• Gi de folkevalgte et tilstrekklig grunnlag for 

å fatte vedtak. 

• Følge opp politiske vedtak og de mål og 

arbeidsoppgaver som ligger i budsjett, 

økonomiplan, kommuneplan og andre planer. 

• Skape en organisasjonsstruktur og -kultur 

som gir rom for både omstilling og personlig 

og faglig utvikling for medarbeiderne.  

• Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom 

ulike fagområder.  

• Legge til rette for at tjenesteenheter får 

nødvendig støtte, rettledning, kvalitetssikring, 

styring og koordinering.  

• Initiere og legge til rette for kontinuerlig 

organisasjonsutvikling 

 

Tall på årsverk 2009 2010 

Sentraladministrasjonen 14,25 14,55 

+ Flyktningekonsulent fra aug. 09 1,0 1,0 

 

1. Oversikt over driftsutgifter - og inntekter. avvik fra budsjettall. 

 

Regnskap  Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik(per.) %- 

2009  2010 2010 2010 0 forbruk 

11 064 177 Utgifter 11 140 903 11 669 700 11 726 800 -528 797 95 

-1 266 980 Inntekter -1 270 476 -1 225 300 -1 151 300 -45 176 104 

9 797 197 Sum  9 870 427 10 444 400 10 575 500 -573 973 95 

 

Regnskapsresultatet viser et netto mindreforbruk på kr.573.973,- dvs. 5 %. Mindreforbruket skyldes at 

avsatte midler til Ressurs- og vikargruppen er ubrukt også i 2010. I tillegg er det mindreforbruk på 

fastlønn fordi helse- og sosialkonsulent har blitt omdisponert til PRO-avdelingen. Det ble ikke tatt inn 

lærlinger i 2010.  

 

2.FORDELING AV SENTRALADM. RESSURSER PÅ FUNKSJONER I 2010. 

  Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik(per.) %- 

  2010 2010 2010 0 forbruk 

120 Administrasjon 9 050 579 9 432 200 9 574 000 -381 621 96 

202 Grunnskole 203 152 190 000 190 000 13 152 107 

213 Voksenopplæring 42 115 41 500 41 400 615 101 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 13 054 15 000 0 -1 946 87 

232 Forebygg., helsestasjons- og skolehelsetj 10 253 8 000 8 000 2 253 128 

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 127 199 112 900 100 300 14 299 113 

242 Råd, veiledning og sosialt foreby. arbeid 92 740 87 600 89 000 5 140 106 

244 Barneverntjeneste 180 637 175 000 174 200 5 637 103 

253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner 12 758 151 600 141 900 -138 842 8 

254 Bistand, pleie og omsorg til hj.boende 102 814 106 100 161 100 -3 286 97 

303 Kart og oppmåling 32 208 32 200 0 8 100 
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Som det fremgår av tabellen går ca. 90 % av 

resursene til administrativt relaterte oppgaver 

på funksjon 120. Øvrige utgifter er knyttet til 

andre forhold som for eksempel 

programvarelisenser som tilhører spesielle 

fagfunksjoner. På grunn av at 

sentraladministrasjonen gjør felles innkjøp alle 

funksjoner på rådhuset, fremkommer 

funksjonsfordelingen som vist i tabellen 

ovenfor.  

Sentraladministrasjonen håndterer det aller 

meste av posten til kommunen. I 2010 (tall i 

parentes er for 

2009) er det 

håndtert 3847 

(2.425) 

utgående brev, 

2442 (3.609)  

inngående brev 

og 511 (510) 

notater.. I tillegg kommer henvendelser pr. e-

post og telefon og besøk.  

 

 

Kostratallene viser at kommunen ligger lavere 

i ressursbruk til administrasjon  enn 

kommunene vi sammenligner oss med.  

 

3.RESULTATVURDERING – 

KONKLUSJONER. 

 

Sentraladministrasjonen hadde følgende mål 

for 2010: 

 Sykefraværet skal ikke overstige 5 %. 

Måloppnåelse: 4,94 % (01.10.09- 30.09.10). 

Fraværet har gått ned med 2,6 %-poeng fra 

forrige periode. Målet er oppnådd.  

  Brukerundersøkelsen skal videre-utvikles 

slik at antall svar økes til mer enn 100. 

Måloppnåelse: Det er ikke gjennomført 

brukerundersøkelse i 2010.  

 

Servicekontoret forestår utleie av 

ferieleilighetene i Montenegro.  

 

Besøkstallene er slike: 

År Døgn Iva 

9 

Døgn Iva 

7 

Døgn til Personer 

i alt sammen 

2007 42 0 41 20 

2008 133 56 189 96 

2009 105 63 168 82 

2010 133 105 238 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.FREMTIDIGE UTFORDRINGER. 

 

Hattfjelldal kommune ble i desember 2008 satt 

på Robek-listen. Dette innebærer at kommunen 

er underlagt et strengere kontrollregime fra 

fylkesmannen. Dette medfører bl.a. at 

rådmannen skal rapportere til fylkesmannen 

om status i fht. vedtatt revidert forpliktende 

plan. I tillegg skal låneopptak og vedtak om 

leie av bygninger, anlegg og varige 

driftsmidler, som kan påføre kommunen 

utgifter utover fire år, godkjennes av 

fylkesmannen. 

 

 

 

 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.

3500
4500
5500
6500
7500
8500

2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010

 Hattf jelldal  Bindal  Grane  Gj.snitt

kommunegruppe

Gj.snitt

Nordland



Årsmelding 2010 

 18 

5.1. FLYKTNINGETJENESTEN 

 

Organisering, Tjenester og oppgaver 

Flyktningetjenesten inngår i sentraladministrasjonen, med rådmannen som nærmeste overordnede.  

Kommunens voksenopplæring inngår som en del av flyktningetjenesten, hvor det p.t er 

flyktningekonsulenten som fungerer som leder.  

Flyktningetjenestens ansvarsområde, tjenester og oppgaver:  

- Bosetting og oppfølging av bosatte flyktninger 

- Tilrettelegging av introdusksjonsprogram 

- Organisering av norskundervisning for asylsøkere  

- Tilsetting og personaloppfølging av lærere ved Veiledningsenteret 

- Samarbeid med andre kommunale instanser om ivaretakelse og tilrettelegging av bosatte 

flyktninger, og ellers det som gjelder kommunens tjenester til asylsøkere 

- Kommunens samarbeidspartner opp mot Hattfjelldal mottak 

- Bistå asylsøkere til hjelp og informasjon 

 

Økonomisk resultat. 

  Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

  2010 2010 2010  forbruk 

Ansvar 1 Finans      

Utgifter Avsatt til Flykningefondet 7 223 395 6 675 000 4 476 400 548 395 108 

Inntekter Tilsk og ref. flyktn./asylmottak -7 220 994 -6 675 000 -4 476 400 -545 994 108 

       

Ansvar 3 Sentraladministrasjonen      

Utgifter Prosjekt 4201 Flyktninger 547 716 492 900 500 100 54 816 111 

Ansvar 4 PRO/Helse/NAV/Sosial/Barnev      

Utgifter Prosjekt 4201 Flyktninger 1 387 708 2 030 000 2 030 000 -642 292 68 

Utgifter Prosjekt 4202 Asylmottak       130 468     199 900     201 300  -69432 65 

Ansvar 5 Skoler / Barnehager      

Utgifter Prosjekt 4202 Asylmottak     403 363     402 300     409 200  1063 100 

Utgifter Prosjekt 4201 Flyktninger 1 493 795 1 521 100 1 521 100 -27 305 98 

Ansvar 6 Næring / Teknisk / Kultur      

Utgifter Prosjekt 4201 Flyktninger 145 567 125 000 125 000 20 567 116 

NETTO FLYKNINGETJENESTEN  -3 112 377 4 771 200    

 
Flyktningetjenesten hadde i 2010 et totalbudsjett på ca. 4,7 mill.kr. Ved årets slutt viser regnskapet at 

kommunen har mottatt ca. 3,1 mill.kr. mer enn hva som er forbrukt av tilskudd og refusjoner.  

Det er imidlertid slik at deler av tjenestene, særlig innen helse og servicekontor ikke dekkes av 

flyktningefondet. Dette er fordi det er vanskelig å definerer hvor mye ressurser som faktisk benyttes.  

 
Resultatvurdering – konklusjoner. 

I løpet av 2010 bosatte ikke Hattfjelldal 

kommunen nye flyktninger. Dette til tross for 

at kommunen hadde sagt ja til å bosette ti 

personer også dette året. Utelukkende årsak til 

at vi ikke lyktes var mangel på disponible 

boliger. 

I januar 2010 startet vi opp med 

introduksjonsprogram (heretter omtalt som 

«programmet» eller «introen»)for flyktningene 

i målgruppen (18- 55år) som vi bosatte i 2009. 

Introduksjonsprogrammet skal være helårig og 

på full tid, altså 37,5 t/uke med totalt 5 uker 

ferie i løpet av et år.  

For de fleste bosatte er programmet lagt opp 

som et eksamensrettet grunnskoleløp med to 

dager arbeidspraksis pr uke. Programmet skal 

individuelt tilpasses hver enkelt. 

Introprogrammet er samlokalisert med 

norskopplæringen for asylsøkere, og er lagt til 

Grubben skole. Vi har valgt å kalle skolen 

«Veiledningsenteret».  

Ved veiledningsenteret ble det i 2010 ansatt 

fire lærere som i utgangskpunktet både 

underviste på introduksjon og på 

norskopplæring. 

Vi hadde mellom 40 – 60 deltakere til enhver 

tid ved Veiledningsenteret i 2010. Antallet 

avhenger av belegg på mottaket, samt status på 
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beboere (ikke alle har rett til norskopplæring). 

Vi har dessuten sett oss nødt til å gi karantene 

på to måneder til personer som over tid har 

udokumentert fravær, og som ikke tar skriftlig 

advarsel til etterretning.  

I løpet av 2010 hadde vi forskjellige temauker 

ved skolen, basert på forskjellig informasjon 

som UDI pålegger mottaket å gi sine beboere.  

Temaukene er et samarbeidsprosjekt med 

mottaket, hvor de betaler tolk samt stiller med 

ansatte som 

hjelper til i 

undervisningen 

sammen med 

lærerne. I 

temaukene deltar 

både bosatte 

flyktninger og 

samtlige beboere ved mottaket, også de som 

ikke vanligvis har rett på skole.  

I forbindelse med temauken ”Lov og rett” 

arrangerte vi en felles politidag på 

samfunnshuset. Da kom politi fra Helgeland 

politidistrikt og fortalte om lover og regler i 

Norge. Det ble benyttet tolk.  

Vi har også hatt ”Uteuke” og vært på 

forskjellige turer, blant annet både på 

sommertur og vintertur på Krutvatn.  

              

Kommunen og Hattfjelldal mottak har hatt et 

prosjekt, Samarbeidsrådet (SAR), som er et råd 

oppbygd på samme 

prinsippet som 

elevråd. SAR består 

av to representanter 

fra introdeltakerne, en 

representant for hver 

av skolegruppene 

(totalt 4stk) samt en 

representant fra 

gruppen uten 

skolerett.  

SAR har som oppgave å tilrettelegge 

aktiviteter for bosatte flyktninger i kommunen 

og beboere ved mottaket. De kan også være et 

organ som tar opp forskjellige problematikker 

som oppstår enten på skolen eller ved 

mottaket. Det skal ikke diskuteres enkeltsaker i 

SAR. I forkant av hvert SAR-møte skal valgt 

representant holde gruppemøte. Skaer som 

kommer opp tas med for drøfting i SAR. 

