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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 

 

Rådmannen vil denne gang 

vie sin kommentar og 

oppmerksomhet på de 

områdene hvor han ser 

svakheter og utfordringer 

innen den kommunale drift. 

Ikke slik at kommentarene 

vil være negativt preget, 

men rette fokus mot 

forbedringsområdene, og 

fremfor alt de utfordringer som kommunen stod 

overfor i 2011, og som kommunen vil stå overfor i 

en rekke år fremover. 

 

La rådmannen slå det fast med en gang. Det er godt 

å bo i Hattfjelldal.  

 

Tjenestetilbudet til befolkningen: 

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. 

Befolkningen har en tjenestetilgang som ligger på 

det man med rimelighet kan forvente seg, og som 

man kan finne i sammenlignbare kommuner. 

Kommunen leverer, og leverer godt på mange 

områder. Vi leverer godt innen helse og pleie og 

omsorg.  

Selvfølgelig er det på flere områder klare 

forbedringspotensial. Oppvekst, spesielt innen skole 

arbeides det intenst med kvalitetsforbedringer.  

Samhandlingsreformen har skapt og vil skape meget 

store utfordringer for kommunen. Her, som i en 

rekke av de statlig initierte reformer, vet vi lite om 

fremtiden. Det er en rekke områder, og spesielt på 

det økonomiske området, store uavklarte spørsmål 

som gjør det hele uoversiktlig.  Sentralt er at man nå 

ikke tenker kun lokalt og bygger ut for mye. Det vil 

resultere i en overaktivitet som ikke på noen måte vil 

kunne forsvares i driftsbudsjettene. Vi evnet å holde 

aktiviteten realistisk nede i 2011, men faren for 

overoppheting er så absolutt til stede. Helse- og 

omsorgssektoren er den desidert største i 

kommunen, og ønsker man kostnadseffektivisering, 

så er det innen denne samfunnssektoren man vil 

kunne finne de. 

 

Kommuneadministrasjonen arbeider med kvaliteten 

på tjenestene som tilbys, og å komme fram til et 

varig system for å måle graden av tilfredshet både 

hos brukerne og medarbeiderne.  I årsmeldingen for 

2011 legger vi derfor frem en rekke resultater av 

brukerundersøkelser. Målinger på hvordan 

befolkning, og mottakere av tjenestene oppfatter 

oss. 

  

Bemanning, kompetanse og rekruttering 

Vi har i de små kommunene nok skåret ned for 

meget, og det over for lang tid. I mange av 

småkommunene er bemanningen innen de sentrale 

funksjonene redusert de siste årene.  

Man skal spare penger, holde aktiviteten nede, og 

så tror man at det er for mange folk i 

administrasjonen.  

 

Men kommunene er organisasjoner som omsetter 

for flere hundre millioner i året. Bemanningen er 

helt nødvendig, og kravene til regnskap og 

rapporteringer er helt andre enn de var for bare 5 – 

10 år siden. Kravet til kontroll, revisjon tilsyn og 

rapportering er den sterkeste vekstnæring i Norge.  

 

Veldig mange kommuner har i dag for liten 

bemanning innen disse områdene. Hattfjelldal er 

på ingen måte noen unntak. Sammenligner man 

funksjon 120 – administrasjon – ligger Hattfjelldal 

langt under det nivået sammenlignbare kommuner 

som for eksempel kommunene Grane og Bindal 

har. Rådmannen betviler sterkt at disse 

kommunene har et vesentlig høyere aktivitetsnivå 

enn Hattfjelldal.  

 

Dette anstrengte forhold ser vi godt når det er tide 

for alle innrapporteringer til staten. Og de er det 

utrolig mange av i løpet av året. Da er det en rekke 

små kommuner som enten ikke leverer eller 

leverer for sent. Dette er jo klart i strid med 

kommunelovens § 49. Man skal rapportere i rett 

tid.  

Hittil har vi klart dette, ikke på all rapportering, 

men på langt de fleste, største og tyngste. Det må 

hele tiden skje en prioritering, ikke alle kan få svar 

hver gang.  

Det er oppgaver som må legges på vent, 

alternativt, legges til side.  

 

Stortinget har i en årrekke hatt en klar oppfatning 

om at det skal være like vilkår/betingelser, for de 

som bor i landet. Om du bor i Bergen eller på 

Helgeland skal du ha de samme rettigheter og 

plikter. Vel nå har vel befolkning en tendens til 

glemme pliktene, men dette grunnleggende 

prinsipp som Stortinget har lagt seg på, medfører 

at lovverk, forskrifter med tilhørende kontroll og 
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rapporteringsrutiner blir normert i en slik størrelse at 

de favner de store befolkningssentra.  

 

Det er forskjeller i befolkningssammensetninger i 

landkommuner som Hattfjelldal og bykommuner 

som Stavanger og Oslo. Det fremstår derfor for 

mange landkommuner som den reneste gigantomani, 

når man får meddelelse om iverksettelser av ymse 

karakter. Man har rett og slett ikke alle de 

variasjoner og problemstillinger som det er tatt 

høyde for i regelverket. Men besvares skal de, og det 

skal innrettes et forvaltningsapparat til å håndtere 

det. Uansett om det er til stede i kommunen eller 

ikke. Man kan ikke si at det er det, eller det, 

regelverket/rapporteringen som er problemet, det er 

summen av dem alle.  

 

Det er foretatt beregninger og studier på 

arbeidsoppgaver og tidsforbruk i offentlig sektor. Av 

dette materialet fremgår det at en gjennomsnitt 

administrasjon har fått disponert 70 % av sin 

disponible arbeidstid i oppgaver og prosedyrer 

(lovpålagte) gitt av sentrale myndigheter. Dette i det 

hele tatt før lokale forhold er hensynstatt og før det 

være seg formannskap eller kommunestyre har fattet 

ett eneste vedtak om prosjekt eller andre 

arbeidsoppgaver. 

Dette må være til ettertanke, når man til stadighet ser 

at kommunene reduserer administrasjonen, til fordel 

for utadrettet virksomhet. 

 

Vi klarer oppgavene i Hattfjelldal, men vi er på 

grensen og på sentrale områder langt over grensen. 

Sentraladministrasjonen og teknisk sektor har daglig 

slike problemstillinger.  

Rådmannen vil måtte prioritere en grundig vurdering 

av organisasjon, og fordeling av oppgaver i 2012 og 

fremover for i det hele tatt kunne levere det som 

lokalpolitikere ønsker seg. 

Med den erfaring rådmannen har gjort gjennom de 

siste år, og spesielt 2011, så vil det forekomme at det 

må meddeles at enkelte oppdrag ikke kan utføres. I 

alle fall ikke i det ønskede tempo.  

 

I 2011 ble det truffet vedtak i samlet 1 447 saker, 

dette fordeler seg på 28 ansatte. I tillegg kommer 

politiske saker, samt alle brukersakene i PRO, helse, 

sosial/nav og barnevern. Det er tale om et betydelig 

saksomfang.   

 

Rekruttering 

Gjennom 2011, har det vært arbeidet med 

rekruttering til forskjellige stillinger i kommunen. 

Dette dreier seg om stillinger nær sagt innen alle 

avdelingene. Felles for de fleste er at kommunen 

kommer opp i vansker. Disse vanskene har 

forskjellige karakter alt etter hvilke 

yrkes/kompetansegrupper vi forsøker å rekruttere 

inn til. 

 

I hovedsak snakker vi om kompetansegrupper med 

4 års utdanningsløp og mer. Det er i disse 

gruppene vi har og vil fortsatt ha vansker med 

rekruttering. Dette vil forsterke seg ytterligere ved 

at kravene til ytterligere hevet kompetanse stadig 

øker. Nærmere om dette i de følgende avsnitt. 

 

Hjerneflukt 

Den største utfordring landkommuner står overfor 

er kunnskapsmangelen.  

I 2010 og 2011 har det til tider vært enklere å 

rekruttere fra utlandet enn fra innenriks hold. Ikke 

så rart, det er nedgangstider i Europa, meget høy 

arbeidsledighet, og mange som søker til annet sted 

for livets utkomme. Lønnsnivået i Norge spiller 

også inn.  

I tillegg så har Norge, og alle landets kommuner et 

behov for kvalifisert arbeidskraft. Det etterspørres 

en høyere aktivitet enn det vi kan produsere ved 

egen arbeidsstokk. Rekruttering fra utlandet har 

blitt en egen bransje, og har vært det gjennom flere 

år.  

Fra tid til annen reises det spørsmål av etisk 

karakter om hvorvidt dette er rett. Er det rett at vi 

skal trekke ut kompetanse fra land som i dag sliter. 

De har like stort behov for kvalifisert arbeidskraft 

som vi, men for tiden har de ikke en økonomi som 

tillater at de kan utnytte den.  

Hva da den dagen disse landene har gjenfunnet 

stabiliteten, og den økonomiske bæreevne?  

 

Flott at dette etiske dilemmaet reises til debatt. 

Men dette forholdet skjer da vitterlig hver dag i 

Norge. 

Landkommunene opplever en hjerneflukt til de 

sentrale og mer urbane regioner gjennom årets alle 

dager. Vi kjenner alle til «kampen om 16-

åringen». Vi sier til våre unge, i det de skal inn i 

videregående og universiteter, reis ut skaff deg 

utdanning og kompetanse, men kom tilbake til oss. 

Men kommer de? 

 

I 2012 og 2013 vil rådmannen måtte prioritere en 

langsiktig tenkning på områdene kompetanse- og 

rekruttering. På dette området er fire år et for kort 

perspektiv.  

 



Årsmelding 2011 

 5 

 

Lønn 

Offentlig sektor har aldri imponert noen, når det 

gjelder lønn.  

I alle år har det vert privat sektor som har hatt størst 

evne og vilje til å lønne sine ansatte best. Offentlig 

sektor har dog et stort fortrinn i sin pensjonsordning. 

Pensjonsordningen er lukrativ ved at det er 

arbeidsgiver som bærer den største byrde ved 

innbetalingene. Dette fortrinn utviskes dog ved at 

søkere med høyere kvalifikasjoner ønsker å ta ut 

«gevinsten» av utdanningen raskt. Det er flere 

forhold som ligger bak dette. De har høy studiegjeld, 

mange år i utdanning. De har gjerne stiftet familie, 

de er i en høyere alder enn gruppene som ikke har 

langvarige utdanninger. I tillegg er det de rent 

menneskelige faktorer, det er pengene i dag som 

teller når utgiftene skal dekkes, og ikke det 

potensialet man får i pensjon. Det ligger alt for langt 

frem, til å bekymre unge mennesker av i dag. 

 

Pensjonsreformen i Norge har forsterket utviklingen, 

perspektivet på antallet år i yrkeslivet er betydelig 

lenger nå enn tidligere. I så måte kan man se klare 

sammenhenger mellom pensjonsreformen og presset 

i lønnsutviklingen. 

 

Utviklingstrekk i arbeidslivet 

Fleksible arbeidstider, merarbeid kompenseres med 

flere feriedager, overgang til prestasjonsavlønninger.  

Vi blir mer og mer tilgjengelige for arbeidsgiver. 

Det siste ser vi også i sterkere grad innenfor den 

offentlige sektor. Skillet mellom jobb og fritid 

viskes stadig mer og mer ut.  

Rådmannen vil gå så langt å si at dersom du streber 

etter den gamle modellen med åtte timer jobb, åtte 

timer fritid og åtte timer søvn, så glem det.  

I alle fall dersom du arbeider i en tjenesteytende 

virksomhet. Offentlig sektor er en tjenesteytende 

virksomhet. Innen tjenesteytende virksomhet har 

stort sett de ansatte aldri vært i nærheten av et 

stemplingsur.  

 

Er du vant til å få en telefon fra arbeidet, sjefen eller 

kollegaen på en søndag, eller at du må svare på en e-

post etter kveldsnytt? Da er du ikke alene.  

 

Hva ligger i en fleksitid? Kanskje det er greit at du 

kommer 15 minutter senere på arbeidet en morgen, 

av praktiske årsaker. Men hva da om prisen for 

denne fleksibilitet er at du skal være tilgjengelig, til 

alle døgnets tider? I dag har en rekke ansatte i 

Hattfjelldal det slik.  

Er det slik at dette blir den rette form i fremtiden? 

Også for å kompensere for en underkapasitet i 

forvaltningen. 

 

Hva gjør man så? 

Penger er ikke svaret alene. Penger alene gjør 

ingen ting, vi kan ha så mye penger vi bare vil. 

Det er ikke før vi omsetter pengene i handlinger 

gjennom de ansatte de blir til gode tjenester. Vi må 

ta inn over oss at det er flere tiltak som må 

vurderes og iverksettes. Rådmannen tar sikte på å 

legge frem politiske saker for kommunestyret i 

hvor det reises spørsmål til debatt om hvilke 

virkemidler Hattfjelldal kommune skal kunne 

benytte i kampen om arbeidskraften.  

 

Vi må tilpasse oss markedet, organisere oss 

annerledes, utnytte teknologiene, og frem for alt 

følge med i arbeidslivforskning og være i forkant. 

Videre å erkjenne at man ikke kan gi alt til alle. 

Prioriteringer, harde prioriteringer må til. Ikke 

bare fra administrasjonen, men også lokal- og 

rikspolitiske hold. 

Kommunesamarbeid innen sektorer og oppgaver, 

må utvikles i strek grad. Organiseringen av dette 

må være i tråd med hvilke oppgaver som skal 

løses. Vi er ikke i stand til, i fremtiden, å beholde 

konseptet om generalistkommunen. 

 

Rådmannen skal vokte seg for å komme inn på 

rikspolitiske trekk og oppfatninger, men jeg bare 

konkluderer med at det blir nok ikke mer liv av å 

legge flere lik i en kiste. 

 

Likestilling 

Hattfjelldal kommune har en klar utfordring i 

likestillingsarbeidet. Kommunen har i dag en 

betydelig overvekt av kvinnelige ansatte. 

Yrkesvalgene følger fremdeles en meget 

tradisjonell linje. Det er klare skiller mellom 

kvinne- og mannsdominerte sektorer. En øket 

mannlig rekruttering i blant annet helse, pro og 

skole er ønskelig, mens det ønskes en økt 

kvinneandel innen de mannsdominerte sektorer. 

 

Så lenge ungdommer velger slik de velger i Norge, 

så er det svært begrenset hva en enkelt kommune 

kan evne endre på dette. Det bør rettes inn flere 

tiltak, og her må man se rekruttering, kompetanse 

og likestillingsarbeidet under ett.  

Et mulig tiltak er at kommunen i sine utlysninger, 

legger inn at ved ellers lik kvalifikasjon og 

egnethet, vil velge det ene kjønn frem for det 

annet. 
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Endring i den politiske struktur og 

resultatorientert ledelse 

Kommunestyret vedtok i 2011, endring i den 

politiske organisasjonen. Det vil kommunestyret få.  

Utfordringene vil ligge i den produksjon av politiske 

oppgaver og saker som skal til behandling.  

Dette går på en rekke deler av arbeidet i 

avdelingene.  

Hovedtrekkene er at man vil så meget, og vil det 

fort. Ofte skorter det på kunnskap og tid til 

grundigere undersøkelser og saksbearbeiding. 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.  

 

Budsjett og økonomistyring. 

Kommunen har en sterk kontroll på økonomien. 

2011 ble avsluttet med et positivt fortegn i det 

økonomiske regnskap. Resultatet ble større en 

forutsett, men det var utenforliggende årsaker, som 

skatt, overføringer og tilskudd som førte til at det 

endelige resultatet ble bedre enn forventet. Driften i 

seg selv viste, i det vesentligste, balanse med 

budsjett. 

 

Drift og vedlikehold 

Rådmannen vil her komme med et varsko. Teknisk 

sektor omfatter alt fra byggesak, oppmåling, 

landbruk og infrastrukturen i vann, avløp og 

renovasjon til drift og vedlikehold av egne bygg og 

anlegg. Her ligger vi etter. Det er betydelig etterslep 

på vedlikehold. Avdelingen tar unna i den takt 

budsjetter og kapasiteter tillater det. Kommunen har 

på en rekke områder en rimelig ny bygningsmasse, 

og det har gitt muligheten til å utsette vedlikeholdet. 

Legg merke til at jeg sier, utsette, før eller senere 

kommer vedlikeholdsbehovet og da kommer det 

hardt. For mange bygg har dette gitt oss resultatet at 

det ble foretatt reparasjoner fremfor planlagt 

vedlikehold. Dette forholdet gjør seg gjeldende 

spesielt innen utleieboligene.  

 

 

 

 

 

Næring 

Næringsarbeidet i kommunen har startet sin 

omlegging i 2011. Den eksisterende NTK avdeling 

er under endring i retning av en mer teknisk 

sektor. Næringsarbeidet skal, etter planene, skje 

mer og mer gjennom kommunens næringsselskap. 

Kulturen skal ut av den gamle avdelingen, og over 

i en oppvekst og kultur organisering. 

 

Regionalt/interkommunalt samarbeid 

Indre Helgeland Regionråd (IHR) har også i 2011 

vært viktigste interkommunale samarbeidsforum, 

men samtidig har Hattfjelldal kommune videreført 

tidligere det tette samarbeid med Vefsn kommune.  

Viktig tema for IHR-kommunene i 2011, som 

spesielt angikk oss, har vært interkommunalt 

samarbeid innen  IKT og fiberutbygging.   Her har 

Hattfjelldal inntatt den ledende stillingen i 

utbygging, av et fibernett for regionen. Framover 

er det i tillegg aktuelle samarbeidsmuligheter 

innenfor blant annet barnevern, brann og tekniske 

tjenester.  

 

Utfordringer framover: 

Det er ikke mangel på oppgaver i tiden fremover. 

Utfordringene er mange, men uansett må vi 

vedvarende forsøke å legge til rette for 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 svert gode og trygge 

oppvekstsvilkår. 

Vi må både satse på egen ungdom og framstå som 

attraktive for mennesker som vurderer å flytte til 

Hattfjelldal.  

 

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

løfte frem det positive ved oppvekstsvilkår og 

livskvalitet i Hattfjelldal kommune. Det er mange 

positive sider å fokusere på. Hattfjelldal er så mye, 

mye mer enn vakker natur. Vi kan tilby alt det, det 

urbane menneske søker, og mer til. 

 

 

 

 

 

Bent Øverby 

rådmann 

 



Årsmelding 2011 

 7 

2. Befolkningssammensetning og behov. 
2.1. Innbyggerne i Hattfjelldal. 

I løpet av 2011 gikk folketallet ned med 7 personer i Hattfjelldal.  

 

Utviklingen i folketallet 1999 – 01.01.2012. 

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Folkemengde 1636 1634 1632 1603 1569 1562 1530 1503 1482 1463 1438 1444 1463 1456 

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

Nettoinnflytting -3 12 -30 -17 -4 -38 -20 -22 -8 -16 6 18 5  

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

 
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 2013 – 2025 fordelt på aldersgrupper. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1412 1393 1384 1369 1364 1352 1340 1320 1302 1293 1290 1278 1277 

 

Folkemengde 

1300 
1350 
1400 
1450 
1500 
1550 
1600 
1650 
1700 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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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 Bindal Grane 

Gj.snitt 

Kommune 

-gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

Befolkningsdata pr. 31.12.2011 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Folkemengden i alt 1444 1463 1456 1562 1455 .. .. 

Andel kvinner 48,7 48,6 48,3 49 46,4 48,9 49,8 

Andel menn 51,3 51,4 51,7 51 53,6 51,1 50,2 

Andel 0 åringer 1,1 1,2 0,8 0,8 0,5 0,9 1,1 

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

Andel 6-15 år 12,7 12,6 12,2 12 12,4 12,1 12,8 

Andel 16-18 år 4 3,6 3,4 3,6 3,8 4,3 4,3 

Andel 19-24 år 6,2 7,3 8 7,1 6,4 6,9 7,8 

Andel 25-66 år 51,7 50,6 50,8 51,2 51,9 52,5 53,4 

Andel 67-79 år 12,4 12,9 12,8 13,2 14,1 12 9,9 

Andel 80 år og over 6,9 6,6 6,4 7,9 6,3 6,6 5,2 

Levekårsdata        

Levendefødte per 1000 innbyggere 11,1 10,9 7,6 9 5,5 9 10,6 

Døde per 1000 innbyggere 11,1 9,6 15,1 16 10,3 13,5 9,8 

Innflytting per 1000 innbyggere 42,2 51,3 39,1 33,9 46,7 51,6 44,6 

Utflytting per 1000 innbyggere 38,1 39 36,4 46,1 63,2 50,6 41,2 

Bosettingsstruktur        

Andel av befolkningen som bor i tettsteder 43,7 43,1 43,7 36,2 54,1 32 67,6 

Arbeidsledige        

Andel arbeidsledige 16-24 år 0,7 0,6 3 0,6 0,7 2,5 2,7 

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

 

 

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 
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3. Ansatte   

 

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 har i 2011 kommet veldig langt 

for Hattfjelldal kommune sin del. Det er laget 

overordnet IK dokument som er ferdig og nå 

holder man på med nye oppdateringer av de 

lokale enhetsplanene. Medarbeidersamtaler 

gjennomføres i hovedsak etter intensjonene. 

Vernerunder skal gjennomføres årlig og referat 

skal skrives.   

3.2. Sykefraværsstatistikk 01.10.09 – 

30.09.11. 

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: 

 

 01.10.09 – 30.09.10 01.10.10 – 30.09.11 

Totalt sykefravær 7,42% 10,12% 

 

Sykefravær pr. avdeling: 

Avdeling 01.10.09 – 30.09.10 01.10.10 – 30.09.11 

Sentraladministrasjonen/NAV  239 dagsverk   =   4,94 %  189 dagsv  = 2,5 % (sad) 

PRO-avdelingen  1714 dagsverk = 12,01 % 1503 dagsv = 9,24% 

Helseavdelingen   160 dagsverk  =   8,88 %   207 dagsv = 13,21% 

Sosialavdelingen      2 dagsverk   =   0,69 %      1 dagsv  = 0,43% 

Hattfjelldal oppv.senter.skole  185 dagsverk   =   3,39 % 607 dagsv   = 11,02% 

Susendal skole/barnehage   74 dagsverk   =   3,95 % 174 dagsv   = 8,79% 

Varntresk Oppv.senter    68 dagsverk   =   7,75 % 13 dagsv     = 1,30% 

Hattfjelldal oppv.senter, 

barnehage 

 379 dagsverk  = 13,47 % 392 dagsv   = 14,25% 

NTK-avdelingen  395 dagsverk  =   4,76 % 556 dagsv = 14,22% 

Integreringsavdeling    13 dagsverk  =   3,32%   80 dagsv = 13,81% 

NAV  130 dagsv =   6,23% 

 

                      

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 2011 bl.a. gjennomført 

følgende tiltak: 

 Rabatt på treningskort i 

styrketreningsrommet 

 Helseundersøkelser for arbeidstakere 

innmeldt gjennom 
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bedriftshelsetjenesten. Dette er et 

tilbud som gjelder for alle ansatte. 

3.3. Lærlinger. 

Kommunen har vedtatt å ha to lærlingeplasser. 

I 2011 var det ingen lærlinger ansatt. 

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.  

 

Lang og tro tjeneste! 

I 2011 var det (8) personer som hadde vært 

ansatt i Hattfjelldal kommune i 25 år og som 

derved fikk gullklokke.  

 

3.5. Likestillingssituasjonen 

I 2011 gikk 6 personer av med hel eller delvis 

pensjon. Av disse er det 1 stk (0,6) årsverk 

med AFP, 

(1stk) 0,8 årsverk med alderspensjon og 2,33 

årsverk (4 stk) med uførepensjon. 

 

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." 