I 2010 arrangerte SAR blant annet 

internasjonal kafé og dro på teambuilding-tur 

til Lurøy:  

               

 

Fremtidige utfordringer. 

Flyktningetjenesten har ikke utarbeidet en 

HMS-plan for Veiledningsenteret. Dette vil vi 

jobbe målrettet mot å få på plass i løpet av 

2011.  

 

Den største utfordringen flyktningetjenesten 

har, og da spesielt Veiledningsenteret, er 

utvilsomt rekruttering av ansatte og det har 

periodevis vært umulig å få tak i vikarer ved 

sykdom.  

Vi vil bevisst arbeide med omdømmebygging, 

og det å gi flyktningetjenesten et positivt rykte 

gjennom å eksempelvis arrangere 

internasjonale kafeer og bruke Elgposten aktivt 

til å markedsføre oss selv ved å sende inn 

bilder fra forskjellige aktiviteter vi har gjort.  

 

Organisering av skolestrukturen er også en 

utfordring, siden antallet asylsøkere med rett 

og plikt, eller bare rett til skole er 

uforutsigbart. Vi har slitt med noe høyt fravær 

hos elever noe som gjør den pedagogiske 

flyten i undervisningen nokså vanskelig.  

Bosetting av nye flyktninger er en utfordring vi 

tar med oss inn i 2011.  
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66..  AAVVDD..  PPLLEEIIEE,,  RREEHHAABBIILLIITTEERRIINNGG  OOGG  OOMMSSOORRGG  

 
Leder: Mari Haarstad til april 2010. Sissel Marit Bue fra juni 2010. 

Sigrid Steinslett har assistert i deres fravær. 

 

1.Organisering 

Avdelingen er organisert i fire enheter; Enhet for sykeheim, enhet for heimetjenester, enhet for 

miljøterapitjenesten, og enhet for Aruna. 

Avdelingen har ca 100 ansatte fordelt på 63 årsverk. Antall ansatte er stort da driften og 

tjenestemottakere skal ha tjenester 24 timer/døgn hele året. 

 

Tjenester og oppgaver 

Avdelingen leverer følgende tjenester; 

 Langtids-, korttids-, avlastning, rehabiliterings-, 

utrednings- og akuttopphold i institusjon 

 praktisk bistand, hjemmesykepleie, 

 trygghetsalarm, matombringing, 

 støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig assistent), 

 omsorgslønn, avlastning utenfor institusjon og ambulerende vaktmester 

 Trygde- og omsorgsboliger 

 Vaskeridrift 

 Kjøkken 

 Miljøarbeidertjeneste og psykisk helse 

 Nyborgveien bofelleskap 

 Aruna dagsenter 

 

 

2.Økonomisk resultat 

PRO-avdeling Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik(per.) %- 

 2010 2010 2010 0 forbruk 

 39 748 979 41 294 400 41 414 800 -1 545 421 96 

 -5 682 473 -5 092 900 -5 133 800 -589 573 112 

Sum PRO-avdeling 34 066 506 36 201 500 36 281 000 -2 134 994 94 

 

Det har fortsatt i løpet av 2010 vært stort fokus på kostnadssiden i budsjett og regnskap. Det har 

gjennomgående vært kjørt med minimumsbemanning innen enhetene. Ved behov for vikar- og 

ekstrahjelp har en så langt som mulig forsøkt å redusere dette. Avdelingen har en stabil 

personalgruppe, selv om det merkes at gjennomsnittsalderen er høy og flere er på vei til alderspensjon. 

Avdelingen har rekruttert nye ansatte og hatt fokus på større stillingsstørrelser som det er mulig å leve 

av. 

Regnskapsmessig har budsjettet holdt godt og gitt seg relativt store utslag. På inntektssiden har det 

hersket stor usikkerhet rundt størrelsen på tilskuddet til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet var 

opprinnelig budsjettert til kr. 0,7 mill. Denne inntekten ble ikke nådd, fordi færre tjenestemottakere 

gikk inn i ordningen for 2010.  

Totalt sett er det likevel en netto besparelse i avdelingen på 2,1 mill.kr. 
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 Hattfjelldal Grane Bindal 

Gj.snitt 

gr.06 

Gj.snitt 

Nordland 

Gj.snitt 

landet 

utenom 

Oslo 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Personell         

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 

 m/ fagutdanning 61 73 71 58 66 73 74 73 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000  

innb. 67-79 år. 74 73 63 90 123 117 92 79 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000  

innb. 80 år og over. 327 300 258 416 363 365 377 344 

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 84,2 76,2 85,7 71,4 77,1 75,6 74,5 72,2 

Andel pl avsatt til tidsbegrenset opphold 54,5 40,9 45,5 21,1 14,3 12,9 10,2 15,1 

Andel pl i skjermet enhet for pers m/ demens 18,2 18,2 18,2 31,6 17,1 24,6 26,6 23,1 

Andel plasser avsatt til rehab/habilitering 18,2 22,7 18,2 0 14,3 6,7 4,2 5,6 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,39 0,36 0,39 0,62 0,21 0,34 0,38 0,36 

Produktivitet/Enhetskostn. komm. instit.         

1)Korr.brt drutg, institusjon, pr. komm plass 840.818 843.318 916.591 922.421 826.143 866.531 860.994 852.634 

Korr.brt drutg pr. mottaker av hj.tj (i kr) 215.184 237.676 296.983 116.596 200.237 189.623 179.490 188.286 

1)Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for 

dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren 

 

3.Resultatvurdering – konklusjoner 

 

 Likestilling; Det er svært få menn med helsefaglig kompetanse som søker seg til omsorgsyrker 

i Hattfjelldal kommune. 

 

Sykefraværet i 2010 var 12,01 % totalt. 

Fraværet i PRO-avdelingen ligger litt høyere enn 2009, hvor fraværet var 10,33 %. Dette har 

sammenheng med langtidssykemeldinger. 

Korttidsfraværet for 2010 var 1,91 %, for 2009 var den på 2,39 %. 

Samlet sykefravær er i øvre grense av landsgjennomsnitt for helse- og omsorgsyrker.  

 

 Miljøvern; Det foretas ingen kildesortering i institusjonen – alt institusjonsavfall brennes. 

Enøk tiltak i bygget, så som senking av innetemperatur på natt, selvslukkende lyskilder i 

mange rom. 

 

 Etikk/moral; De etiske retningslinjene for respektive yrkesgrupper i avdelingen 

følges/etterleves. 

Det er også egne etiske retningslinjer for avdelingen som alle ansatte blir oppfordret til å 

etterleve. 

For øvrig er det høy moralkodeks i henhold til profesjonalitet, på avdelingen. 

 

Tjenestetype Antall mottakere i 2010 

Avlastning utenfor institusjon           5 

Trygdebolig 15 

Omsorgsbolig   24 

Trygghetsalarm 44 

Forsterket botilbud                           1 

Heimesykepleie   49 

Praktisk bistand 54 

Kjøp av middag 20 
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Tjenestetype Antall mottakere i 2010 

Psykiatrisk sykepleie   15 

Støttekontakt   10 

Dagsenter 11 

Brukerstyrt personlig assistent 2 

Omsorgslønn      5 

Ambulerende vaktmester 13 

Teknisk hjelpemiddel  60 

 

Sykeheimen produsert totalt 8268 kurdøgn i 2009, hvilket utgjør et belegg på 102, 97 %. 

For 2010 utgjør det ca 8030 kurdøgn, hvilket utgjør et belegg på 100 % i gjennomsnitt på hele året. 

 

Antall innleggelser på type plass 2009 2010 

Langtidsplass 16 16 

Korttidsplass 38 37 

Dagopphold 1 0 

Nattopphold 1 0 

Rehabiliteringsplass 10 11 

Utredning/akuttplass 8 5 

Avlastning 4 2 

 

 

Fremtidige utfordringer 

Det er fortsatt en jevn pågang i 

etterspørselen etter PRO- tjenester. Det 
arbeides aktivt med ressursbruk i hele 
avdelingen.  
Pleietyngden i sykehjem øker da liggedøgn på 

sykehus kortes ned. Kommunen forventes i 

økende grad å ta i mot utskrivningsklare 

pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Dette 

innebærer en økt pleietyngde på pasientene 

både i og utenfor institusjonen. Dette kan 

kanskje bli den størst utfordringen vi får, da 

avdelingen har færre rom i 2011. Videre vil 

pasientene ha behov for større medisinsk- og 

sykepleiefaglig behandling i tiden fremover. 

Dette medfører en endring i 

kompetansebehovet i avdelingen, noe 

avdelingen har startet på, med andre 

funksjoner i gitt bemanningsplan for 2011. 

Denne tendensen vil forsterkes fremover, jf. 

St.meld.nr.47, 2008 – 2009 

(Samhandlingsreformen) 

Her er det nedsatt arbeidsgrupper i lag med 

Grane og Vefsn. Det vil få konsekvenser med 

bakgrunn i ressurs bruk. Stor møtevirksomhet 

og planlegging. 

Det stadig økende antall demente vil fortsatt 

være en utfordring. 

Avdelingen har i året som gikk fått etablert 

Demensteam som jobber med mange av disse 

utfordringene, samt økt kompetanse på dette 

område. Men det mangler godkjente lokaler i 

hht norm for Demensavdeling. 

Avlastningsbehovet for familier med 

funksjonshemmede barn vil fortsette å øke de 

kommende år. Her jobbes det kontinuerlig med 

å finne egnede lokaliteter, og det ser bra ut for 

2011. 

Avdelingen vil i 2011 fortsette arbeide med å i 

vareta tjenestemottakerne på best mulig måte i 

hht lov om sosialtjenester og lov om 

helsetjenester i kommunene.  

Viser også til Nasjonale mål og prioriteringer 

for 2011 innenfor helse – og omsorgsområdet, 

utgitt av Helsedirektoratet. Her belyses mange 

og nye oppgaver som kommunens pleie og 

omsorgssektor skal ivareta. 
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77..  HHEELLSSEEAAVVDDEELLNNIINNGGEENN  
Leder: Britt Blaunfeldt Petersen 

 
1. Økonomisk resultat. 

 Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

 2010 2010 2010  forbruk 

Utgifter 6 977 288 6 919 800 6 435 100 57 488 101 

Inntekter -3 944 226 -3 813 300 -2 796 100 -130 926 103 

Sum Helseavdeling 3 033 063 3 106 500 3 639 000 -73 437 98 

 

 Hattfjelldal Grane Bindal 

Gj.snitt 

gr.06 

Gj.snitt 

Nord-

land 

Gj.snitt 

landet u/ 

Oslo 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Prioritering         

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten 1908 2356 2397 2721 4504 3669 2314 1811 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- 

og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 7682 9253 8903 6489 14345 9082 6724 5687 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, 

 helse pr. innbygger 236 263 415 457 146 199 101 104 

Produktivitet/Enhetskostnader         

Brutto driftsutgifter pr. innbygger.  

Funksjon 232, 233 og 241 4334 4788 4672 4043 7232 4982 3188 2275 

 

Antall årsverk:  

 

      2008:         8,2   

      2009:  8,2 

2010:         8,6 

 

Antall henvendelser til legekontoret: 

2008: 14.128 

2009: 10.329 

2010: 11.378 

 
 

2.Resultatvurdering 

Det er  god stabilitet på helseavdelingen med 

full bemanning og alle stillingene er besatte 

med kvalifisert personell. Vi har en høy 

arbeidsmoral. Arbeidsplassen er 

kvinnedominert, vi er inkluderende og bevist 

på likestiling. Vi er opptatt med å tilvareta 

miljøet.    Korttid sykefraværet er lavt, 1,90 % 

meden det totale sykefraværet er 8,88%. Det 

økonomiske resultatet ble bra. Kontoret har 

kunnet opprettholde stor aktivitet for å 

møtekomme våre brukere og 

samarbeidspartnere. Ordningen med turnuslege 

og legestudenter fungerer godt, vi får god 

evaluering. Ventetiden for bestillingstime til 

fastlegene har vært ca fire til fem uker. 