 

På gitt telletidspunkt pr. 31.12.11 viser 

oversikten  222  ”faste” medarbeidere i 

Hattfjelldal kommune (inkludert 18 brannmenn 

i 1% stilling), hvorav: 54 menn  og 168 

kvinner.  Noen av disse  har flere småstillinger.  

Kvinneandelen er altså  ca  76%.  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, IKT, 

kommunekassen  og  konsulenter/ 

saksbehandlere  er det følgende  

kjønnsfordeling:  7 menn  og 11 kvinner også i 

2011.  

 

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. 

 

Det er fremdeles ikke oppnevnt 

likestillingsombud, men vi føler at dette blir 

ivaretatt igjennom AMU utvalget der også 

bedriftshelsetjenesten er deltaker. 
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4. Interkommunalt samarbeid. 
 

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. 

 

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 legevaktssamarbeid 

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.  

Sosial: 

 2 prosjekt gjennom ”Styrk-midler” i 

samarbeid med Vefsn, Grane, Mosjøen 

videregående skole, politiet og 

konfliktrådet – 1) hybelprosjekt og 2) 

Oppfølgingsteam  

 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 

(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 
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Vefsn kommune. Karrieresenteret er 

plassert i sentraladministrasjonen.  

Polarsirkelen Friluftsråd 

 Kommunen har inngått samarbeid 

med Polarsirkelen friluftsråd. Rådet 

skal være medhjelpere i f.m. 

spillemiddelsøknader, planlegging 

(folkehelseplan) mv.  

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.  

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.  

 

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 

fylkeskommune og kommuner, 

organisasjoner 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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5. 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. Rammeområdet disponerer 

også midler til rådgivning i Terra-saken. 

 

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

2010  2011 2011 2011 0 forbruk 

 Politiske styringsorganer      

4 933 640 Utgifter 5.302.791 5.150.600 5.047.100 152.192 103 

-931 708 Inntekter -1.103.600 -1.054.100 -1.027.800 -49.500 105 

4 001 932 Sum Politiske styringsorganer 4.199.193 4.096.500 4.019.300 102.693 103 

 

 

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

2008-2011. 

 

  Regnskap Regnskap  Regnskap Regnskap Kommentar 

  2008 2009 2010 2011  

100 Politisk styring 3 092 631  2 697 156 2 393 184 2 749 149  Politisk ledelse og utvalg 

110 Kontroll og revisjon 431 531  369508 408 191 425 077 Ktr.utvalg og revisjon 

202 Grunnskole 299 049  307 135 325 000 346 039 Tilskudd PPT 

234 

Aktivisering og støttetjenester 

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

273 Kommunale sysselsettingstiltak 169 470  180 936 186 732 192 510  VTA-plasser 

320 Kommunal næringsvirksomhet 118 745  118 075 117 551 117 440  Medl.skap LVK (inkl.mva) 

325 

Tilrettelegging og bistand for 

næringslivet   37 500 37 500 Medl.sk.USS (inkl.mva) 

360 Naturforvaltning og friluftsliv 40 250  55 971 16 995 10 587 I hvd.sak tilskudd Vefsnlaks 

390 Den norske kirke 1 214 331  1 116 153 1 162 110 1 206 449  

392 Andre religiøse formål 26 305  26 563 25 336 32 273 Tilskudd andre trossamf. 

393 

Kirkegårder, gravlunder og 

krematorier 176 123  168 614 196 551 117 695 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 2011 ble det brukt kr.22.866,- på Terrasaken. Overforbruket på rammen 

skyldes for lite budsjettert til reiseaktivitet og til kjøp av konsulenttjenester.  

 

Kostratallene viser at Hattfjelldal bruker noe mer ressurser til politisk virksomhet enn 

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

skyldes flere ting, bla. forskjellige politisk oppbygging/struktur.  

 

Kommunen er gjennom medlemskap i organisasjoner tilknyttet spesielle interessesammenslutninger 

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

kontingenter i 2011 over budsjettrammen for politisk virksomhet: 

 

Mottaker 2008 2009 2010 2011 

Art: 11953 Kontingenter     

Medlemskap KS  139 229,- 94 340,- 115 238,- 

Medlemmskap KS – OU-midler    148 888,- 160 227,-  

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

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

Indre Helgeland regionråd, Hemnes Kommune,  60 322,- 60 000,- 99 806,- 92 527,- 

Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner (eks.mva) 94 996,- 94 460,- 94 041 93 952,- 

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

Art: 14700 Til Andre (Private)     

 Andre trossamfunn  26 305,- 26 563,-  25 336,- 32.273,- 

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

 Hattfjelldal Arbeiderparti 8 594,- 8 594,- 8 594,- 6 040,- 

 Hattfjelldal Senterparti 5 216,- 5 216,- 5 216,- 3 995,- 

 Sosialistisk Venstreparti 1 190,- 1 190,- 1 190,- 863,- 

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

Vegen, Sagavegforeningen, Midt Skandia o.a.). Næringsrelaterte kontingenter føres på NTK-

avdelingen. 

 

3. Aktiviteter og vedtak  

Utvalg 2008 2009 2010 2011 

  Møte Saker Møte Saker Møte Saker Møte Saker 

Kommunestyre 8 76 6 53 7 65 9 126 

Formannskapet 17 129 14 101 15 125 15 134 

Planutvalget 1 1 7 12 7 12 8 12 

Partsammensatt utvalg 4 4 0 0 2 2 3 7 

Naturforvaltningsutvalget 5 28 5 20 4 14 3 13 

Råd for eldre og funksjonshemmede 5 11 3 6 3 9 3 3  

Forhandlingsutvalget 1 1 0 0 0 0 0 0 

Arbeidsmiljøutvalget 1 4 0 0 0 0 0 0 

Delegerte vedtak   651   571   540    545 

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

 Budsjettkonferanse 23.-24.05.11. 

 Mini budsjettkonferanse 26.10.11. 

 

Kommunestyret har blant annet behandlet følgende saker i 2011: 

001/11 Åkervik skole/grendehus 

009/11 Tilrettelegging næringstomt. Riving av fjøs/låve i Ol`Johansvei 5. 

016/11 Regnskap og Årsmelding 2010 

019/11 Plan for psykisk helsearbeid 2011 - 2014 

020/11 Etablering av ett felles destinasjonsselskap 

026/11 Fotballbanen i Hattfjelldal 

027/11 Oppstart utredning av interkommunalt barnevern 

028/11 Lokale retningslinjer for Hattfjelldal kommunes Vefsnafond. 

029/11 Vinterrockveko og omdømmebygging 

031/11 Aktivitetspark Hattfjelldal Oppvekstsenter - bygging sandvolleyballbane. 

032/11 Revisjon av vedtekter for barnehagene i Hattfjelldal 

034/11 Hattfjelldalsprisen 

036/11 Bygging av fiberforbindelse Hattfjelldal - riksgrensen ved Joesjø - Kruttfjellslenkan. 

037/11 Rutiner til finansreglementet 

038/11 Kommunens uttale vedrørende søknad om tillatelse til merdbasert matfisk-produksjon av 

røye  

041/11 Tomtepris i Toppenfeltet 

042/11 Regional Transportplan Nordland - Høringsuttale fra Hattfjelldal 

048/11 Rutiner til finansreglementet 

050/11 Forprosjekt - Bredbåndsutbygging Indre Helgeland 

055/11 Lokale retningslinjer for Hattfjelldal kommunes Vefsnafond. 

057/11 Taushetsplikt og etikk 

071/11 Endring av politisk styringsstruktur 

108/11 Vinterrockveko 

112/11 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset 

117/11 Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal 

121/11 Arbeidsgiverpolitikk 

122/11 Reguleringsplan Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr 3, endelig vedtak. 

123/11 Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark 

125/11 Budsjett 2012, Økonomiplan 2012-2015. 

 

Totalt behandlet kommunestyret 126 saker i 2011. 

 

4. FREMTIDIGE UTFORDRINGER. 

 

Kommunestyrets vedtak om endring av den politiske strukturen til flere utvalg skal innføres i 2012. 

Dette innbærer endringer i myndighetsområder og delegasjoner. Evt. tilpassing av administrasjonen 

følger igjen av dette.  

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

Omfanget av Terra-saken vil i 2012 være avhengig av resultatet av behandlingen av saken i retten i 

New York, ultimo 2012.  
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Politisk organisering etter valget 2011. 
 

 

 
 

 

Andre nemnder og råd: 
 Forliksrådet 

 Heimevernsnemnd 

 Beredskapsråd 

 Jordskifteutvalg 

 Innkvarteringsnemnd 

 Tilflyttingsnemnd 

 Overligningsnemnd 

 Ligningsnemnd 

 

 Skatteutvalg 

 Takstnemnda for eiendomsskattetakster 

 Overtakstnemnda for eiendomsskattetakster 

 Takstutvalget for ligningstakster 

 Samarbeidsorganer innen skoler og 

barnehager 

 Opptaksnemnd til barnehagene 

 Overformynderiet 

 Dyrevernsnemnda 

 
 

 

 
 

Kommunestyret 

Formannskapet 

(partssammensatt 

utvalg, valgstyre) 

Rådet for eldre og 

funksjonshemmede 

Kontrollutvalget 

Hvd.utvalg for  

Næring og miljø 

Hvd.utvalg for 

oppvekst og kultur  

Planutvalg 



Årsmelding 2011 

 17 

6. Sentraladministrasjonen 
 

Sentraladministrasjonen består av 

rådmannskontoret (rådmann. ass.rådmann og 

konsulenter for områdene IKT,  og 

skole/barnehage. Videre  servicekontoret, lønn- 

/personalkontor og kommunekassen. 

Flyktningekonsulentstillingen ble i 2011 

omgjort til leder av Integreringsavdelingen.  

 

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 

 

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

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

2010  2011 2011 2011   

 Sentraladministrasjon      

11 140 903 Utgifter 11 061 217 10 938 800 11 000 600 122 000 101 

-1 270 476 Inntekter -870 045 -705 200 -466 200 -165 000 123 

9 870 427 Sum  10 191 171 10 233 600 10 534 400 -42000 100 

 

Regnskapsresultatet viser et netto mindreforbruk på kr.42.000,- dvs. ca. balanse.  

 

2. Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype) i 2011. 

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

  2011 2011 2011 Hele1000 forbruk 

120 Administrasjon 8 960 043  9 414 300  9 467 400           (454)         95  

180 Diverse fellesutgifter 376 929 0 0 377 - 

202 Grunnskole 256 006  255 900  190 000              -    100  

213 Voksenopplæring 43 563  42 100  42 400               1  103  

231 Aktivitetstilbud barn og unge 11 500  20 000  20 000              (9)         58  

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj 11 673  8 000  8 000               4  146  

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 119 758  102 900  102 900             17  116  

242 Råd, veiledning og sosialt forebygg. arbeid 82 923  69 700  91 600             13  119  

244 Barneverntjeneste 155 717  158 000  181 300              (2)         99  

253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner 13 102   (3 000) 141 900             16   (437) 

254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 101 389  118 500  161 100            (17)         86  

303 Kart og oppmåling 32 370  32 200  32 200              -    101  

 

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. På funksjon 180 er det utgiftsført 

ca.kr. 377.000,- . Dette er personalforsikringer 

som er budsjettert på funksjon 120.  
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Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.
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Hattf jelldal Bindal Grane Gj.snitt

kommunegruppe

 Gj.snitt Nordland

 

Posthåndtering. 

Sentraladministrasjonen håndterer det aller 

meste av posten til kommunen. 

I 2011 (tall i parentes er for 2010) er det 

håndtert 2471 (3847) utgående brev, 4159 

(2442) inngående brev og 738 (511) notater.. I 

tillegg kommer henvendelser pr. e-post og 

telefon og besøk.  

Kostratall: 

Kostratallene viser at kommunen ligger lavere 

i ressursbruk enn kommunene vi sammenligner 

oss med. (se ovenfor). 

 

Tall på årsverk 2009 2010 2011 

Sentraladministrasjonen 14,25 15,55 14,55 
(integreringsavd. opprettet i 2011 og flyktninge-

konsulent overført til denne avd.) 

 

3. RESULTATVURDERING – 

KONKLUSJONER. 

 

Sentraladministrasjonen hadde følgende mål 

for 2011: 

 Sykefraværet skal ikke overstige 5 %. 

Måloppnåelse: 2,5 % 01.10.10- 30.09.11). 

Fraværet har gått ned med 2,4 %-poeng fra 

forrige periode. Målet er oppnådd.  

  Brukerundersøkelsen skal videreutvikles 

slik at antall svar økes til mer enn 100.  

Måloppnåelse: Det er ikke gjennomført 

brukerundersøkelse i 2011. Dette fordi det ikke 

har latt seg prioritere. 

 

 

4. FREMTIDIGE UTFORDRINGER. 

 

Endringene i den politiske styringsstrukturen 

vil antakelig kreve en god del mer 

administrativt arbeid i form av mer 

saksbehandling, tilrettelegging for møter og 

etterarbeid. Utfordringene vil derfor være å 

fordele disse oppgavene på den staben som en 

disponerer og få dette inn i en allerede 

”fullbooket” administrasjon. 
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7. Integreringsavdelingen. 

Leder: Sarah Keating. 

 

Innledning 

Ofte når folk hører «Integreringsavdelingen» så 

tenker de på asylsøkere, flyktninger og 

mottaksbeboere. I hovedsak er 

integreringsarbeidet knyttet til asylsøkere og 

flyktninger, men like mye gjelder 

arbeidsinnvandrere og den norske befolkingen. 

Norge gjennom utlendingsloven og 

introduksjonsloven, og kommunen gjennom 

flere vedtak, har gjort Norge til et sted der folk 

fra andre land kan bosette seg permanent, og der 

folk fra andre land kan bidra til og delta i det 

norske samfunnet. Det blir derfor helt naturlig å 

se integrering som en flerveis prosess som 

krever kompetanse og forståelse fra flere 

samarbeidsdeltakere av forskjellige bakgrunn. 

 

Organisering 

Integreringsavdelingen inngår 

sentraladministrasjonen, med rådmannen som 

nærmeste overordnede leder. Assistent 

rådmannen bidrar angående økonomiske råd og 

veiledning, og til å mekle interessekonflikter. 

Integreringsavdelingen samarbeider med andre 

leder i kommunen i henhold til bosetting, 

arbeidspraksis, utdanning og helsetjenester. 

Kommunens voksenopplæring inngår som en del 

av integreringsavdelingen, hvor det er 

integreringsleder fungerer som rektor. 

 

Ansvarsområde 

Administrasjon og regelverk 

Integrerings- og Mangfoldsdirektorat (IMDi) 

IMDi iverksetter integrerings- og 

mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD) sitt 

ansvarsområde. IMDi også har ansvar for å 

iverksette prosedyre ifølge Introduksjonsloven, 

og å forvalte Nasjonalt Introduksjonsregistrer 

(NIR). I 2009 inngikk Hattfjelldal Kommune en 

avtale med IMDi for å bosette 10 flyktninger per 

år. I hverken 2010 eller 2011 bosatt Hattfjelldal 

Kommune nye flyktninger. I slutten 2011 ga 

Hattfjelldal Kommune beskjed til IMDi om at 

kommunen var klar for bosetting igjen, og 

bosettingsprosess ble igjen satt i gang. 

 

 

 

Introduksjonsloven 

Angående introduksjonsloven har hver enkel 

kommune som inngår i samarbeid med IMDi 

for å bosette flyktninger har ansvar for å tilby 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap til 

personer med innvandringsstatus dekket av 

loven. Disse innebærer asylsøkere, bosatte 

flyktninger, arbeidsinnvandrere og personer 

som innvandrer via familiegjenforening. 

 

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 

Vertskommuner og kommuner som bosetter 

flyktninger har ansvar gjennom 

introduksjonsloven for å innsamle og registrere 

nødvendige opplysninger om personer i 

kommune som dekkes av introduksjonsloven. 

Fra mars 2011 har integreringsavdelingen ikke 

oppfylt sitt ansvar for å registrere opplysninger 

i systemet blant annet fordi avdelingen hadde 

mangel på personell. 

 

Nordland Fylkeskommune 

I samarbeid med IMDi har fylkeskommunene i 

Norge forskjellige ansvar knyttet til 

innvandrertema. For eksempel har 

fylkeskommunen ansvar for å lyse ut midlene 

som er tilgjengelig gjennom forskjellige 

prosjekter knyttet til IMDi, og fra 2012 for å 

oppfølge med tilsynsrapporter om kommunens 

oppfølging av ansvaret sitt. Fylkeskommunen 

søkes gjennom NIR for utbetaling av tilskudd i 

det første året en flyktning blir bosatt i 

kommunen. 

 

Grubben Veiledningssenter 

Grubben Veiledningssenter ligger 13 km 

østover fra Hattfjelldal Sentrum, og har et flott 

utsikt over Røssvatnet. Mens de fleste elevene 

pendler med buss noen private elever kjører. 

Veiledningssenteret innholder to store og et lite 

klasserom, et kjøkken som brukes av lærerne 

som pauserom og fasiliteter. Bygningen er 

også brukt av Røde Kors for å lede kurs og å 

lagre utstyr. 

I 2011 ble norsk språkopplæring for voksne 

innvandrere holdt fire dager i uke: mandag, 

tirsdag, torsdag og fredag, to ganger per dag. I 

tillegg tilbød integreringsavdelingen 

grunnskoleopplæring for voksne hver dag i de 

enkelte fag: engelsk, RLE, naturfag, 

matematikk og samfunnsfag. 
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I slutten av 2011 begynte omorganisering av 

kursene og timeplan på skolen slik at et bedre 

utdanningsprodukt kan tilbys. Når man tar 

hensyn til at hver skriftlig og muntlig norskprøve 

som er bestått av en innvandrer med opphold gir 

til kommunen cirka kr.6000,-i tilskudd kan man 

tenke at det er lurt å tilby norsk språkopplæring 

som viser resultater.  

 

Bosetting 

Per desember 2011 hadde Hattfjelldal Kommune 

bosatt 12 flyktninger siden 2009. I 2009 

bestemte Hattfjelldal Kommune gjennom en 

avtale med IMDi å bosette 10 flyktninger årlig. 

På grunn av et underskudd av ledige kommunal 

boliger og ledige private boliger var det ikke 

mulig i 2011 å bosette flyktninger. IMDi ga 

beskjed i desember om at det forventes 

kommunen å øke bosettingsmuligheter for å bli 

fortsatt vurdert som en bosettingskommune. I 

slutten 2011 ga Hattfjelldal Kommune beskjed 

til IMDi om at kommunen var klar for bosetting 

igjen, og bosettingsprosess ble igjen satt i gang. 

 

Tjenestemottaker 

Arbeidsinnvandrere 

Hattfjelldal Kommune er hjem til dusinvis 

arbeidsinnvandrere som har innflyttet fra blant 

annet land som Litauen, Serbia, Sverige, 

Tyskland og Statene. Arbeidsinnvandrere jobber 

i begge de offentlige og private sektorer, og en 

god del har behov for videre norsk 

språkopplæring. I tillegg er det nødt for 

integreringsavdelingen å svar på spørsmål 

relatert til førerkort, skatter, lønn, skole, 

barnehage osv. I 2011 ble over fire nye 

arbeidsinnvandrere med utenlandske bakgrunn 

bosatt i Hattfjelldal Kommune. 

  

Bosatte flyktninger 

Integreringsavdelingen har ansvar som 

saksbehandler for å oppfølge de tolv bosatte 

flyktninger. De fleste flyktninger har bestått den 

muntlige norskprøve tre, og mer enn halvparten 

har bestått den skriftlige norskprøve to. I august 

2011 ble to av de bosatte flyktninger ferdig med 

Introduksjonsprogrammet, og begynte på 

videregående utdanning i Mosjøen. Seks av de 

andre bosatte flyktninger forventes å begynne på 

videreutdanning i august 2012.  

 

Asylsøkere 

Det er per i dag 90 plass på mottak, og cirka 65 

mottaksbeboere. Alle asylsøkere som har ikke 

oppfylt krav på 300 timer norsk- og 

samfunnskunnskap opplæring har rett til 

norskopplæring. Alle flyktninger som bor på 

mottaket mens de venter på å bli bosatt har rett 

til norsk- og samfunnskunnskap opplæring. I 

2011 var det cirka 15 beboere på mottak som 

hadde fått opphold i Norge, og som ventet på å 

bli bosatt i en norsk kommune. I tillegg hadde 

noen asylsøkere som venter på behandling av 

søknaden deres fått foreløpige arbeidstillatelse 

fra UDI, og hadde vært ut på jakt etter arbeid. 

 

Norskfødt innflyttere 

Hattfjelldal Kommune har også tiltrukket en 

god del norskefødt innflyttere. Kommunen 

tilbyr mange vinteraktiviteter til de som er vant 

og kjent med sånne aktiviteter. Naturen rundt 

Hattfjelldal er meget attraktiv til de som trives 

i friluftslivet, og Hattfjelldal bidrar et trygt 

samfunn for barn å vokse opp.  

 

En utfordring for de som ikke kommer fra 

Hattfjelldal er å bli kjent med venner og å 

finne ut om aktiviteter som skjer regelmessig.  

Integreringsavdelingen kan bidra til alle 

innflyttere som en plass der hvor folk kan 

møtes og bli interessert i å bli kjent med andre 

folk. I tillegg kan det bli lurt fremover å bruke 

kommunens webside som en plass å annonse 

aktiviteter og regelmessig møte som kun være 

interessant for de nyankomne til Hattfjelldal. 

 

Økonomi 

Integreringsavdelingen er finansiert av tilskudd 

fra Integrerings- og mangfolddirektorats som 

delvis fordeles av Fylkesmannen. Ulike 

tilskudd kan søkes avhengig av antall 

innvandrere og statusene sine, for eksempel 

om de har rett og plikt eller bare rett til å delta i 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Kommunen søker Fylkesmannen om tilskudd 

for personer som bosettes eller bosetter seg i en 

kommune for første gang. Kommunen mottar 

tilskudd per person i målgruppen for rett og 

plikt eller bare rett til opplæring som har fått 

oppholds- eller arbeidstillatelse. Det angår 

beboere på mottaket, bosatte flyktninger, 

arbeidsinnvandrere og familiegjenforente 

innvandrere.  

 

Ansatte 

I det første halvåret 2011 var det fire lærere 

ansatt på Grubben Veiledningssenter. Fra 

August 2011 tre lærerstillinger på 60% og en 

lærerstilling på 80% har utgjort de ansatt på 
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Grubben Veiledningssenter. Fra august til og 

med desember 2011 jobbet lærerne i lag slik at 

de elevene med større behov kunne få mer 

oppmerksomhet under undervisningstimer. 

Under omorganisering av skolen har de bosatte 

flyktninger og de beboere på mottak med 

opphold fått ekstra veiledning i henhold til norsk 

språkopplæring. 

Språkopplæring på Oppvekstsenteret 

Fra høst 2011 har det vært fire stillinger betalt av 

integreringsavdelingen som drives på 

ungdomskolen og barnehagen. En stilling på 

20% støtter norsk språkopplæring for barn med 

innvandrere bakgrunn på skolen mens en 60% 

stilling støtter de nyankomne barn med 

innvandrer bakgrunn i et prep klass på skolen. 

Prep klassen støtter de nyankomne i 

norskopplæring slik at de kan fortere engasjere 

seg i aktiviteter med andre barn i aldersgruppene 

sine.  En stilling på 40% og en stilling på 60% 

bidrar til å støtte de barna med 

innvandrerbakgrunn som går i barnehagen. 

Rektoren på Oppvekstsenteret har ansvar for 

disse stillinger mens Integreringsavdelingen 

bidrar med finansiering fra staten. 