Øyeblikkelig hjelp time fås samme dag.  

 

Tiltak/resultatvurdering/konklusjoner: 

Det er ikke konstatert noen nærings-

middelsbåren smitte. Det blev utført 

vaksinasjon av befolkningen mot både 

svineinfluensa og sesonginfluensa men det var 

fortsatt ikke alle i risikogruppene som 

vaksinerte seg som anbefalt. Ordningen med 

0,3 helsesøsters på asylmottaket er en god 

investering. Legekontoret får dog fortsatt bruke   

mye av resursene på asylsøkere. Antallet 

konsultasjoner på legekontoret var 4790 st i 

tillegg kommer enkelt konsultasjoner 2617 st 

samt telefon konsultasjonene  3971 st, sammen 

utgjør dette totalt 11.378 kontakter. 

Legekontoret driver systematisk og etter 

gjeldende retningslinjer og gir en kvalitativ 

god tjeneste. Dominerende diagnosegruppe er: 

hjerte- og kar-, muskel- og skjelett-, 
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lungesykdommer, diabetes samt psykiatri. 

Hattfjelldal og Grane kommune har 

vaktsamarbeide og har i gjennomsnitt 2,7 

henvendelser per vakt. Dette ligger bra 

sammenlignet 

med det 

anbefalte dvs 1 

konsultasjon 

per 1000 

innbyggere per 

vakt. Antallet 

døde  i 

Hattfjelldal i 2010 er 14 personer. 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Helsesøster driver et lavterskeltilbud og 

forebyggende arbeid på helsestasjon og i 

skolehelsetjenesten. Pr 31.12.10 var det 104 

registrerte barn 0-5 år på helsestasjonen. 

Helsestasjonen følger de anbefalinger som er 

gitt av Statens helsetilsyn når det gjelder 

oppfølging av barn og unge 0-20 år. Dette 

dreier seg bla om hjemmebesøk til nyfødt, 

spedbarnskontroller, 2 og 4 års kontroller, 

skolekontroller( i faste klasser), vaksinering, 

undervisning ifht fysisk og psykisk helse i 

skolen og på foreldremøter. Helsesøster har 

også koordinatoransvar for mange barn med 

særlige behov. Skolehelsetjenesten har økt 

fokus på psykososiale problem og er inne i 

ungdomsskoleklassene med prosjekt ”Psykisk 

helse i skolen”. Helsesøster har et bredt 

tverrfaglig samarbeid med bla skole, 

barnehage, barnevern og tannhelsetjenesten. 

Flyktingshelsesøster har ansvar for helse-

undersøkelse av alle flyktinger og  asylsøkere, 

i dette inngår smittevern og kartlegging av 

fysisk og psykisk helse  og oppfølging i 

forhold til dette.     

 

Jordmor tjenesten. I 2010 var det 23 ny 

innskrevne gravide.   Også under 2010 har det 

vart legene som har utført kontrollene av de 

gravide da jordmor var ute i permisjon.    

 

Andre arbeidsoppgaver. Bl.a. MOT, Miljørettet 

helsevern, smittevern, helsearbeid med 

flyktninger, ansvarsgrupper, reisevaksine, 

helseopplysning, tverrfaglig samarbeide med 

andre instanser m.v.  

 

Kommunefysioterapeut 

Kommunefysioterapeuten har en 60 % stilling 

og jobber i hovedsak med aldersgruppen fra 0-

18 år. Det jobbes ut fra henvisning fra lege her, 

eller henvisning fra sykehus. I tillegg til dette 

ved forespørsel fra helsesøster angående ulike 

problemstillinger som dukker opp ved 

kontroller. I samarbeid med helsesøster 

gjennomføres det faste 4- resp 8-

månederskontroller. I samarbeid med 

helsesøster er fysioterapeut med på enkelte 

besøk i skolene der temaene kosthold og fysisk 

aktivitet tas opp. 

 

Folkehelse 

Hattfjelldal kommune har inngått en 

forpliktende partnerskapsavtale med Nordland 

Fylkes-kommunen om lokalt forebyggende 

folkehelse-arbeide. Som stimulering for dette 

forebyggende arbeidet mottar vi 150.000 kr/ år. 

Handlingsplan for arbeidet er utarbeidet og 

godkjent i Helse & 

Sosialteamet. Avtalen om folkehelsearbeidet er 

videreført. 

 

FYSAK.  

Tilbudet fra FYSAK i Hattfjelldal omfatter et 

tre måneders opplegg med helsesamtale I og II, 

UKK gåtest, organisert fysisk aktivitet to 

ganger i uka og veiledning i forhold til 

ernæring. I løpet av 2010 ble det henvist totalt 

20 stk til FYSAK 

i Hattfjelldal. 11 

av disse fikk 

veiledning på 

trimrommet, 

mens det var 9 

som deltok på tre 

måneder med 

trening, alle 

deltakerne fikk tilbud om ytterligere tre 

måneder med trening. FYSAK koordinator har 

i tillegg vært behjelpelig med tilpasning av 

treningsprogram på trimrommet og råd om 

ergonomi for ulike yrkesgrupper i kommunen. 

FYSAK koordinator deltar også på enkelte 

treninger i samarbeid med psykiatritjenesten. 

Det ble i 2010 arrangert kostholdskurs ”Bra 

mat for bedre helse”. Det var her 7 deltakere 

og det var FYSAK koordinator som 

gjennomførte de 5 kurs kveldene.  

 

3. Fremtidlige utfordringer 

Den kommende samhandlingsreformen vil 

kreve en betydelig arbeidsinnsats, både innad i 

kommunen men også i samarbeide 

interkommunalt samt med spesialisthelse-

tjenesten. Stort fokus vil bli på å forebygge de 

levestils relaterte sykdommene dvs hjerte-kar, 

KOLS, diabetes samt psykiatri og rus.    

Arbeidet med FYSAK og  partnerskapsavtale 

med Fylkeskommunen om forebyggende 

folkehelsearbeid skal utvikles og videreføres, 
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dette vil ha betydelse i den  kommende 

samhandlingsreformen.  Etablering av asyl-

mottak i kommunen innebærer en relativt stor 

belastning av både smittevern, lege- og 

helsestasjonstjenestene. Vi ønsker fortsette 

med mottak av  studenter og turnusleger dette 

som en del i en langsiktig legerekruttering. Vi 

har  en god arbeidsmiljø og kommer fortsatt til 

å arbeide for å opprettholde denne. Vi kommer 

også framover til å prioritere videreutdanning, 

dette for å kvalitetssikrere tjenesten. Vi skal 

fortsette arbeidet med å videreutvikle våre 

kvalitetssikringsrutiner for å tilfredsstille de 

kvalitetskrav som finnes. Oppkoplingen til 

Nord Norsk helsenett fungerer godt. Vi 

mangler logopedtjenester. Vi har både barn og 

voksne med funksjonshemming som trenger 

disse lovpålagte tjenestene.  Vi har gjennom 

mange år hatt en velfungerende 

legevaktordning med Grane kommune. Denne 

avtalen er  forlengt og vi håper at Grane vil 

fortsette samarbeidet. Alene er vi veldig 

sårbar! Vi håper inderlig at ombyggingen på 

Helsehuset kan sluttføres i 2011. 
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88..  SSOOSSIIAALLAAVVDDEELLIINNGGEENN  
 

1.  Organisering, tjenester og oppgaver. 
 

Sosialavdelingen har hatt 1 årsverk i 2010. Dette er benyttet til stilling som avdelingsleder i 80 % og 

medfinansiering av miljøterapeut for barn og unge i resterende 20 %.  

 

Sosialavdelingen har ansvar for kommunens barneverntjeneste. I tillegg har avdelingen bl.a. 

 administrert økonomien til 1 person (bistått NAV) 

 saksbehandlet boligtilskudd til etablering og utbedring (husbankmidler) 

 saksbehandlet kommunalt boligtilskudd (ved bygging av egen bolig)  

 forvaltet alkohollovens bestemmelser 

 deltatt i følgende kommunale samarbeidsfora: driftsledermøter, psykososial støttegruppe, 

tverrfaglig  

- basisgruppe for barn og unge, ped.leder møter i Hattfjelldal barnehage og flyktningeteam 

 koordinert hjelp innen rusomsorgen og gitt veiledning/støttesamtaler. 

 

Prosjektdeltakelse i 2010 (interkommunale): 

Prosjektets navn: Samarbeidspartnere: Deltakelse: Finansiering: 

Modell for helhetlig rusarbeid Helgelandssykehuset. I arbeidsgruppa Ekstern. Helse Nord. 

Hybelprosjektet Vefsn, Grane, Mosjøen 

videregående skole 

I arbeidsgruppa Ekstern. 

Fylkeskommunen. 

Oppfølgingsteam for ungdom Vefsn, Grane, 

Konfliktrådet, Politiet  

I arbeidsgruppa Ekstern. 

 

 

2.  Økonomisk resultat. 
Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype)  

Regnskap 

2009 

 Regnskap 

2010 

Revidert 

budsj. 2010 

Avvik kr Avvik % 

945.347 Brutto driftsutg. 1.522.902 1.491.000 31.902 2 % 

-82.446 Brutto driftsinnt. -409.503 -401.400 -8103 2 % 

1.027.793 Netto utgift  1.113.399 1.089.600 23.799 2 % 

 

Sosialavdelingen har måttet få tilført midler i 

løpet av året gjennom kommunestyrets 

budsjettreguleringer høsten 2010, først kr 

50.000,- i september, deretter kr 200.000,- i 

desember.   Merforbruket skyldes økt behov 

for hjelpetiltak. Hjelpetiltak (forebyggende 

barnevernstiltak) var allerede fra januar 2010 

forventet mye høyere enn budsjettrammen som 

var gitt. Budsjettrammen gjenspeilte ikke 

forventet behovet i barneverntjenesten, jfr. 

regnskapstall 2009 og allerede vedtatte tiltak. 

Antatt merforbruk ble rapport i månedlige 

regnskapsrapporter til rådmannen fra februar 

av. I tillegg oppstod nye behov i løpet av året, 

bl.a. kommunale egenandeler ved 2 

hjemmebaserte tiltak gjennom Bufetat 

(Yttrabekken ungdomsheim og fagteamet i 

Bodø). Året 2009 hadde rekordmange 

meldinger og undersøkelsessaker noe som 

igjen gav seg utslag i behov for hjelpetiltak.  
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3.  Kostra nøkkeltall 

Sosial - nøkkeltall Hattfjelldal Grane Bindal 

Gj.snitt 

gr.06 

Gj.snitt 

Nord-

land 

Gj.snitt 

landet u/ 

Oslo 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Dekningsgrader         

Sosialhjelpsmottakere 27 30 40 48 31 41 162 255 

Andelen sosialhjelpsmottakere i fht innb 1,9 2,1 2,7 3,2 1,9 2,9 3 2,5 

Produktivitet         

Brutto driftsutg pr. sos.hj.mottaker, i kr 50889 45667 53025 34125 49452 49960 69758 72019 

Brt dr.utg.til øk. sosialhjelp pr. mottaker 27259 13167 15275 8771 11258 20111 29455 34238 

Årsverk i sosialtjenesten inkl stillinger 

 til sysselsettingstiltak 1,1 0,9 1,3 1,3 1,65 1,52 5,24 10,39 

 

Barnevern - nøkkeltall Hattfjelldal Grane Bindal 

Gj.snitt 

gr.06 

Gj.snitt 

Nordland 

Gj.snitt 

landet 

u/Oslo 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Dekningsgrader         

Barn med undersøkelse ift.  