 

Helsetjenester 

Jordmor 

En 20% stilling har engasjert en jordmor hvem 

som har deltatt i et prosjekt  som handlet om 

forebygging mot omskjæring.  Ut 2012 skal 

jordmor forsetter å jobbe med kvinne med 

innvandrerbakgrunn for å støtte kunnskap om 

tema knyttet til kvinnehelse. 

Helsesøster 

En 30% stilling har engasjert en helsesøster. 

Stillingen støtter mottaksbeboere  med 

spørsmål knyttet til helse, og er brukt for å 

engasjere de nye ankomne asylsøkere med 

spørsmål relatert til helsesystemet i Norge. 

 

Miljøarbeider 

En 40% stilling har engasjert et miljøarbeider fra 

August 2011. Miljøarbeiderstillingen er skapt for 

å støtte integreringslederen i å bistå asylsøkere 

til hjelp og informasjon. I 2011 hadde 

miljøarbeider ansvar for å støtte de studenter 

som går på Grubben Veiledningssenter, og 

særskilt de som har blitt bosatt eller forventes 

bosetting i Hattfjelldal Kommune. 

 

Integreringsavdelingens begivenheter 

Nouruzmatlaging 

I mars 2011 arrangerte Integreringsavdelingen 

(tidligere flyktningtjenesten) Nouruz feiring for 

Hattfjelldals befolkning. Nouruz er en 

helligdag i flere land der brukes islamske 

kalender like som 31. desember brukes i land 

der kristne kalender brukes. Den dagen er ikke 

nødvendigvis vurdert som en religiøs helligdag 

men er vurdert like så viktig som 31. desember 

i Norge. De bosatte flyktninger av Hattfjelldal 

Kommune hadde primært ansvar for 

organisering av festlighetene som var holdt på 

samfunnshuset. De lagde mat og serverte den 

til over 300 personer. 

 

Julematlaging 

I desember 2011 arrangerte 

Integreringsavdelingen med hjelp fra frivillige 

Terese Bråten, Jon Erlandsen og Anne G. 

Bratten en matlagingsdag. Elever fra Grubben 

Veiledningssenter fikk mulighet å lære lom de 

norske retter som er vanlig å lage og spise i 

desember når kristner ferier jul. Aktivitet var 

organisert angående et flerkulturell og religiøs 

tenkemåte slik at ingen av de deltakere vil føle 

seg pliktet å feire jul, men kunne bli kjent med 

tradisjonell norske mat i juletiden.  

 

Begivenheter fremover 

Fremover har integreringsavdelingen hensikt 

for å tilby mer typiske norske aktiviteter som 

finnes i Hattfjelldal Kommune, for eksempel 

scooterkjøring, jaktutdanning, å gå på ski eller 

snowboard m.m. Sånne aktiviteter kan bidra til 

kjennskap og vennskap i Hattfjelldal 

Kommune blant samarbeidsdeltakere av 

forskjellige bakgrunner. 

 

Samarbeid med Hattfjelldal Mottak 

Som en vertskommune har Hattfjelldal 

Kommune ansvar for å samarbeide med 

mottaket slik at beboere i asylmottaket har 

tilgang til helsetjenester, barneverntjenester og 

tolketjenester på lik linje som andre 

innbyggere i kommunen. 

 

Samarbeidsrådet (SAR) 

Kommunen og Hattfjelldal mottak har tidligere 

hatt et prosjekt, Samarbeidsrådet (SAR), som 

var et råd oppbygd på samme prinsippet som 

elevråd. SAR består av to representanter fra 

intro.deltakerne, en representant for hver av 

skolegruppene (totalt 4stk) samt en 

representant fra gruppen uten skolerett. SAR 

hadde som oppgave å tilrettelegge aktiviteter 

for bosatte flyktninger i kommunen og beboere 

ved mottaket. Tidligere har SAR arrangert 

internasjonal kafe og andre aktiviteter. De var 
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også et organ som tok opp forskjellige 

problematikker som oppstår enten på skolen eller 

ved mottaket. Enkeltsaker diskutertes ikke i 

SAR. På grunn av sykdom, flytting av tidligere 

engasjert bosatt flyktninger og endring av 

personal har SAR vært inaktiv siden sommer 

2011. Det synes Samarbeidsrådet skal startes på 

nytt før sommer, og det håpes å inkludere norske 

representanter i det nye rådet slik at rådet jobber 

å støtte integrering i Hattfjelldal. 

 

Temauker 

I løpet av 2011 hadde integreringsavdelingen 

forskjellige temauker ved skolen, basert på 

forskjellig informasjon som UDI pålegger 

mottaket å gi sine beboere. Temaukene var et 

samarbeidsprosjekt med mottaket, hvor de 

betaler tolk samt stiller med ansatte som hjelper 

til i undervisningen sammen med lærerne. I 

temaukene deltok 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 mottaket en 

felles politi dag på samfunnshuset. Da kom politi 

fra Helgeland politidistrikt og fortalte om lover 

og regler i Norge. Dessverre ble tolker ikke 

bestilt på forhånd. Derfor oversatt 

integreringslederen fra norsk til engelsk, mens 

personell fra asylmottaket oversatt fra norsk til 

arabisk. 

 

Integreringsteammøte (tidligere 

flyktningteammøte) 

Samarbeid mellom mottaket og 

integreringsavdelingen også gikk gjennom et 

felles møte med helsesøsteren, jordmoren, 

barnevern og oppvekstsenteret. Disse møte 

henvises som ”integreringsmøte”, med fokus på 

felles område for integrering i Hattfjelldal 

Kommune. Møtene bidro til utvikling av 

kommunikasjon mellom mottaket og offentlige 

tjenester i kommunen. 

 

Overordnede resultatvurdering 

Engasjert team 

Integreringsavdelingen har som bunn en 

engasjert team som bryr seg om 

integreringstema, og forstår de utfordringer som 

venter mot avdelingen. Avdelingen og 

Veiledningssenteret er ekstremt heldig å ha fått 

tak i kompetante ansatte som har vist seg 

verdifull i tjenestemottakers hverdag. 

 

Innsamling og registrering av opplysninger i 

NIR  

Innsamling og registrering av opplysninger i 

NIR systemet er en av de største utfordringer 

som venter avdelingen per desember 2011.  

 

Omorganisering av skolen  

Organisering av undervisningen er fortsatt en 

utfordring, men primært i henhold til endring 

av læremidler og transport. Det ser ut som 

modellen skal fungere bra fremover etter 

bokendringer har blitt gjort ferdig. Et mål i 

2012 er å få Veiledningssenteret godkjent av 

Utdanningsdirektorat og Lånekassen slik at 

elever kan søke om lån og stipend fra 

Lånekassen når de ikke lenger mottar 

introduksjonsstønad. 

 

Bosetting  

Bosetting har dessverre vist seg umulig i 2011, 

men det ser ut som den utfordringen bli 

midlertidig oppklart som noen kommunale 

bolig blir ledige i 2012. I likhet tidligere år 

krever den utfordring aktiv oppfølging på 

boligmarkedet, og noen kreative løsninger 

angående transport. For eksempel, det kunne 

være lurt å tilby muligheten til å få førekort til 

de som har vært bosatt i sentralt kommunale 

boliger i en stund slik at de ha anledning til å 

bo litt utenfor sentrum. Ifølge sånn plan kunne 

integreringsavdelingen da bosetter nye 

flyktninger i sentrale kommunale boliger. 

 

HMS-Plan for Veiledningssenteret 

En utfordring som ble ikke helt opprettet innen 

2011 var en HMS-plan for 

Veiledningssenteret. Dette var fortsatt et klart 

avvik som begynte å bli håndtert ikke før 

oktober 2011 når den nye integreringslederen 

og den nye rådgiveren begynte på Hattfjelldal 

Kommune.  

 

Rekruttering av ansatte  

Rekruttering av ansatte er en utfordring men 

ikke så stor som i forrige årene. Forskjellige 

metoder for rekruttering i tillegg til innflytting 

av utdannet, arbeidsføre folk til kommunen har 

økt muligheter for ansettelse av kompetanse i 

stillingene. 
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8. Avdeling for  Pleie, Rehabilitering og Omsorg 

 
Avdelingsleder: Sissel Marit Bue fra juni 2010 

til nov 2011. Christian S. Rokkestad fra 07. 

nov 2011. Turi Thorsteinsen har assistert i 

Bues fravær. 

 

1. Organisering og personell 

Avdelingen er organisert i tre enheter med hver 

sin enhetsleder; enhet for sykehjem 

(enhetsleder Turi Thorsteinsen), enhet for 

heimetjenester (enhetsleder Sigrid Steislett), 

enhet for miljøterapitjenesten (enhetsleder 

Anne Mari Bjørknes) 

Avdelingen har ca 100 ansatte fordelt på 58 

årsverk. Antall ansatte er stort da driften og 

tjenestemottakere skal ha tjenester 24 

timer/døgn hele året. 

 

Det er viktig å merke seg at antall stillinger ble 

redusert med 5,35 årsverk med full 

virkning i 2011. Derav var 2,6 årsverk tilknyttet 

Aruna som ble organisert annerledes 

i løpet av 2011. 4 langtidsplasser på sykehjemmet 

ble da fjernet. 

 

I 2011 hadde man en medarbeiderundersøkelse i 

kommunen (MTM). PRO-avdelingen fikk bra 

resultat på ledelsesdelen. Men undersøkelsen bærer 

preg av noe utmattelse i tjenesteytingen. Dette kan  

underbygges videre på det faktum at man på 

sykehjemmet har en abosolutt minimumsbemanning. 

 

1.1 Sykefraværet i % (KSF = korttidssykefravær) Samlet sykefravær i 2010 og 2011 var i øvre 

grense av landsgjennomsnitt for helse- og omsorgsyrker.  

2009 KSF2009 2010 KSF2010 2011 KSF2011 

10,33 2,39 12,01 1,91 10,30 2,90 

 

1. 2 Tjenester og oppgaver 

Avdelingen leverte følgende tjenester;  

1 Langtids-, korttids-, avlastning, rehabiliterings-, utrednings- og 

akuttopphold i institusjon 

2 Praktisk bistand, hjemmesykepleie,  trygghetsalarm, matombringing, 

støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig assistent),  omsorgslønn, 

avlastning utenfor institusjon og ambulerende vaktmester 

3 Trygde- og omsorgsboliger 

4 Vaskeridrift 

5 Kjøkken 

6 Miljøarbeidertjeneste og psykisk helse 

7 Nyborgveien bofelleskap 

8 Aruna dagsenter 

 

2 Resultater 

2.1 Økonomi 

Regnskap  Regnskap Budsjett Avvik 

2010  2011 2011 2011 

39 749 Utgifter 39 667 39 556 111 

-5 682  Inntekter -4 789 -4 538 -251 

34 067 Netto dr utg 34 878 35 018 140 

Det har fortsatt i løpet av 2011 vært stort fokus 

på kostnadssiden i budsjett og regnskap. Det har 

gjennomgående vært drevet med 

minimumsbemanning innen enhetene. Ved 

behov for vikar- og ekstrahjelp har man 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. Budsjettet holdt med knapp margin, 

og avviket i brutto driftsutgifter er meget 

tilfredsstillende, og tyder på god økonomistyring. 