Ant innb 0-17 år, % 2,3 2,9 1 4,5 5,1 5,1 4,8 3,6 

Andel barn med barnevernstiltak 

 ift. innb 0-17 år 6,5 7,2 8,7 5,2 9,6 5,9 5,3 4,5 

Produktivitet         

Brutto driftsutgifter per barn (f 244) 35048 18957 26929 43348 31868 33114 33406 34238 

Brutto dr.utg per barn i opprinnelig  

familie (funk251) 9050 14500 25259 14357 61074 29715 22032 30601 

Andel barn med tiltak pr 31.12. med  

utarbeidet plan, % 100 100 100 86 83 57 53 73 

 

4. Resultatvurdering – konklusjoner. 
 

Arbeidsmiljø, fravær m.m: 

 Likestilling: 80/20 fordeling av kvinne og mann  

 Miljøvern: Papirinnsamling/kildesortering, bevissthet rundt behov for utskrift mm 

 Etikk/moral: Profesjonsbestemte yrkesetiske retningslinjer bl.a. respekt, empati, likeverd.  

 Lavt sykefravær og stabil bemanning: 

 

Perioder 2010 2009 2008 

01.04. - 

30.09. 

0 dagsverk 1 dagsverk              

1,53% 

207 dagsverk  

73,35% 

 

 

Aktivitetsnivået i barneverntjenesten: 

 

Meldinger og undersøkelsessaker:                         

 2010 2009 2008 2007 

Meldinger 5 17 12 4 

Undersøkelser 2 9 7 2 

 

Hvem sendte bekymringsmeldinger i 2010? 

Helsestasjon (1), psykisk helsevern (1), asylmottak/flyktningetjeneste (2)og barneverntjeneste i annen 

kommune (1). 

Perioder Fravær  

01.10.2009-30.09.2010 2 d = 0,69 % 

01.10.2008-30.09.2009 4 d= 1,68 % 
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Noen fakta fra barneverntjenesten 2010 2009 2008 

Antall barnevernfaglige vedtak som er fattet 57 49 50 

Antall barn med hjelpetiltak i løpet av året som er gått 27 22 20 

Antall gutter med hjelpetiltak 15 16 10 

Antall jenter med hjelpetiltak 12 6 10 

Aldersfordeling med hjelpetiltak 0-12år 12 9 12 

Aldersfordeling med hjelpetiltak 13-17år 12 13 8 

Over 18 år (tiltak kan forlenges til fylte 23 år) 3 0 0 

Barn under omsorg 0 0 0 

 

Evaluering av målsettingene for 2010. 

 

1) Interkommunal samarbeidsavtale om drift 

av krisesenter er vedtatt og iverksatt. 

2) Egnede personer til de ulike hjelpetiltak 

(støttekontakter, besøkshjem osv) er blitt 

rekruttert. 

3) Skriftlige rutinebeskrivelser er utarbeidet. 

4) Plan for interkommunalt samarbeid 

mellom barneverntjenesten i Grane og 

Hattfjelldal er vedtatt. Handlingsplan for 

samarbeidet i 2011 er utarbeidet og vedtatt 

av kommunestyret.  

5) Sendt søknad til fylkesmannen om 

øremerkede midler til barnevernet for 2011 

6) Engasjert skjenkekontrollør og 

gjennomført 1 kontroll høsten 2010 på 

salgs- og skjenkested. 

7) Rusplan/alkoholpolitisk plan er under 

utarbeidelse, men ikke ferdigstilt. 

8) Internkontroll er under utarbeidelse, men 

ikke ferdigstilt. 

9) Det er ikke gjennomført 

brukerundersøkelse som planlagt. 

 

5.  Fremtidige utfordringer. 
Fortsatt lavt sykefravær og stabil bemanning. 

Videreutvikle tiltak og samarbeidsformer. 

Fortsatt fokus på forebyggende hjelp og tidlig 

innsats. Få avsatt tid til kompetanseheving og 

fagutvikling. 

 

Målsettinger for 2011: 

1) Ferdigstille rusplan/alkoholpolitisk 

plan.   

2) Gjennomføre handlingsplanen i 

samarbeidsavtalen med Grane 

barneverntjeneste. 

3) Gjennomføre brukerundersøkelse i 

barneverntjenesten (ved bruk av 

bedrekommune.no) 
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99..  NNAAVV--KKOONNTTOORREETT  
 

Leder av avdelingen: Janne-Britt Nilsskog 

 

1. ORGANISERING, TJENESTER OG OPPGAVER 

 

Den 28. mai 2008 ble deler av kommunens sosialtjenester, i tråd med  NAV-

reformens intensjoner, slått sammen med NAV Trygd og NAV Arbeid til en 

ny avdeling i kommunen; NAV Hattfjelldal.  NAV-kontoret ligger på Rådhuset og har en bemanning 

på 4 personer, hvorav to er statlig ansatt og to er kommunalt ansatt (lederstilling og 1 årsverk overført 

fra sosialavdelinga).  Fra sosialavdelinga er det overført tjenester innefor økonomisk sosialhjelp, 

gjeldsrådgivning (både utenomrettslige avtaler og oppfølging av gjeldsordninger etter loven), offentlig 

forvaltning av privatøkonomi, boligsosialt arbeid, reiserett med transporttjenesten for 

funksjonshemmede og parkeringstillatelser for forflytningshemmede.  

 

 

2. ØKONOMISK RESULTAT 

 

Ansvar 426 – NAV kommune 

 Regnsk. 2010 Budsjett 2010 Avvik (kr) % -forbruk 

Brutto driftsutgifter   2010                  3 328 505 3 889 700 -561 195 85 

Brutto driftsinntekter 2010                                   -2 014 705 -2 573 000 -558 295 78 

Netto utgift  2010 1 313 800 1 316 700 -2 900 100 

 

Fordeling på funksjoner (tjenestetype) 

Funksjon  Regnsk. 2010 Budsjett 2010 Avvik (kr.) % - forbruk 

    242 Råd, veiledn. og sosial forebyg. 734 692 686 700 47 992 107 

    276 Kvalifiseringsprogrammet 35 688 130 000 - 94 312 27 

    281 Økonomisk sosialhjelp 543 420 500 000 43 420 109 

 TOTALT 1 313 800 1 316 700 -2 900 100 

 

Vurdering av regnskapstall 2010: 

Regnskapet for 2010 viser et positivt resultat på kr. 2 900,- innenfor hele ansvarsområde 426 – NAV.  

Det vil si et regnskap i balanse.  

Det har vært en stor økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp i forhold til 2009. Dette skyldes at det 

har vært en økning av brukere med behov for økonomisk sosialhjelp i tillegg til at det har vært 

enkeltbrukere med større behov enn tidligere.  Det vil alltid være svingninger i behovene innefor dette 

området, men hver søknad vurderes individuelt og i tråd med loven.  Det har vært gjennomført 

budsjettregulering innenfor funksjon 281 – økonomisk sosialhjelp i 2010. 

 

4. RESULTATVURDERING – KONKLUSJONER 

 

Aktivitet i 2010: 

 

Oppsummering av aktiviteter: 

*  det er fattet 165 sosialfaglige administrative 

vedtak i 2010 (126 vedtak i 2009 og 144 i 

2008). Antall vedtak gir et bilde på omfanget 

av søknader som kommer inn i løpet av året, 

altså henvendelser som skal besvares med 

enkeltvedtak. Det har vært en stor økning siden 

2009. 

* NAV-kontoret har hatt 40 mottakere av 

økonomisk sosialhjelp i 2010 (30 i 2009, 27 i 

2008 og 47 i 2007). Det har totalt vært 40 

aktive brukere, så alle aktive brukere har også 

fått økonomisk sosialhjelp.  Det er nesten 

ingen av brukerne som har økonomisk 

sosialhjelp som eneste inntektskilde. Noen kan 

i perioder av året være utan annen inntekt, men 

hovedparten har annen inntekt og har behov 

for supplerende stønad for å sikre et forsvarlig 

livsopphold.  
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*  gjeldsrådgivning, oppfølging og økonomi-

styring for enkeltbrukere basert på frivillige 

avtaler. 

* det er gitt generell råd og veiledning til 

brukere i ulike livssituasjoner. 

* NAV-kontoret har administrert ordningene 

med reiserett med transporttjenesten for 

funksjonshemmede (48 brukere) og 

parkeringstillatelser for forflytningshemmede. 

* NAV-kontoret har deltatt i tverrfaglig 

samarbeid ved oppfølging av personer med 

ulike sosiale problemer, psykiske lidelser og 

rusproblematikk.  

 

Personal/bemanning: 

NAV-kontoret har 4 fast ansatte fordelt på 4 

årsverk. Arbeidet i NAV-kontoret er organisert 

slik at alle veilederne i kontoret skal ha en 

minimumskunnskap på alle fagområder, slik at 

de kan hjelpe brukerne med enkle oppgaver.  

Utover dette er det fordelt hovedansvars-

områder hos den enkelte veileder, slik at vi 

sikrer en god dybdekompetanse i kontoret på 

alle fagområder.  Disse fagområdene er fordelt 

etter veileders formal og realkompetanse, og 

fagområdet som sortere under det lovverk 

kommunen skal forvalte kan god ivaretas av en 

statlig ansatt, og vice versa.   Alle brukere har 

krav på en fast kontaktperson i NAV-kontoret. 

I NAV-kontoret er også oppgavene delt inn i to 

hovedområder; mottak og oppfølging, og i 

tillegg til å ha oppfølgingsansvar innenfor 

enkelte fagområder, rullerer ansvaret for å ha 

arbeid i mottakskontoret mellom alle ansatte. 

Kontoret er knyttet opp imot NAV 

Kundesenter, som har sentralbordfunksjon og 

som kan svare på mange av henvendelsene 

som kommer.   

 

Arbeidsmiljø/fravær: 

De kommunalt ansatte i NAV-kontoret har et 

sykefravær på 1,7 % i 2010.  0,9% skyldes 

barns sykdom, mens 0,8% skyldes egen 

sykdom.  Sykefraværet er svært lavt. 

Ved ferieavvikling og planlagt fravær fra 

kontoret overlapper de ansatte for hverandre 

slik at avdelingen alltid er bemannet og 

tilgjengelighet for tjenestemottakerne er 

ivaretatt.  

 

 

 

 

Etikk/moral. 

Ved etableringa av NAV-kontoret ble det, som 

en del av prosessen, gjennomført en 

arbeidssamling hvor ett av temaene var  

etikk/moral både i forhold til arbeidsmiljø og 

møte med brukerne av kontoret.  Det ble 

utarbeidet hustavle for NAV Hattfjelldal.  

Diskusjoner rundt dette emnet er en viktig del 

av det daglige arbeidet i NAV-kontoret og er 

også jevnlig tema ved kontormøter. 

Likestilling 

NAV-kontoret har ingen uttalt politikk i 

forhold til likestilling utover det som er nedfelt 

i NAV og kommunens øvrige planer og 

styringsdokumenter.  Likestilling er en naturlig 

del av det daglige virke i kontoret, både i 

forholdet mellom de ansatte og i møte med 

brukerne.  Kjønnsmessig er det en ubalanse i 

forhold til antall ansatte med 3 kvinner og 1 

mann. Leder ved kontoret er en kvinne. 