På inntektssiden har man mistet tilskuddet til 

ressurskrevende tjenester på 0,7 mill kr som ble 

kompensert med en tilsvarende tilleggsbevilgning.  
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2.2  Tjenesteytingene i tall  

Tjenestetype 2010 2011 

Avlastning utenfor institusjon           5 5 

Trygdebolig 15 15 

Omsorgsbolig   24 24 

Trygghetsalarm 44 42 

Forsterket botilbud                           1 1 

Hjemmesykepleie   49 65 

Praktisk bistand 54 48 

Kjøp av middag 20 15 

 

Tjenestetype forts 2010 2011 

Psykiatrisk sykepleie   15 25 

Støttekontakt   10 16 

Dagsenter 11 11 

Brukerstyrt personlig assistent 2 2 

Omsorgslønn      5 3 

Ambulerende vaktmester 13 14 

Teknisk hjelpemiddel  60 75 

 

Antall innleggelser i institusjon på type plass 2009 2010 2011 

Langtidsplass 16 16 13 

Korttidsplass 38 37 47 

Dagopphold 1 0 4 

Nattopphold 1 0 3 

Rehabiliteringsplass 10 11 10 

Utredning/akuttplass 8 5 9 

Avlastning 4 2 4 

 
2.3 KOSTRA - sammenligninger med andre 

 Hattfjelldal Grane Bindal 

Gj.snitt 

gr. 06 

Gj.snitt 

Nordland 

Gj.snitt 

landet 

utenom 

Oslo 

 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 

 m/ fagutdanning 73 71 72 63 65 72 74 74 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000  

innb. 67-79 år. 73 63 70 112 83 117 89 76 

Mottakere av hj.tjenester, pr. 1000  

innb. 80 år og over. 300 258 269 337 366 378 377 344 

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 76,2 85,7 84,2 77,8 78,8 75,7 73,3 72 

Andel pl avsatt til tidsbegrenset opphold 40,9 45,5 36,4 28,6 14,3 : : 16,5 

Andel pl i skjermet enhet for pers m/ 

demens 18,2 18,2 : 28,6 17,1 : : 24,4 

Andel plasser avsatt til rehab/habilitering 22,7 18,2 18,2 : 14,3 : : 5,2 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,36 0,39 0,44 : 0,23 0,37 0,39 0,39 

Produktivitet/Enhetskostn. komm. instit.:         

Korr.brt drutg, insti, pr. komm plass 843.318 916.591 891.000 905.714 855.086 939.689 930.246 877.120 

Korr.brt drutg pr. mottaker av hj.tj (i kr) 237.676 296.983 358.333 141.548 241.727 196.524 185.269 197.316 
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1 Hattfjelldal ligger på samme nivå mht 

fagutdannet personell både ift 

kommuner på omtrent samme størrelse 

(gruppe 06). 

2 Kostnaden pr institusjonsplass er kr 50 

000 lavere enn gruppe 06. Samtidig 

har Hattfjelldal hatt 10 % flere beboere 

over 80 år i institusjon. Dette tyder på 

god kostnadseffektivitet.  

3 Hattfjelldals kostnad er derimot nesten 

kr 162 000 høyere pr 

hjemmetjenestemottaker og hadde 155 

færre tjenestemottakere enn denne 

gruppen. Dette tyder på at Hattfjelldal 

har hjemmetjenestemottakere med 

større hjelpebehov enn gruppe 06. 

 

3. Utfordringer/mål i 2012 med korte 

vurderinger samt noen resultater fra 

2011 

Det har vært en jevn pågang i 

etterspørselen etter PRO-tjenester. Det har 

blitt arbeidet med å holde budsjettet, og dette 

er fortsatt en utfordring fremover Et viktig mål 

er også ikke å komme ut med underskudd.  
Som følge av samhandlingsreformen, vil 

pasientene ha behov for større medisinsk og 

sykepleie faglig behandling i tiden fremover. 

Men helt avgjørende i dette er 

sykepleierdekning hele døgnet. Dette målsetter 

2 nye spl årsverk til 1,3 mill kr snarest. Uten 

disse må man drive som før. Reformen krever 

et økt kompetansebehovet, noe man har startet 

opp med i samarbeide med RKK. Man har 

heldigvis 80 % stillingsdel for fagsykepleier. 

Resultatet av et prosjektarbeidet i lag med 

Grane og Vefsn, resulterte i vedtak om å 

arbeide med opprettelse av sykepleieressurser 

samt gå videre i prosjektklarlegging av et 

lokalmedisinsk senter i Mosjøen. Reformen 

pålegger kommunene akuttplasser fra 2016, og 

man vil i 2012 prøve å starte opp arbeidet med 

dette via tilskudd. Lovpålegg om dagtilbud til 

hjemmeboende demente vil komme, og man 

vil prøve å starte arbeide med å utvikle et 

tilbud i 2012. 

Det stadig økende antall demente vil fortsatt 

være en utfordring. I 2010 ble et Demensteam 

startet opp. Det arbeider med mange 

utfordringer, og målet bør være ett eget avsnitt 

ihht norm for Demensavdeling. Blanding av 

beboerne med – og uten demens, gir stressende 

og uverdige forhold for demensgruppen, 

unødig uro for de ikke-demente og lite effektiv 

drift. 

Man har som mål å få opprettet en 20% 

stillingsdel som kreftkoordinator. Man har 

kompetanse på området, og det søkes tilskudd 

fra Kreftforeningen. Det har vært arbeidet med 

avlastningsløsninger for familier med 

funksjonshemmede barn uten at man har 

kunnet finne fullgode lokaler. Det er nedsatt et 

prosjekt med mål å levere en plan for 

kommunale boliger for vanskeligstilte innen 

pleie- og omsorgsfeltet inkl avlastningsboliger. 

Et delmål er at funksjonshemmede barn og 

unge voksne aldri skal bo slik at de må bruke 

de samme fellesrom/-faciliteter som 

institusjonsbeboere. 

Miljøterapitjenesten mangler bil. Bil er ofte en 

betingelse for det daglige liv i tjenesten. Målet 

må være at enheten får en dertil egnet bil på 

budsjettet i 2013. 

Det har blitt slutt på at 

hjemmevaktmestertjenesten sørget for 

snørydding og vedbæring. Dette er viktig å få 

hjelp til for å bo hjemme for eldre og uføre. 

Det må bli et mål å få tilbake en dedikert 

stillingsdel for  

hjemmevaktmester i PROs budsjett. Det skal 

arbeides med delløsninger for helgestillinger 

og vikartilgang i PRO. Man har stillinger på 

15-26% som er ganske vanskelige å besette 

samtidig som man daglig trenger vikarer. 

Målet er å lette situasjonen på dette området i 

2012 bl a ved å opprette en ordning der 

medarbeideren går i f eks 15 % fast og resten 

opp til 100% i vikarvakter. Et annet grep er å 

utvide f eks den 80 % stillingsdelen for 

fagsykepleier med èn helg tredje hver uke (ca 

15 %). 

Mye av arbeidet lar seg ikke så lett måle i 

direkte resultater, men det synes som om 

tjenestene har vært tilfredsstillende på de fleste 

områder. Mange tiltak som det kan søkes 

tilskudd til, krever en egenandel fra 

kommunen. Man får kanskje tilskuddet, men 

finansieringen av egenandelen mangler. PRO-

avdelingen vil selvsagt fortsette å arbeide med 

å i vareta tjenestemottakerne på best mulig 

måte bl. a. etter samhandlingsreformens nye 

lovverk.  
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9. HELSEAVDELNINGEN 

Leder: Britt Blaunfeldt Petersen 

 

1. Økonomiske nøkkeltall.  
 

Kostra nøkkeltall – Helse. Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 

kommune- 

gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Prioritering        

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten 2356 2397 2860 5608 2800 3786 2325 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 9253 8903 11196 15846 9081 8954 6871 

Nto. dr.utg. til forebyggende arbeid, helse pr. innb 263 415 402 223 519 206 101 

Produktivitet/Enhetskostnader        

Brutto driftsutgifter pr. innbygger.  

Funksjon 232, 233 og 241 4788 4672 5451 8391 4125 5075 3196 

 
2. Virksomhetsregnskap Helseavdelingen 

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

2010  2011 2011  forbruk 

6 977 288 Utgifter 8 006 458 7 516 950 490 107 

-3 944 226 Inntekter -4 510 550 -3 875 250 -635 116 

3 033 063 Netto utgifter 3 495 908 3 641 700 -146 96 
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Sum funksjon: 241

Diagnose, behandling, re-

/habilitering

Regnskap 2011

Per.b(end) 2011

 
 

 
Årsverk: 

      2009: 8,2 

      2010: 8,6 

2011: 8,8 

 

Tall kontakter på legekontoret 

      2009:    10.329     

      2010:    11.378 

      2011:    10.945 
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1. Resultatvurdering 

Kommunelege II stillingen er fortsatt vakant, i 

øvrig er det er god stabilitet med kvalifisert 

helsepersonell  i alle stillingene på 

Helseavdelingen. Det økonomiske resultatet 

blev bra. Avvik på utgift er pga stor kostnad 

for nødvendig innleie av legevikar. Netto 

resultatet for 2011 blev positivt med NOK 

145.792. Korttids sykefraværet er lavt, 1,09 % 

men  langtids sykefraværet er på 9,21 %. 

Kontoret har trass vikarsituasjonen kunnet 

opprettholde stor aktivitet for å møtekomme 

våre brukere og samarbeids partnere. 

Ordningen med turnuslege og legestudenter 

fungerer godt, vi får god evaluering. 

Ventetiden for bestillingstime til fastlegen har 

vært ca tre til fire uker. Øye-blikkelig hjelp 

time fås samme dag. Antallet konsultasjoner på 

legekontoret var 5.077 st i til-legg kommer 

enkelt konsultasjoner 3.798 st samt telefon 

konsultasjonene  2.070 st. Vi har en 

dokumentert  meget god arbeidsmiljø og har en 

høy arbeidsmoral. Arbeidsplassen er 

kvinnedominert, vi er inkluderende og bevist 

på likestiling. Vi er opptatt med å tilvareta 

miljøet.     

Tiltak/resultatvurdering/konklusjoner: 

Det har under året vart flere fall av 

Hattfjelldals- syken (nepropathia epidemica) 

samt også harepest (tularemi). Det er utført 

influensa vaksinasjon av befolkningen, men 

det er fortsatt ikke alle i risikogruppene som 

vaksinerte seg som anbefalt. Ordningen med 

0,3 helsesøsters på asylmottaket er en god 

investering. Helseavdelingen driver 

systematisk og etter gjeldende retningslinjer og 

gir en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste. 

Dominerende diagnose gruppe er: muskel- og 

skjelett-, hjerte-kar-,  lunge-sykdommer, 

diabetes samt psykiatri. Antallet døde  i 

Hattfjelldal i 2011 er 24 personer. 

Legevakt: 

Hattfjelldal og Grane kommune har vakt- 

samarbeide, der er ca 5 henvendelser per 

vaktdøgn. Evalueringen av vaktsamarbeidet er 

meget godt.    

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Helsesøster driver et lavterskeltilbud og 

forebyggende arbeid på helsestasjon og i 

skolehelsetjenesten. I 2011 var det 105 
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, vaksinering, undervisning iht. 

fysisk og psykisk helse i skolen og på 

foreldremøter. Helsesøster har også koord-

inator ansvar for mange barn med særlige 

behov. Skolehelsetjenesten har økt fokus på 

psyko-sosiale 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. 

Reisevaksiner gis også ved helsestasjon. 

Helsesøster samarbeider også med MOT 

koordinator i det forebyggende arbeidet og 

med kommunelegen i miljørettet helsevern.     

Flyktingshelsesøster har ansvar for 

helseundersøkelse av alle flyktinger og  

asylsøkere, i dette inngår smittevern og 

kartlegging av fysisk og psykisk helse  og 

oppfølging i forhold til dette.  

Jordmor tjenesten. Jordmor driver tjenesten 

etter gjeldene rettingslinjer. I 2011 var det 25 

ny innskrevne gravide med gjennomsnittelig 8 

kontroller  per svangerskap samt heimebesøk 

etter fødsel. Det er tett samarbeid med 

helsesøster, og det skal startes opp med 

forelderveiledningskurs i 2012. Det arbeides 

forebyggende mot ungdom i temaene 

seksualitet og prevensjon. Jordmor har  20% 

stilling innen flyktningtjenesten med fokus på 

kvinnehelse, det  planlegges i den forbindelse 

oppstart av videreutdanning rettet inn mot 

seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk med 

oppstart 2012.   

Kommunefysioterapeut 

Kommunefysioterapeuten har en 40 % stilling 

rettet mot aldersgruppen 0-18 år. En stor del av 

stillingen går til behandling av 

funksjonshemmede barn. Det jobbes også ut 

fra henvisning fra lege og/ eller sykehus. 