Miljøvern 

Miljøvern er ikke et tema som har en stor plass 

i NAV-kontorets drift.  Et område hvor vi 

forsøker å være bevisst dette, er i forhold til 

bruke av papir ved utskrift og kopiering.  Her 

legger vi vekt på å vurdere behovet for å ha en 

utskrift eller kopi på papir.  Baksiden av 

dokumenter som ikke inneholder sensitive 

opplysninger blir ofte brukt til kladdepapir.  

 

Vurdering av kvaliteten ved tjenesten: 

Det er ikke utført brukerundersøkelse i 2010. 

 

5. FREMTIDIGE UTFORDRINGER 

Målsettinger for 2011: 

* bidra til at brukerne snarest mulig både får 

sikret sin inntektssituasjon, får vurdert sine 

rettigheter til andre ytelser og oppnår 

meningsfylt arbeid/aktivitet i sin hverdag.  

* arbeide for nå kommunens måltall for antall 

brukere på Kvalifiseringsprogrammet.  

* gi et tilbud til kommunes innbyggere i 

forhold til gjeldsrådgivning og frivillig 

økonomiforvaltning.   

* arbeider for å opprettholde et lavt sykefravær 

i avdelingen.  

* være tilgjengelig for brukerne slik at 

førstelinjetjenesten oppleves som et 

lavterskeltilbud i kommunen 
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1100..    OOPPPPVVEEKKSSTTSSEEKKTTOORREENN  
LEDERE AV AVDELINGENE: Inger-Lise Bleikvassli, Lillian Sætern og Wenche Daleng 

 

ORGANISERING - TJENESTER OG 

OPPGAVER 

Oppvekstsektoren i kommunen har de siste 

årene vært gjennom en omorganisering, og er i 

dag organisert slik:  

3 oppvekstsentre med Rektorteam bestående 

av 3 rektorer  

Spesialpedagogisk veileder i 30 % 

Sosiallærer/ miljøterapeut (tverrfaglig 

samarbeid med barnevern) 

IKT ansvarlig i 30 %  

Hattfjelldal Oppvekstsenter har stedlig leder i 

barnehagen og 2 teamledere i skolen, som 

sørger for den daglige driften i barnehagen og 

på team. 

 

Sektoren har i dag felles satsingsområder som 

er nedfelt i virksomhetsplaner for skolene og 

årsplaner for barnehagene. I barnehagene har 

vi stadig større fokus på pedagogisk 

utviklingsarbeid, og deltar på regional satsing 

”Kvalitet i Barnehagen”. Kommunen har full 

barnehagedekning.  

 

I skolene drives systematisk opplæring og 

undervisning. Det gjøres grundig arbeid på 

mange områder;   

 nasjonale og lokale kartlegging og 

prøver 

 vurdering og skole-hjem-samarbeid 

Skolen gir tilbud om SFO og leksehjelp. I 

sentrum  drives en prep.klasse, der vi i en 

startfase ivaretar barn som kommer til 

kommunens asylmottak, og bosatte 

flyktninger. Dett er med på å sikre god 

integrering blant jevnaldrede elever.  

 

Vi har i samarbeid med Skolemiljøutvalget 

utarbeidet en skolemiljøplan. Det jobbes 

systematisk med klassemiljø, læringsmiljø og 

atferdsmodifikasjon.  

Det er fokus på god og tydelig klasseledelse, 

og elev – og foreldremedvirkning. Samspillet 

med heimene har stor betydning for hvor godt 

vi lykkes i læringsarbeidet med barna.  

 

Sektoren er i stadig utvikling, og det drives 

kompetanseheving på flere områder;  

 regionale prosjekt; Kvalitet i 

barnehagen, matematikk i fokus og 

språk i fokus  

 regionale nettverk 

 kurs og studier; klasseledelse, ledelse i 

barnehagen og rådgiverutdanning  

 

For samiske barn tilbyr vi i dag samisk språk 1 

og 2, fordypning i samisk og integrering. 

Tilbudet kjøpes av Sameskolen for Midt – 

Norge. 

  

Vi har i dag tilrettelagt tilbud i barnehage og 

skole for barn med særlige behov.  

 

Varntresk oppvekstsenter     
Brukere 

I 2010 ga 

barnehagen 

tilbud til 3-5 

barn i alderen 

1-5 år. I 

skolen var 

elevtallet 

henholdsvis 

6 og 7 elever 

i 2009/2010 og 2010/2011, herav en elev med 

særskilte tilretteleggingsbehov. Denne eleven 

har også et tilbud i SFO på 6 timer pr uke 

 
Personalsituasjon 

Lærer i svangerskapspermisjon deler av året. 

Ny fast ansatt assistent i skole/ SFO med 

fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.God 

trivsel, lavt sykefravær 

 

Bygg og anlegg 

Skiftet ut varmeovner i klasserom og 

barnehagelokaler. Skiftet ut kabel i 

sikringsskap. 

En del utfordringer knyttet til plassbehov: 

grupperom, lagerplass. 

Etter hvert som bygget blir eldre vil behovet 

for vedlikehold melde seg i stigende grad. 

 

Susendal oppvekstsenter 

Brukere 

I 2010 ga 

barnehagen 

tilbud til 12 barn 

i alderen 1-5 år. 

I skolen var 

elevtallet 19 

elever i 09/10 og 10/11, 2-3 av dem har 

benyttet tilbud i SFO. 
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Personalsituasjon 

To nyansatte lærere høsten 2010. Alle lærerne 

har godkjent utdanning. 

Assistent i skolen dekker opp leksehjelp, fysisk 

aktivitet og oppfølging av elever. 

Hadde bare 20 % pedagogisk leder i 

barnehagen i høsthalvåret. 

12 ansatte med god arbeidsmoral gir godt miljø 

og lavt sykefravær. 

 

Bygg og anlegg 

Skiftet ut el-hovedtavle. 

Etter hvert som bygget blir eldre vil behovet 

for vedlikehold melde seg i stigende grad. 

 

Hattfjelldal oppvekstsenter 

Brukere: 
I 2010 

ga 

barneha

gen 

tilbud 

til 50 – 

55 barn 

i 

alderen 1-5 år. Derav ett barn med særlige 

behov. 

I skolen var elevtallet ca 160 elever i 09/10 – 

10/11 (vår / høst). 

Prep.klasse for asylsøkere og bosatte 

flyktninger har hatt 6 – 10 elever. 

SFO hadde 10 – 15 barn som benyttet tilbudet 

09/10- 10/11 ( 

 

Personalsituasjon 

Lærer i svangerskapspermisjon deler av året. 

Det er faglært personale i alle 

pedagogstillinger i skolen og barnehagen. 

Blant vikarer er det en del ufaglært 

arbeidskraft.  

Fast ansatt spesialpedagogisk veileder i 30 % 

med virke i hele sektoren. 

Miljøterapeut fast ansatt i 100 % med 

tilhørighet i barnevern, og 30 % i oppvekst.  

God trivsel, relativt lavt sykefravær, noe 

høyere høsten 2010. 

Ca 90 % av arbeidsstokken består av kvinner. 

 

Bygg og anlegg 

Sommeren 2010 ble 4 klasserom utvidet på 

grunn av plassmangel. Svært positivt! 

Det ble høsten 2010 satt opp vask på et stort 

klasserom i hovedbygget. 

Det ble vinteren 2010 satt i gang en prosess i 

personalet, og SMU i forhold til å etablere og 

forbedre nærområdet rundt skolen, og fasaden. 

Polarsirkelen friluftsråd var god 

samarbeidspartner, og de, ved Knut Berntsen 

laget skisse og utkast til plan for uteområdet. 

Kommunestyret vedtok planen, og ba om et 

forprosjekt i november 2010.  

Det ble høsten 2010 satt i gang arbeid med å 

forberede skolestart for barn med særlig behov 

høsten 2011. Dette innebærer ombygging av 

ett rom og bad på småskolen.  

Aktivitetsparken i barnehagen ble ferdigstilt 

våren 2010. Men, der gjenstår noe arbeid.  

 

 

2. ØKONOMISK RESULTAT 

 

Varntresk oppvekstsenter (503) 

Oversikt over driftsutgifter og –inntekter, avvik fra budsjettall  

 Regnsk. 2010 Rev.bud 2010 Avik (kr) Avvik (%) 

Brutto driftsutgifter                    3 085 724 2 965 800 -119 924 -3,89 

Brutto driftsinntekter                                  -483 601 -450 900 32 701 6,76 

Netto utgift   2 602 123 2 514 900 -87 223 -3,35 

 

Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype) i 2009-2010  

 Regnsk.2009 Regnsk.2010 Budsj.2010 

202 Grunnskole 1 419 145 1 677 862 1 674 300 

201 Barnehage -4 179 164 022 157 600 

215 Skolefritidstilbud 25 487 72 307 76 400 

222 Lokaler og 223 skyss 558 640 581873 507 800 



Årsmelding 2010 

 33 

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

202 Grunnskole 201 Barnehage 215 Skolefritidstilbud 222 Lokaler og 223

skyss

Regnsk.2009

Regnsk.2010

Budsj.2010

 
Kommentarer:  

Underbudsjettert på strøm (ca 50 000) og skoleskyss (20 000). Lønnsøkning hos lærer og skole-/ SFO-

assistent.  

 

Susendal oppvekstsenter (502) 

Oversikt over driftsutgifter og –inntekter, avvik fra budsjettall  

   Regnsk. 2010 Rev.bud 2010 Avik (kr) Avvik (%) 

Brutto driftsutgifter                    5 081 156 4 867 400 -213 756 -4,21 

Brutto driftsinntekter                                  -910 612 -631 800 278 812 -30,62 

Netto utgift   4 170 544 4 235 600 65 056 1,56 

 

Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype) i 2009-2010  

502 Regnsk.2009 Regnsk.2010 Budsj.2010 

202 Grunnskole 2 211 394 2 388 690 2 440 500 

201 Barnehage 368 008 103 414 257 500 

215 SFO 7 239 31 760 32 700 

222 lokaler og 223 Skyss 1 288 181 1 497 983 1 333 500 
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Kommentarer: 
201: Overskudd skyldes ufaglært personale (hadde bare 20 % ped.leder i høsthalvåret) og større 

inntekter fordi vi fikk flere barn enn ventet. 

202: Overskuddet skyldes lavere lønte lærere og sykelønnsrefusjon. 

222: Underskudd skyldes store strøm og oljeutgifter (120.000,- over budsjett) samt utskifting av el-

hovedtavle. 

 

Hattfjelldal oppvekstsenter, avd skole (501) 

Oversikt over driftsutgifter og –inntekter, avvik fra budsjettall  

 Regnsk. 2010 Rev.bud 2010 Avik (kr) Avvik (%) 

Brutto driftsutgifter                    14 104 468 13 314 400 -790 068 -5,60 

Brutto driftsinntekter                                  -1 842 645 -904 500 938 145 -50,91 

Netto utgift   12 261 823 12 409 900 148 077 1,21 
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Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype) i 2009-2010  

501 Regnsk.2009 Regnsk.2010 Budsj.2010 

202 Grunnskole 10 176 592 10 873 591 11 216 500 

213 Voksenopplæring -307 6 456 3 000 

215 SFO 171 679 72 778 138 400 

222 Skolebygg  845 302 712 000 

223 Skyss 380 749 463 394 340 000 
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Kommentarer: 

202: Overskudd skyldes uforutsette økte refusjoner fra annen kommune 

(gjesteelev) og fra staten (undervisning av elever fra Sameskolen). 

215: Overskudd skyldes flere barn i SFO og mindre bruk av ekstrahjelp. 

222: Underskudd skyldes store strøm og oljeutgifter. 

223: 120.000,- dyrere skoleskyss. 

 

 

Hattfjelldal oppvekstsenter, avd barnehage (504) 

Oversikt over driftsutgifter og –inntekter, avvik fra budsjettall  

 Regnsk. 2010 Rev.bud 2010 Avik (kr) Avvik (%) 

Brutto driftsutgifter                    7 064 384 6 954 400 -109 984 -1,56 

Brutto driftsinntekter                                  -6 302 182 -5 970 700 331 482 -5,26 

Netto utgift   762 202 983 700 221 498 29,06 

 

Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype) i 2009-2010  

504 Regnsk.2009 Regnsk.2010 Budsj.2010 

201 Barnehage 453 454 8 610 306 700 

211 Styrket førskoletilbud 211 913 389 983 331 400 

221 Førskolelokaler og skyss 231 198 363 607 345 600 
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Kommentarer: 

201: Overskuddet skyldes større refusjoner (fødselsp. og sykelønn) og statstilskudd enn budsjettert. 

211: Ses i sammenheng med 201 (lønnskontering). 

221: Underskudd skyldes store strøm og oljeutgifter. 

 

 

4. RESULTATVURDERING – KONKLUSJONER 

 

Organiseringa av oppvekstsektoren har 

fungert godt siste halvår. Det har blitt 

bedre flyt i oppgavehåndtering og 

oppgavefordeling. Rektorteamet er 

særdeles viktig i dagens rektorrolle hvor vi 

arbeider for felles holdninger mot ens 

oppvekst, og for fordeling av oppgaver og 

ansvar. Vi har laget flere felles planer, hatt 

fokus på felles pedagogisk utvikling (både 

i skolene og i barnehagene) og enhetlig 

kompetanseheving. 

 

Skolemiljø har vært satsningsområde i 

skolene. Vi ønsker gode forhold for læring. 

I tillegg til forebyggende arbeid, utføres et 

omfattende arbeid for å sikre enkeltelever 

og grupper av elever et forsvarlig 

opplæringstilbud. 

Sosiallærer/atferdsterapeut og tverrfaglig 

samarbeid har vært til stor nytte i dette 

arbeidet, med flott framgang for enkelte 

elever. 6 – 8 elever har hatt tett oppfølging 

i samarbeid mellom heim, skole og fritid. 

For de fleste gjelder dette forebygging mot 

”drop-out” fra skolen, sikre den enkelte 

elevs opplæring og for å bli ”gagnlege 

menneske”, samt gi hele gruppa godt 

læringsmiljø for bedre faglige resultat. 

Foreløpige resultat er bedre frammøte på 

skolen, færre atferdssaker og roligere 

klassemiljø. 

 

Spesialpedagogisk arbeid blir mer 

systematisk fulgt opp etter at vi fikk felles 

spesialpedagogisk veileder. Det er 3 barn 

med særskilt behov som har full 

oppdekning av voksen. 14 elever med IOP 

(individuell opplæringsplan etter 

sakkyndig vurdering fra PPT) har til 

sammen ca 35 uketimer (1,75 % stilling) 

spesialundervisning. I tillegg har vi 

assistenter til oppfølging av atferdsvansker 

og læringsvansker.  

 

I undervisninga er det på Hattfjelldal skole 

tildelt 2 delingstimer per trinn (8 timer til 

deling av 8.trinn med 32 elever). I 

Susendal er elevene delt i 3 grupper i norsk 

og matematikk, og 4 grupper i engelsk. 

Forøvrig er skolen delt i 2 grupper. I 

Varntresk er elevene delt i 2 grupper i 

norsk, matematikk og engelsk. Ellers udelt. 

 

Prep.klassen for fremmedspråklige elever 

er positivt for elevene. Dette gjør 

integreringa lettere og elevene får bedre 

språkopplæring. Elevene lærer norsk 

raskere og elevene blir tryggere. 

 

Virksomhetsplan for skolene og årsplan for 

barnehagene er bygd opp likt. 

Satsningsområdene i skolene er skolemiljø 

og vurdering. Det er laget skolemiljøplan 

og nye vurderingsskjema er tatt i bruk, 

men vi er ikke i mål med disse 

satsningsområdene. Kvalitet i barnehagen 

og språk i fokus er barnehagenes 

satsningsområder. Kvalitet i barnehagen er 

et felles prosjekt gjennom RKK hvor det 

pågår stor kompetanseheving i hele 

personalet. 

 

Faglige resultat i skolen ligger stort sett litt 

under landsgjennomsnittet på nasjonale 

prøver i 5. og 8.trinn, mens i 9.trinn ligger 

vi over. Vi er ikke fornøyde med faglige 

resultat, noe vi vil ha fokus på framover. 

 

For mer utfyllende resultater vises det til 

det omfattende analysearbeidet som er 

gjennomført i skolene i forbindelse med 

veilederkorpset. 

 

 

5. FRAMTIDIGE UTFORDRINGER 

 

Det arbeides mye med utvikling av 

barnehage og skole i vår kommune, og vi 
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ser det nytter. Vi har god tro om de 

satsningsområdene vi arbeider med, og 

selv om vi har fått noen resultater, er vi 

ikke i mål. Dette gjelder vurdering, 

kartlegging, klasseledelse, 

skolemiljøarbeid, kvalitet i barnehagen, 

språk i fokus og matematikk i fokus. 

 

Stikkord for de største utfordringene vi står 

overfor er å få implementert det 

pedagogiske utviklingsarbeidet som er i 

gang. For å oppnå det må vi arbeide for å 

få samkjørte voksne som drar i samme 

retning og arbeider etter felles mål og 

visjon. Ett ledd i dette er å få samlet de 

ansatte for å lage felles visjon og komme 

fram til felles pedagogisk plattform 

(kanskje vi må revidere gjeldende 

plattform). 

 

Felles holdninger til utviklinga av 

barnehage og skole er et viktig element i 

arbeidet med læringsmiljøet. Utfordringer 

ligger i å få arbeidet mer systematisk og få 

på plass rutiner. 

 

Ambisjoner – hvilke ambisjoner har vi, 

elever, foreldre, ansatte, politikere og 

andre innbyggere, til barnas oppvekst og 

læring? 

 

Lærernes skoletid er 33 timer per uke, noe 

som kan begrense tida til samarbeid for 

pedagogisk utvikling. 

 

Digitale verktøy og nettverk fungerer ikke 

optimalt, for få maskiner og ustabilt nett 

hindrer til tider bruken av data i 

opplæringa. 

 

Begynneropplæring og 8.trinn som er så 

stort, krever delingstimer. Den økonomiske 

situasjoner begrenser dette. 

 

Kompetanse i fremmedspråk en også en 

utfordring, det gjelder tolk, 

morsmålslærere og spansk. 

Bemanningssituasjonen, og også i hvor 

stor grad vi har faglært personale, vil være 

avhengig av tilstrekkelig tilførsel av 

kompetente søkere i framtida, per i dag 

balansere vi på en knivsegg. 

 

Ansvarsområde 505 flyktninger bør ikke 

være ledet av rektor. Ansvarsområdet er 

allerede stort nok. 

 

Bedre læringsresultat er det viktigste målet 

for vår drift, utfordringa ligger i å finne ut 

hva som hindrer oss i å få bedre resultat. 

Vi har store forhåpninger om at 

Veilederkorpset skal hjelpe oss med å 

finne de riktige tiltakene, hvilke av de 

utfordringene ovenfor er mest 

utslagsgivende på resultatet. 

 

Til syvende og sist vil det nok handle mye 

om ledernes prioriteringer og 

oppgavehåndtering. Utfordringa ligger i å 

prioritere pedagogisk utvikling for bedre 

læring. Det handler om å ha tid til og 

kunnskap om å lede slik at vi får best 

mulige læringsresultat og ”ganglege 

menneske”. 

 

Utover våre prioriteringer kan eventuelle 

nye nasjonale føringer eller endring av 

oppvekststrukturen føre til nye 

utfordringer. Vi ønsker oss ro for å kunne 

drive systematisk utviklingsarbeid og sette 

langsiktige målsettinger.  
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1111..  NNTTKK--AAVVDDEELLIINNGGEENN  ((NNÆÆRRIINNGG,,  TTEEKKNNIISSKK  OOGG  KKUULLTTUURR))..  
 

1. Organisering av tjenester og oppgaver. 

Næringssiden har en stab bestående av en skogbrukssjef, en jordbrukssjef, en landbruksveileder og en 

kultur-/og næringskonsulent i 10+30 %. 

Teknisk side betjenes av en stabsenhet, bestående av to avdelingsingeniører med ansvar for vann og 

avløp, byggforvaltning, arealplanlegging, byggesak, brann og en landmåler/tekniker med ansvar for 

kart og oppmåling. Tjenesteenheten/resultatenheten består av et renholds- og et vedlikeholdsteknisk 

korps. Kultursiden kulturskolerektor og -lærere, biblioteksjef, samt korpsdirigent. Avdelingsleder har 

personal- og økonomiansvar. 
 

2. Økonomisk resultat. 

Næring / Teknisk / Kultur Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik(per.) %- 

 2010 2010 2010 0 forbruk 

Utgifter 36 625 311 35 626 623 31 493 600 998 688 103 

Inntekter -17 578 575 -17 833 955 -13 765 700 255 380 99 

Sum Næring/Teknisk/Kultur 19 046 736 17 792 668 17 727 900 1 254 068 107 

 

Kostra – nøkkeltall: 

 Hattfjelldal Grane Bindal 

Gj.snitt 

gr.06 

Gj.snitt 

Nord-

land 

Gj.snitt 

landet 

u/ Oslo 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Dekningsgrad         

Lengde komm veier og gater i km pr. 1 000 innb 68,2 67,9 68,4 54,5 39,6 27,3 14,9 8,7 

Sykkel-,gangveier mv. pr 10 000 innb 42 42 41 13 38 138 27 38 

Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innb 56 60 57 24 32 34 26 20 

Samlet areal på formålsbyggene i m2 pr innb 10,4 10,2 10 7,9 8,7 9,3 6,1 4,8 

Produktivitet         

Korr.brt.dr.utg. til komm. eiend.forv.pr m2 854 831 891 929 1052 792 747 854 

Korr.brt.dr.utg. til adm.lokaler pr m2 507 497 384 762 783 734 614 713 

Korr.brt.dr.utg. til førskolelokaler pr m2 1501 1327 1423 1077 1047 1254 1126 1306 

Korr.brt.dr.utg. til skolelokaler pr m2 915 1202 1319 1181 826 902 786 838 

Korr.brt.dr.utg. til institusjonslokaler pr m2 1261 1330 1529 718 2247 746 620 715 

Gebyr         

Årsgebyr for vannforsyning  2700 2779 3000 2900 5275 3153 2872 2796 

Årsgebyr for avløpstjenesten  2475 2554 2650 3900 2246 2918 2359 3189 

Årsgebyr for avfallstjenesten  2676 2872 2982 2225 2826 2658 2623 2406 
1)Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for 

dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren 

3. Resultatvurdering – konklusjoner. 

En sprekk i budsjettet på totalt 1,25 mill. De største avvikene i forhold til budsjett er listet opp under:  

Art     (tall i hele tusen) Budsjett Merforbruk Merinntekt 

Strøm   945 400  

Kommunale eiendomsavgifter   738 227  

Vedlikehold bygg 1007 476  

Vedlikehold vei 4855 396  

Forsikringer, avgifter, gebyr, lisenser   648   76  

Husleieinntekter 3976  480 

 

Noen prosjekter finansiert av Vefsnafondet er ikke fullført i 2010 og videreføres i 2011. Dette gjelder bl.a.: 

Tiltak     (tall i hele tusen) Bevilget Forbrukt Rest 

Prosjekt Kompetanse transport   250   222     28 

Prosjekt Forretningsområde 5200 2124 3076 

Prosjekt Utbygging mobilnett 1187       0           1187 

Prosjekt Omstilling Børgefjell Laft   500       0   500 

Prosjekt H-dal som bosteds- og pendlerkommune   200       0   200 

 



Årsmelding 2010 

 38 

Strømprisen har økt over forventet nivå. Vi har 

gjennom fylkesavtalen inngått avtale om 

strømleveranse med HelgelandsKraft, som vant 

leveranseanbudet. Fastprisavtale vurderes 

fortløpende. 