Helsesøster og fysioterapeut har fast opplegg i 

skole og barnehage hvor de informerer om 

temaene kosthold, røykeslutt og fysisk 

aktivitet. 

I tillegg er det kommunefysioterapeut i 20 % 

stilling, fordelt på tre dager, denne brukes for 

diagnostikk, habilitering og rehabilitering av 

pasienter på sykeheimen.  
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Privat fysioterapi 

Privat fysioterapeut i 100 % stilling, fra 

150911 er det i tillegg 40 % 

privatpraktiserende fysioterapeut. I 2011 er det 

behandlet 203 ulike pasienter var av 125 st av 

disse er i yrkesaktiv alder 

(19-67 år). 98 % av disse 

pasientene har 

heimadresse i 

Hattfjelldal. Ca 54 

% av pasientene 

var sykemeldt. 

Gjellesvik har i 

2011 gitt 3012 behandlinger. Ventetiden til 

time hos fysioterapeut har vart opp mot 3 

måneder.  

Folkehelse 

Hattfjelldal kommune har inngått en 

forpliktende partnerskapsavtale med Nordland 

Fylkes-kommunen om lokalt forebyggende 

folkeheles-arbeide. Som stimulering for dette 

forebyggende arbeidet mottar vi 150.000 kr/ år. 

Det er ansatt en folkehelsekoordinator i 20% 

stilling. Folkehelsekoordinatoren skal 

koordinere folkehelsearbeidet i kommunen og 

har i 2011 fokusert på opprettelsen av 

helsefremmende skoler og barnehager.  

Fysak/frisklivssentralen  

Høsten 2011 bestemte helsedirektoratet at alle 

FYSAK sentralene skulle endre navn til 

Frisklivssentral. Tilbudet fra Frisklivssentralen 

i Hattfjelldal omfatter et tre måneders opplegg 

med helsesamtale I og II, gåtest, organisert 

fysisk aktivitet to ganger i uka og veiledning i 

forhold til ernæring og røykeslutt. I løpet av 

2011 ble det skrevet totalt 30 resepter til 

Frisklivssentralen i Hattfjelldal. 5 av 

deltagerne hadde individuelt opplegg, mens 

resten deltok på et tre måneder opplegg med 

gruppetrening. Frisklivs koordinator har i 

tillegg vært behjelpelig med tilpasning av 

treningsprogram på trimrommet og råd om 

ergonomi for ulike yrkesgrupper i kommunen.  

Frisklivs koordinator har i samarbeid med 

jordmor startet trening, en gang i uken for 

gravide og kvinner i svangerskapspermisjon.  

 

4. Fremtidlige utfordringer 
En god rekruttering av nødvendig fagpersonell 

og kontinuerlig kompetanseheving  vil være 

avgjørende for tjenestene våre. Vi har  en 

dokumentert meget 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 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!  

Det er en økning i antall barn og unge som 

sliter med psykiske problem. Det vil være 

behov for økt fokus på forebygging når det 

gjelder overvekt, fysisk aktivitet og kosthold. 

Det er  en stadig økning i antall barn og unge 

med overvekt som igjen vil føre til mer 

sykdom i voksen alder. Det er også behov for 

økt forebyggende innsats når det gjelder 

psykisk og fysisk helse til flyktninger og 

asylsøkerfamilier Foreldre veiledning vil bli et 

viktig tiltak i det forebyggende arbeidet. Det 

vil bli stort fokus på å forebygge de levestils 

relaterte sykdommene dvs. hjerte-kar, KOLS, 

diabetes samt psykiatri og rus.    Arbeidet med 

Frisklivssentralen og  partnerskapsavtale med 

Fylkeskommunen om forebyggende 

folkehelsearbeid skal videre-utvikles.  

Etablering av asylmottak i kommunen 

innebærer fortsatt en relativt stor belastning for 

smittevern, lege- og helsestasjonstjenestene. 

Samhandlingsreformen krever en betydelig 

arbeidsinnsats, både innad i kommunen men 

også i samarbeide interkommunalt samt med 

spesialisthelsetjenesten. Hattfjelldal kommune 

mangler logopedtjenester og dette kunde være 

en interkommunal tjeneste å samarbeide kring, 

likeså kunde et interkommunalt miljørettet 

helsevern være aktuelt.  Det er per i dag et 

udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal 

kommune. Kommunen har i dag 140 % stilling 

driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. 

Disse arbeider sammen i 160 %. Ventelisten er 

på 51 pasienter og er økende. I følge Norsk 

Fysioterapeut Forbund (NFF) tilsvarer et 100 

% driftstilskudd 35 pasienter. Sett i lys av disse 

tallene er det rimelig at stillingsandelen må 

økes til 200 % driftstilskudd dvs. to hele 

stillinger privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Til slutt håper vi inderlig at ombyggingen på 

Helsehuset kan slutføres i 2012.  
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10. Sosialavdelingen 

Leder: Anne Margrethe Simonsen. 

 

1.  Organisering, tjenester og oppgaver. 
Sosialavdelingen har disponert 1,8 årsverk i 2011 (noe i samarbeid med Hattfjelldal oppvekstsenter). 

Dette er benyttet til stilling som avdelingsleder i 80 % og miljøterapeut for barn og unge i 100 %.    

 

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 (skjenkebevillinger mm) 

* bidratt i kommunens tverrfaglige samarbeid og deltatt i følgende kommunale samarbeidsfora både  

   på system- og individnivå: psykososial støttegruppe, tverrfaglig basisgruppe for barn og unge,   

   basisteam psykiatri, ped.ledermøter i Hattfjelldal barnehage, foreldremøter i skole og barnehage,  

   flyktningeteam og ansvarsgrupper. 

* koordinert hjelp innen rusomsorgen og gitt veiledning/støttesamtaler. 

* generell råd og veiledning 

 

Prosjektdeltakelse i 2011 (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 koordinerings-

gruppa 

Ekstern. 

 

 

2.         Økonomisk resultat. 
Fordeling av ressurser på funksjoner (tjenestetype)  
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Regnskap  Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik(per.) %- 

2010  2011 2011 2011 0 forbruk 

1 522 901 Utgifter 1 973 388 1 705 500 1 672 900 268 116 

-409 502 Inntekter -438 470 -492 300 -844 600 54 89 

1 113 399 TOTA LT 1 534 918 1 213 200 828 300 322 127 
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Merforbruket skyldes økt behov for 

hjelpetiltak og da særskilt to tiltak som er 

utslagsgivende. Ett hjemmebasert tiltak 

gjennom statlig barnevern og en forsterket 

hybel. Hjelpetiltak (forebyggende 

barnevernstiltak) var allerede fra januar 2011 

forventet mye høyere enn budsjettrammen som 

var gitt. Budsjettrammen gjenspeilte heller 

ikke forventet behovet i barneverntjenesten, 

jfr. regnskapstall 2010 og allerede vedtatte 

hjelpetiltak. Antatt merforbruk ble rapport i 

månedlige regnskapsrapporter til rådmannen 

fra februar av. Kommunestyret ble muntlig 

orientert i budsjettkonferansen om status i 

barnevernet.  Kommunal egenandel ved 1 

hjemmebasert tiltak gjennom Bufetat 

(Yttrabekken ungdomsheim og Fagteamet i 

Bodø) er utgiftsført med kr. 173.927,- i 2011. 

Fylkesmannen gav videre avslag på søknad om 

lønnsmidler til styrking av barneverntjenesten 

(satsing på kommunalt barnevern 2011) hvor 

det var budsjettert med kr 450.000,- til 

miljøterapeut. Lønnsmidler ble regulert i KS-

124/11 gjennom et tverrfaglig ”spleiselag” 

(ledige lønnsmidler fra Hattfjelldal 

oppvekstsenter og NAV). 

 

3.   Kostra nøkkeltall 

SOSIAL - nøkkeltall Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 

 komm.- 

gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Dekningsgrader        

Sosialhjelpsmottakere 30 40 31 28 54 42 160 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 

forhold til innbyggere 2,1 2,7 2,1 1,8 3,7 3 3 

Produktivitet        

Brutto driftsutgifter pr. 

sosialhjelpsmottaker, i kroner 45667 53025 68032 48500 35815 52170 69295 

Brutto driftsutgifter til økonomisk 

sosialhjelp pr. mottaker 13167 15275 12290 9500 8370 21105 31370 

Årsverk i sosialtjenesten inkludert 

stillinger til sysselsettingstiltak 0,9 1,3 1 1,7 1 1,5 5,05 

 

Barnevern - nøkkeltall Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 

komm.- 

gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Prioritering        

Netto driftsutgifter til sammen per 

innbygger (kr) 521 979 1284 2656 1117 1463 1403 

Dekningsgrader        

Barn med undersøkelse ift. antall 

innbyggere 0-17 år, prosent 2,9 1 3,6 3,6 8,4 5 4,8 

Produktivitet        

Brutto driftsutg pr barn (funksjon 244) 18957 26929 39655 41062 37533 34495 35303 

Brutto driftsutgifter per barn i 

opprinnelig familie (funksjon 251) 14500 25259 32833 70375 .. 29787 23904 

Andel barn med tiltak per 31.12. med 

utarbeidet plan, prosent 100 100 72 .. 100 58 54 

 

4.  Resultatvurdering – konklusjoner. 
Arbeidsmiljø, fravær m.m: 

Likestilling: 2 ansatte hvorav 1 kvinne (avd.leder) og 1 mann (miljøterapeut). 

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

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

Sykefravær: Meget lavt sykefravær og stabil bemanning. 
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Kvalitetsvurdering: 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse blant foresatte høsten -11 ved bruk av bedre.kommune.no. 

Kun 1 av 20 besvarte det elektroniske spørreskjemaet.  

 

Aktivitetsnivået i barneverntjenesten: 

Noen fakta 2011 2010 2009 

Antall barnevernfaglige vedtak som er fattet 53 57 49 

Antall barn med hjelpetiltak i løpet av året som er gått 24 27 22 

Antall gutter med hjelpetiltak 17 15 16 

Antall jenter med hjelpetiltak 7 12 6 

Aldersfordeling hjelpetiltak 0-5 år 9 3 3 

Aldersfordeling med hjelpetiltak 6-12 år 6 9 6 

Aldersfordeling med hjelpetiltak 13-17 år 6 12 13 

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

Barn under omsorg (i fosterhjem) 0 0 0 

 

Innkomne meldinger og undersøkelsessaker:    

 2011 2010 2009 2008 

Meldinger 13 5 17 12 

Undersøkelser 11 2 9 7 

 

Flyktningebarnevern: 

* 7 av meldingene i 2011 omhandlet barn 

bosatt ved Hattfjelldal mottak.  

* 9 barn med hjelpetiltak i løpet av året er barn 

i mottak. Bekymringsmeldinger og tiltak rettet 

mot barn i mottak stiller oss overfor ekstra 

faglige og etiske utfordringer. 

* 2 av tiltakene etter fylte 18 år gjelder 

oppfølging av enslige mindreårige.  

 

Hvem meldte bekymring i 2011? 

Helsestasjon (5), foresatte (1), 

asylmottak/flyktningetjeneste (1), skole (4) og 

barneverntjeneste i annen kommune (2). 

 

Hva er gjennomført i 2011: 

1) Iverksetting og oppfølging av ulike 

hjelpetiltak i barnevernet (antall berørte 

barn i parentes): støttekontakter (3), 

besøkshjem/avlastning (4), barnehage (7), 

SFO (1), sommerferie/gårdsopplevelser 

(2), forsterket hybel (1), hjemmebasert 

tiltak via Yttrabekken ungdomshjem og 

Bufetat (1), råd og veiledning, 

ansvarsgrupper (6), økonomisk tilskudd til 

ferie, fritid eller bruk av belønningsskjema 

(6).   