Vi har med bakgrunn i begrensede ressurser 

prioritert strengt i vedlikehold av bygg. Pga 

akuttilfeller og pålegg er det enkelte ting som bare 

må gjøres. Vannlekkasjer, feil på el- og 

kjøleanlegg, filterbytte ventilasjon, pålagte 

kontroller fra eksterne kontrollører 

(heisanordninger, sprinkling) osv., utgjør etter hvert 

så stor del av vedlikeholdet at budsjettet ikke 

strekker til for å gjøre planlagt vedlikehold. 

Oppussing av leiligheter må også skje før nye 

leietakere flytter inn.  

 

Aktiviteter 

Innføringen av ny Plan og bygningslov, 

byggesaksdel, fra 1. juli 2010 medførte en del 

ekstra arbeid med ajourføring av skjemaer og 

rutiner. Sykefravær har også medført litt lavere 

produksjon i kart og oppmålingsarbeidet i 2010.  

 

 

Aktivitet 2009 2010 

Byggesaker  88 73 

Oppmålinger av tomter/fester 36 12 

Ferdigstilte kartforretninger 24 16 

 

På vedlikeholdssiden, blant vaktmestere og 

renholdere, har man delvis slitt med å få tak i 

vikarer. Samarbeidet mellom de to gruppene har, 

etter avholdt kurs høsten 2010, blitt svært godt og 

løsningsorientert. Samholdet og forståelsen for 

betydningen av dette samarbeidet har vært med på å 

styrke gruppen.  

Boligene er i all hovedsak utleid til enhver tid. Det 

er gjennomsnittlig holdt ledig en familieleilighet 

som reserve for tilfeldige vikarer innen helse, samt 

en trygde/omsorgsbolig i tillegg til den som ble 

brukt til avlastningsbolig. Det ble i 2010 solgt to 

leiligheter (begge i Haga II, Susendal) og kjøpt en 

(Hotellvn 4D). 

Vedlikeholdsoppgavene med oppussing av boliger 

har vinterstid måttet nedprioriteres. Snørydding og 

vintervedlikehold av vei måtte prioriteres først. 

Dette medfører at ønskede 

ombygginger/oppussinger, som ikke begrenses av 

økonomien, drar i langdrag.  

 

 

 

Antall/ Aktivitet 2009 2010 Benevning 

Antall leiligheter 43 42  enheter 

Antall trygdeboliger 41 41 enheter 

Oppussing leiligheter og omsorgsboliger  5 7 stk 

Rundvaskinger   11 leiligheter 

Ombygging Hattfjelldal skole  4 rom 

Ombygging/oppussing Helse & Miljøhus (tidl. bibliotek) 1  5 rom 

Utvendig maling Bo & servicesenter 2 (gavl) 3 (sør) strøk 

Skiftet åpningsvinduer Susendal samfunnshus  4 stk 

 

VAR-området: ny (brann)vannledning til Arbor. 

Antall/ Aktivitet 2009 2010 Benevning 

Vannlekkasjer 2 4 stk 

Spyling hovedkloakkledning Vollen 2 1 gang 

Tømming private septiktanker 195 185 stk 

Tilskudd private vannverk 1 2 anlegg 

Gitte utslippstillatelser fritidsboliger 2 6 anlegg 

Gitte utslippstillatelser helårsboliger 1 2 anlegg 

Utrykninger brannvesenet 

Av disse falske/unødvendige 

34 

15 

14 

12 

stk 

stk 

 

En kald og våt vinter medførte mye stikkrennetining. Vi begynte før nyttår og holdt på til langt ut i mai. Fra mars 

måtte to steamkjeler settes i drift samtidig. I likhet med 2009 hadde man i 2010 flomskader som gav 

ekstrakostnader på de kommunale veiene. Dette må tas fra de ordinære vedlikeholdsmidlene. I 

sommervedlikeholdet ble det gjort reasfaltering av Valmåsveien, veien til SHMIL - anlegget på Finnmomyra, 

samt asfaltering av parkeringsplassen ved kirkens bårehus i sentrum.  
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Antall/ Aktivitet 2010  

Stikkrennetining 270 dagsverk 

Skifting stikkrenner 14 stk 

Reasfaltering vei 5250 m2 

Asfalt container-/P-plass 300 m2 

 

Primærnæringene er i all hovedsak godt fornøyd med de tjenestene de får i forhold til søknader om 

produksjonstilskudd, kommunale tilskudd, sykdomsavløsning osv. Tilbakemeldinger NTK-avdelingen får er at 

man ønsker seg en mer proaktiv tjeneste på andre områder, som for eksempel innhenting av statlige midler og 

bistand i søknadsprosesser. Kompetanse og kapasitet er imidlertid begrensningen her. Skogbrukssjefen er i 

gjerning mest naturforvalter, med intensiv sesong med scooterløyver, samt viltforvaltning og verneproblematikk 

jevnt over hele året. Skogbruksdelen, med organisering av planting, veibygging og rapportering, utgjør nok bare 

ca en tredjedel av stillingen.   

Aktivitet 2009 2010 Benevning 

Omdisponering av jord 7 12 vedtak 

Fradelinger 26 (+ 1 avslag) 16 (+ 1 avslag) vedtak 

Gitte konsesjoner 7 3 stk 

Nydyrking 7 / 141 6 / 167 vedtak / daa 

Produksjonstilskudd/avløsertilskudd 181 170 vedtak 

Sykdomsavløsning 14 20 vedtak 

Miljøtilskudd 82 77 vedtak 

Kommunale tilskudd 22 22 vedtak 

SMIL 9 4 vedtak 

Oppmåling jordbruksareal 12 10 saker 

Spillemiddelsøknader 2 9 stk 

Oppfølging entreprenører/nyetablerere  6 stk  

Saker til Naturforvaltningsutvalget 20 14 stk 

Motorferdsel  73 

3 

62 

4 

scooter 

helikopter 

Skuddpremier 24 24 utbetalinger 

Fallvilt/ettersøk 11 12 henvendelser 

Skogfondsystemet 40 70 

herav 54 

bevegelser 

vedtak 

Høringsuttalelser  4 utredninger 

Rapporteringer  uendelig mange  

 

 

På næringssiden for øvrig har man konsentrert seg om prosjekt med fisk og turisme/reiseliv i skjønn forening. 

Trykket har vært stort i forhold til søknader om midler fra næringsfondene. Så stort at sentraladministrasjonen 

har behandlet mange av disse, pga NTKs manglende kapasitet og kompetanse. 

 

 

 

Prosjekt Detaljer 

Grenseløs fisketurisme Avsluttet 

Fra hovedvei til drømmefiske Okt 2010 + 2 år 

Naturbasert næringsutvikling Fiskeentreprenører 

Fjellfolket Helgeland Utvidelse? 

Reisemålsutvikling  

Aktivitetskalender  

Go’veko  

Liv i fjøsan  

Liv i dal’n  

 

 

Kulturskolen forsøkte forrige skoleår en ny prosjektrettet vri på en del av undervisningen gjennom prosjektet 

”Vinterrockveko” med innleid kompetanse fra Askil Holm med band. Dette må sies å være en stor suksess i 

forhold til involvering, samhold og utvikling på det musikalske plan. I utgangspunktet planlagt som et treårig 

prosjekt.  

 



Årsmelding 2010 

 40 

Ungdomsklubben har åpent to ganger i uka og er godt besøkt. Ungdomsrådet har i 2010 hatt et 

samarbeidsprosjekt med nabokommuner og serbiske vennskapskommuner for å utveksle erfaringer og starte nye 

ungdomsråd. 

Bibliotekets tjenester benyttes flittigst av beboere fra asylmottaket, noe som gir utslag på statistikken for utlån pr 

innbygger. Et galt bilde, da de er låntakere, men ikke innbyggere. Men ut fra statistikken er Hattfjelldalingen et 

lesende folk. En beboer fra mottaket har jobbet frivillig og vært kontaktledd mellom mottaket og biblioteket. 

 

Hattfjelldalshallen er flittig i bruk med organisert aktivitet i selve hallen seks 

dager i uka (syv i 2009) fra kl.16.30 til 22.00. Trimrommet er enda mer brukt 

enn hva som fremgår av utlagte besøksprotokoll fordi besøkende uten 

adgangskort neppe skriver seg inn der. I tillegg er det svært få av brukerne fra 

mottaket som registrerer seg i protokollen.  

 

 

 

Aktivitet 2009 2010 Benevning 

Kulturskolen 12 12 ulike tilbud 

Kulturskoleelever 90 73 barn 

Prosjektdeltakere Vinterrockveko  90-100 barn/voksne 

Bibliotekutlån  5,42 5,25 medier/pr.innbygger 

Hallbruk  22 19 grupper 

Trimrom 5295 4990 noterte besøk 

Solgte adgangskort   226 171 betalende 

 22 36 frikort ungdom 

 

Avdelingen har en del prosjekt gående i tillegg til de lovpålagte oppgavene og publikumskontakten. Trykket fra 

publikum er tidvis så stort at det forsinker andre prosesser. Men folket har førsteprioritet og behandles deretter. 

 

 

4. Fremtidige utfordringer. 

Den største utfordringen i alle henseender er å rydde plass til nye pålagte oppgaver som forventes utført, til tross 

for knappe ressurser både bemanningsmessig og økonomisk. 

 

Mangelen på kompetanse er ei stadig tilbakevendende utfordring. Vi har vært særdeles heldig og fått tak i 

ingeniør som erstatning for han som sluttet. Men vi mangler fremdeles kompetanse spesielt på plansiden. 

Næringsutviklingsarbeidet lider også av mangelen på egen stillingsressurs til dette formålet. 
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1122..  HHOOVVEEDDOOVVEERRSSIIKKTTEERR  OOGG  NNØØKKKKEELLTTAALLLL..  
12.1. DRIFTSREGNSKAPET 2010. 

 Regnskap Regnskap  Regnskap  Noter 

Driftsinntekter 2008 2009 2010  

Brukerbetalinger 4 309 356 4 330 579 4 743 281  

Andre salgs- og leieinntekter 8 184 055 9 690 911 11 203 696  

Overføringer med krav til motytelse 26 790 788 20 131 331 21 292 797  

Rammetilskudd 47 156 255 59 152 019 56 815 134  

Andre statlige overføringer 2 721 087 64 312 209 6 351 683  

Andre overføringer 2 956 653 2 943 029 0  

Skatt på inntekt og formue 18 915 828 20 877 193 23 316 938  

Eiendomsskatt 2 826 090 5 881 564 6 406 384  

Andre direkte og indirekte skatter 10 278 871 10 265 386 10 240 999  

Sum driftsinntekter 124 138 983 197 584 221 140 370 913  

     

Driftsutgifter     

Lønnsutgifter 68 658 992 71 380 423 76 722 651  

Sosiale utgifter 11 445 458 14 573 761 13 145 148  

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 18 321 862 16 782 905 16 679 482  

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7 021 091 6 525 676 8 608 075  

Overføringer 7 167 786 6 844 040 8 987 326  

Avskrivninger 7 641 956 7 507 238 7 502 280  

Sum driftsutgifter 120 257 145 123 614 044 131 644 962  

Brutto driftsresultat 3 881 838 73 970 178 8 725 951 1 

     

Finansinntekter     

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 45 851 445 3 723 924 5 533 548  

Gevinst på finansielle instrumenter   4 154 939 1 729 663  

Mottatte avdrag på utlån 52 344 84 605 110 474  

Sum eksterne finansinntekter 45 903 789 7 963 468 7 373 685  

Finansutgifter     

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 19 176 542 10 042 592 5 303 665  

Avdragsutgifter 4 208 178 4 100 278 4 132 277  

Utlån 59 812 122 472 455 503  

Sum eksterne finansutgifter 23 444 532 14 265 342 9 891 445  

Resultat eksterne finanstransaksjoner 22 459 257 -6 301 874 -2 517 760  

Motpost avskrivninger 7 641 956 7 507 238 7 502 280  

Netto driftsresultat 33 983 052 75 175 541 13 710 471 2 

Interne finanstransaksjoner     

Sum bruk av avsetninger 17 949 545 13 902 886 25 621 546 3 

Sum avsetninger 51 932 596 79 099 769 36 582 138 3 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 9 978 657 2 749 879 4 

 
Noter: 
1. Brutto driftsresultat: 

Brutto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgiftene er dekket. 

Brutto driftsresultat skal dekke netto rente- og avdragsutgifter.  

2. Netto driftsresultat. 

Viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at også netto rente- og avdragsutgiftene er 

betalt. Netto driftsresultat skal dekke tidligere års merforbruk og/eller gå til investeringer og/eller 

avsetninger til fond. 

3. Sum avsetninger/ sum bruk av avsetninger: 

Viser hvor mye fondsmidler som er brukt i driftsregnskapet og hvor mye som er avsatt til fond. 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk viser hvor mye midler som gjenstår etter at alle driftsutgifter og 

budsjetterte avsetninger er dekket.  
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12.2. INVESTERINGSREGNSKAPET 2010 

 Regnskap Regnskap Regnskap Noter 

Inntekter 2008 2009 2010  

Salg av driftsmidler og fast eiendom             71 400  175 032 524 029 1 

Andre salgsinntekter             16 974  -16 974 0  

Overføringer med krav til motytelse           432 611  396 775 159 709  

Statlige overføringer                    -    0 0  

Andre overføringer                    -    2 600 000 2 200 000 2 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak           568 072  422 812 357 739  

Sum inntekter        1 089 057  3 577 645 3 241 477  

Utgifter     

Lønnsutgifter             72 710  0 32 875  

Sosiale utgifter             17 430  0 7 205  

Kjøp av varer og tj som inngår i 
tj.produksjon       17 859 771  2 966 579 4 526 354  

Kjøp av tjenester som erstatter 
tj.produksjon                    -    0 0  

Overføringer        4 098 179  593 784 443 891  

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.                    -    0 0  

Fordelte utgifter                    -    0 0  

Sum utgifter       22 048 090  3 560 363 5 010 324  

Finanstransaksjoner     

Avdragsutgifter           283 219  216 832 236 332  

Utlån           300 000  70 000 462 044  

Kjøp av aksjer og andeler           247 242  5 274 132 472 994 3 

Dekning av tidligere års udekket                    -    0 0  

Avsetninger til ubundne investeringsfond        1 410 492  1 473 830 3 358 541 4 

Avsetninger til bundne fond                    -    0 0  

Avsetninger til likviditetsreserve                    -    0 0  

Sum finansieringstransaksjoner        2 240 953  7 034 794 4 529 911  

Finansieringsbehov       23 199 987  7 017 512 6 298 758  

Dekket slik:     

Bruk av lån        8 267 017  0 1 416 689  

Mottatte avdrag på utlån           738 872  5 820 098 668 409  

Salg av aksjer og andeler                    -    0 0  

Bruk av tidligere års udisponert                    -    0 108 037 5 

Overføringer fra driftsregnskapet           260 010  125 000 310 483  

Bruk av disposisjonsfond        7 944 602  337 096 261 271  

Bruk av ubundne investeringsfond        4 511 764  443 355 691 157  

Bruk av bundne fond        1 477 722  400 000 2 842 713  

Bruk av likviditetsreserve                    -    0 0  

Sum finansiering       23 199 987  7 125 550 6 298 758  

Udekket/udisponert                    -    108 037 0  

 
Noter: 
1. Salg av driftsmidler. 

Kommunen har solgt tomt for kr.30.000,- , samt kommunal bolig (hagaII) for kr.494.029,-.  

2. Andre overføringer: 

Mottatte spillemidl på kr.2,2 mill.kr.  til Prosjekt Hattfjelldal flerbrukshall. 

3. Kjøp av aksjer og andeler. 

Kommunen har kjøpt aksjer for kr.20.000,- i Prebio. Egenkapitalinnskudd til KLP på kr.277.994,- og 

kr.175.000,- for kjøp av leilighet i boretslaget Hotellveien.  

4. Herunder avsetning av spillemidler , jfr. note 2. 

5. Bruk av overskudd fra 2009. 
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12.3. BALANSEN 2008 – 2010  

 
Regnskap 

2008 
Regnskap 

2009 
Regnskap 

2010 Noter 

EIENDELER     

Anleggsmidler 353 562 118 349 935 353 360 179 726 1 

Omløpsmidler 52 334 090 132 593 617 149 181 870  

Herav:     

Kortsiktige fordringer 11 838 708 9 700 225 7 717 024  

Premieavvik 2 865 205 682 998 1 883 140  

Kasse, postgiro, bankinnskudd 37 630 177 122 210 394 139 581 706 2 

SUM EIENDELER 405 896 208 482 528 970 509 361 596  

EGENKAPITAL OG GJELD     

Egenkapital 61 792 831 124 426 787 139 047 121  

Herav:     

Disposisjonsfond 6 196 801 9 762 899 14 252 322  

Bundne driftsfond 7 678 185 68 446 874 66 525 346  

Ubundne investeringsfond 530 445 1 560 920 4 228 303  

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 3 950 000 3 950 000 3 950 000  

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 10 059 132 2 850 294 3 

Regnskapsmessig merforbruk -81 287 468 -81 367 943 -66 430 993 4 

Udisponert i inv.regnskap 0 108 037 0  

Likviditetsreserve 0 0 0  

Kapitalkonto 124 724 868 111 906 867 113 671 850  

Langsiktig gjeld 230 635 869 239 827 105 248 389 806  

Herav:     

Pensjonsforpliktelser 147 104 951 160 613 297 172 044 607  

Andre lån 83 530 918 79 213 808 76 345 199 5 

Kortsiktig gjeld 113 467 508 118 275 078 121 924 669  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 405 896 208 482 528 970 509 361 596  

MEMORIAKONTI     

Ubrukte lånemidler 1 798 618 1 798 618 1 881 929  

 
 

Noter: 
1. Anleggsmidler er summen av alle aktiverte faste eiendommer og anlegg, maskiner og utstyr, utlån 

og aksjer. 

2. Kasse, postgiro, bankinnskudd viser kommunens totale bankinnskudd. Disse er fordelt på rene 

bankinnskudd, samt ca. 18,6 mill.kr. i finansielle plasseringer (obligasjoner og aksjer) i 

Sparebanken Nord-Norge.  

3. Regnskapsmessig mindreforbruk viser hvor mye av driftsinntektene som ikke er disponert til noe 

formål. Kommunestyret skal ta stilling til slik disponering i behandlingen av årsregnskapet. 

4. Regnskapsmessig merforbruk viser rest merforbruk fra underskuddet i 2007. 

5. Andre lån viser sum langsiktig gjeld.  
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12.4. Netto driftsresultat 2000 – 2009. 
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12.5. Langsiktig gjeld i fht. driftsinntekter 1997 - 2010 
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12.6. Fond 1997 – 2010, fordelt på typer fond. 
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12.7. Utvalgte nøkkeltall Kostra. 

  Hattfjelldal  Bindal Grane 

Gj.snitt 

 kommune 

gruppe 06 

 Gj.snitt 

Nordland 

 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter 27,4 38,1 9,8 3,3 0,8 3,6 2,1 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter 185,8 121,4 177 5,2 187,1 180,7 194,5 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger  44 947   45 744   43 037   -5 026   34 835      47 323   41 934  

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,1 94,4 85,5 93,1 98,6 89,9 91,2 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 6,3 8,2 6,2 21,3 9,8 12,1 10,5 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 20,9 20,8 20,5 25,1 20,2 17,8 11,5 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 

alderen 20-66 år, av innb. 20-66 år 2,8 3 4,1 2,7 4,8 4,6 4,5 

Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år 6,5 7,2 8,7 9,6 5,2 5,9 5,3 

Lengde kommunale veier og gater i 

km pr. 1 000 innbygger 68,2 67,9 68,4 39,6 54,5 27,3 14,9 

1)Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. 

pr barn i kommunal barnehage 135 661  114 507  125 169  124 627  127 386    142 722  141 798  

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

grunnskole, skolelokaler og 

skoleskyss (202, 222, 223), per elev   112 353  118 498  122 661  199 359  132 967    129 646    95 042  

Korrigerte brutto driftsutg pr. 

mottaker av hjemmetjenester (i kr)   215 184    237 676  296 983    200 237    116 596    189 623  179 490  

Korrigerte brutto driftsutgifter, 

institusjon, pr. kommunal plass   840 818    843 318  916 591    826 143    922 421    866 531  860 994  

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 

kommunal vei og gate     31 622      39 327   53 390      32 698      41 444      70 026    93 124  
1)Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for 

dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren 

12.8. ØKONOMISK RESULTATVURDERING – Disponering av regnskapsmessig 

overskudd. 

Rådmannen innførte også for 2010 (som i 2009) både ansettelses og innkjøpsstopp, samt forbud mot 

disponering av merinntekter. Effekten av dette er selvsagt noe usikkert, men sett i fht. budsjett er lønn 

til vikar, overtid, ekstrahjelp ca. 1% (ca.77’) over budsjett. Fastlønn har en besparelse på ca. 0,5 

mill.kr. og pensjon/arbeidsgiveravgift ca. 1,1 mill.kr.  

Kommunens driftsinntekter ble ca. 4,8 mill..kr. høyere enn budsjettert. Inntektsøkningen kommer av 

økt skatt/rammetilskudd på ca. 1,2 mill.kr. Av dette er kr.600.000,- øremerket tilskudd til 

Geodatasamarbeid med kommunen Grane og Vefsn. Tilskuddet ble tildelt fra Fylkesmannen og 

utbetalt sammen med øvrige skjønnsmidler uten at kommunen har fått formell melding om at tilskudd 

er innvilget. Økte brukerbetalinger/salgsinntekter er på ca. 1,1 mill.kr. Andre overføringer til 

kommunen i form av refusjoner og tilskudd til flykningetjenestene utgjorde i hovedsak det resterende 

del av merinntektene.  

Totale driftsutgifter ble tilnærmet som budsjett. Renteinntektene ble ca. kr.180.000,- høyere enn 

budsjettert og meravkastningen på de finansielle plasseringer ble på ca.420.000,-. Renteutgiftene ble 

ca. kr.175.000,- høyere enn budsjettert.  

Netto driftsresultat ble ca. 5,3 mill.kr. høyere og skyldes i hovedsak merinntektene.  

 

Regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på kr.2.850.274,-. Av dette beløpet utgjør statlig  

øremerket prosjekttilskudd til Geodatasamarbeid kr. 600.000,-. Øremerket tilskudd må avsettes bundet 

fond. Det resterende overskuddet anbefales disponert til inndekning av tidligere års regnskapsmessig 

underskudd.  

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 

 