2) Oppfølging fra miljøterapeut til 6 gutter 

hvor det er arbeidet med atferdsendring i 

hjem og skole, styrking av 

foreldreautoritet, samspill og 

kommunikasjon i hjemmet. Miljøterapeut 

har i tillegg arbeidet forebyggende med 

aktiv tilstedeværelse ved Hattfjelldal skole 

og Susendal oppvekstsenter. 

3) Fra 01.01.2011 har det vært tilbud om 

krisehjelp for kvinner, barn og menn ved 

Mosjøen krisesenter. Dette er et 

interkommunalt krisesentertilbud driftet av 

Vefsn kommune.   

4) Skriftlige rutinebeskrivelser for 

barneverntjenesten er utarbeidet. 

Internkontroll er under utarbeidelse. 

5) Barneverntjenesten i Grane og Hattfjelldal 

har hatt jevnlige drøftingsmøter og veiledet 

hverandre. Kapasitetsproblemer har 

hindret gjennomføring av handlingsplanen 

for samarbeidet i 2011. Begge tjenestene 

har hatt mer enn nok med den daglige 

drifta i barnevernet i sine respektive 

kommuner. Barneverntjenesten søkte om 

skjønnsmidler til utredning av 

interkommunalt barnevernssamarbeid, men 

fikk ikke noe innvilget.  

6) Fylkesmannen innvilget Hattfjelldal 

kommune høsten-11, etter søknad fra 

barneverntjenesten, kr 50.000,- til 

kompetansehevende tiltak i barnevernet for 

2011. Tilskuddet er tenkt benyttet til 

opplæring i Kvellos utredningsmal, 

hospitering og ART (aggression 
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replacement training). Midlene ble ikke 

benyttet i 2011 og er avsatt på fond. 

7) Fylkesmannen avslo i første runde søknad 

om styrking av barneverntjenesten i 2011, 

men i desember-11 (2.søknadsrunde) fikk 

kommunen tilsagn om 0,5 stilling med 

virkning fra 01.02.2012. Dette innebærer 

at vi kan videreføre 100% stilling som 

miljøterapeut for barn og unge i 2012. 

8) Det er gjennomført skjenkekontroll 2 

ganger i 2011 på salgs- og skjenkestedene i 

sentrum. 

9) Arbeidet med rusplan/alkoholpolitisk plan 

har vært nedprioritert.  

 

 

 
 

5.      Fremtidige utfordringer. 
Videreutvikle tiltak og samarbeidsformer.  

Fortsatt fokus på forebyggende hjelp, 

tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og 

målrettede tiltak. Få avsatt tid til 

kompetanseheving og fagutvikling. 

 

Målsettinger for 2012: 

1) Gjennomføre opplæring i Kvellos 

utredningsmal mai 2012 i regi av 

BUFETAT (til bruk ved undersøkelser i 

barnevernet) 

2) Oppstart ART september 2012 

(miljøterapeut) i samarbeid med 

barneverntjenesten i Grane 

3) Gjennomføre skjenkekontroll på alle 

skjenkestedene i kommunen (ekstern 

kontrollør) 

4) Ny gjennomføring av brukerundersøkelse i 

barneverntjenesten (ved bruk av 

bedrekommune.no) både mot barn/ungdom 

som mottar oppfølging fra 

barneverntjenesten og deres foresatte. 

5) Ferdigstille internkontroll for 

barneverntjenesten 
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11. NAV-KONTORET 
 

Leder av avdelingen: Janne-Britt Nilsskog 

 

1. ORGANISERING, TJENESTER OG OPPGAVER 

 

NAV-kontoret er et resultat av statlig og kommunalt samarbeid og kontoret 

skal ivareta tjenester som tidligere lå inn under NAV Trygd, NAV Arbeid 

og  deler av kommunens sosialtjeneste.  Det kommunale tjenesteinnholdet i 

NAV-kontoret er 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. 2011 Budsjett 2011 Avvik (kr) % -forbruk 

Brutto driftsutgifter   2011                  3 116 565 3 826 800 -710 235 81 

Brutto driftsinntekter 2011                                   -1 930 183 -2 149 000 -218 817 71 

Netto utgift  2011 1 386 382 1 677 800 -491 418  

 
  

Fordeling på funksjoner (tjenestetype) 
Funksjon  Regnsk. 2011 Budsjett 2011 Avvik (kr.) % - forbruk 

    242 Råd, veiledn. og sosial forebyg. 717 678 600000 118 120 

    276 Kvalifiseringsprogrammet 131 013 510 000 - 378 987 26 

    281 Økonomisk sosialhjelp 337 704 450 000      - 112 296 75 

 TOTALT 1 186 382 1 677 800 -491 418  

 

Vurdering av regnskapstall 2011: 

Regnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr. 491 418,- innenfor hele ansvarsområde 426 – 

NAV.   Dette skyldes et mindre forbruk på økonomisk sosialhjelp enn det som er budsjettert.  Erfaring 

viser at det alltid vil være svingninger i behovene innenfor området økonomisk sosialhjelp og i 2010 

viser regnskapet et forbruk på kr. 543 420,-.  

I tillegg har forbruket innenfor kvalifiseringsprogrammet vært mye lavere enn det er budsjettert for.  

Også her være svingninger i forhold til behovet i brukergruppen, og innenfor begge disse områdene er 

det viktig å presisere at hver enkelt søknad vurderes individuelt og i tråd med loven.   

  

 

3. RESULTATVURDERING – KONKLUSJONER 

 

Aktivitet i 2011: 

 

Oppsummering av aktiviteter: 

*  det er fattet 107 sosialfaglige administrative 

vedtak i 2011 (165 vedtak i 2010 og 126 i 

2009). 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 reduksjon siden 

2010. 

* NAV-kontoret har hatt 31 mottakere av 

økonomisk sosialhjelp i 2011 (40 i 2010 og 30 

i 2009). Det er nesten ingen av brukerne som 

har økonomisk sosialhjelp som eneste 

inntektskilde. Noen kan i perioder av året være 

uten annen inntekt, men hovedparten har annen 

inntekt og har behov for supplerende stønad 

for å sikre et forsvarlig livsopphold.  

*  gjeldsrådgivning, oppfølging og økonomi-

styring for enkeltbrukere basert på frivillige 

avtaler.  Dette er ressurskrevende oppgaver.  
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NAV-kontoret har hatt frivillig økonomi-

forvaltning for 2 brukere (familier) som har 

gjeldsordning, og frivillig økonomiforvaltning 

for 8 andre brukere.  

* det er gitt generelle 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. 2 av disse er kommunalt ansatt, mens 

2 er statlig ansatt.  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 hoved-

ansvarsområder 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 kommunale oppgaver kan 

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 alle i kontoret har oppgaver 

innenfor begge områdene. Kontoret er knyttet 

opp imot NAV Kontaktsenter, som har 

sentralbordfunksjon og som kan besvare 

mange av telefonhenvendelsene som kommer.   

 

Arbeidsmiljø/fravær: 

De kommunalt ansatte i NAV-kontoret har et 

sykefravær på 27,3% i 2011.  Dette skyldes 

langstidsfravær på grunn av alvorlig sykdom.  

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.  Emnet er av 

særdeles stor viktighet i NAV på grunn av 

arbeidets karakter og diskusjoner om etikk og 

moral er en viktig del av det daglige arbeidet 

og 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 stor plass i 

NAV-kontorets drift.  Et område hvor vi 

forsøker å være bevisst dette, er i forhold til 

bruk av papir ved utskrift og kopiering.  Etter 

som NAV har fått delvis elektronisk arkiv 

legger vi spesiell vekt på å vurdere behovet for 

å ha en utskrift eller kopi på papir.    

 
 

Vurdering av kvaliteten ved tjenesten: 

Det er ikke utført brukerundersøkelse i 2011. 

 

4. 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.   

*  arbeide 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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12. Avd. Hattfjelldal, Susendal og Varntresk oppvekstsenter 

Ledere: Lillian Sætern, Wenche Daleng, Inger Lise Bleikvassli. 

 
2011 ble et innholdsrikt år for 

oppvekstsektoren, og vi vil spesielt trekke fram 

vår deltakelse i Veilederkorpset i regi av 

Utdanningsdirektoratet. Det har i dette arbeidet 

blitt lagt vekt på viktigheten av skoleeiers 

engasjement og kunnskap om skolene for å 

kunne gjøre bli en best mulig skolekommune 

slik at elevenes læringsresultater bedres. Vi har 

også fått god veiledning og ny kunnskap om å 

drive utviklingsarbeid, deriblant å analysere og 

tolke data for så å finne aktuelle 

utviklingsområder. Dette kommer til syne i 

årsmeldinga. Vi har valgt å ta med resultater 

fra elevundersøkelsen, foreldreundersøkelser, 

medarbeiderundersøkelse, Nasjonale prøver, 

fraværsstatistikk og økonomi. 

Det er samtidig viktig å bemerke at ikke alle 

resultater kan måles. I arbeidet med å utvikle 

seg som lærende organisasjoner er ofte 

prosessen et mål i seg selv. Læreplanen og 

rammeplanen inneholder også en god del mål 

der resultatene ikke kan tallfestes. Vi har ønske 

om å ha barn og voksne som har ambisjoner 

for vår framtid – altså for kommunens 

barnehagebarn og elever. Samarbeid i 

kommunen er viktig.  

 

ØKONOMI 

Oppvekstsektoren har klart å holde seg 

innenfor de budsjetterte rammene. I løpet av 

året har det dukket opp uforutsette utgifter og 

inntekter. Noen av de ekstra inntektene fikk vi 

dispensasjon til å bruke for å dekke uforutsette 

utgifter. Dette selv om det ved begynnelsen av 

året ble lagt restriksjoner for bruk av 

merinntekter.  
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regnskap 2011 4645718 2633494 17129329

Sus oppvs Varn oppvs H-dal oppvs

 
Susendal oppvekstsenter måtte benytte 

ekstrainntekter (fødselspenger, sykepenger) til 

reparasjoner av ventilasjonsanlegg, ekstra 

bemanning og vikarutgifter. 

Varntresk oppvekstsenter fikk ekstra inntekter 

gjennom gjesteelever. En del av 

ekstrainntektene er brukt til vedlikehold av 

bygget. 

Hattfjelldal oppvekstsenter fikk en økning i 

refusjoner ut over det som det var budsjettert 

med. Dette var blant annet sykepenger og en 

gjesteelev. Olje/strøm, skyss, ekstra 

elevoppfølging og samisk integrering ga store 

merutgifter. 

 

AKTIVITET 

I 2011 har vi hatt fokus på kjernevirksomhet i 

barnehage og skole med de ressurser vi har 

tilgjengelig. Bemanningssituasjonen er på et 

minimumsnivå med ressurskrevende områder 

som spesialundervisning, barn med særskilte 

behov og atferdsproblematikk. 
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Vi har ansatte som trives og har høye ambisjoner i jobben sin. Dette ser vi i det daglige, og vi har fått 

det bekreftet i medarbeiderundersøkelsen (MTM-2011), og organisasjonsanalysen. 

 
MTM-UNDERSØKELSEN 
2011 

Hattfjelldal 
barnehage 

Hattfjelldal 
skole Susendal Varntresk 

Totalt 
kommunen 

Total skåre  68 63 76 75 65 

Arbeidsglede 79 85 85 84 77 

Engasjement 75 73 85 85 71 

Utmattelse 83 77 89 88 73 

Støttende ledelse 89 82 93 92 77 

Sosialt samspill 74 73 91 89 70 

Meningsfylt arbeid 97 87 97 100 87 

 
Likevel har vi stort sykefravær, og dette har dessverre økt det siste året (hele kommunen til høyre): 

 
Det høye fraværet skyldes langtidsfravær (ikke jobbrelatert) og slitasje på grunn av hardt arbeidspress 

og minimumsbemanning. 

Vi har hatt kvalifisert personell i faste stillinger. 

 

Elevresultater i skolen 

Vi har valgt å presentere resultater fra de nasjonale prøvene som er gjennomført på 5., 8. og 9.trinn i 

hele landet. De siste årene ser vi at elevene våre har gode ferdigheter i 1. og 2.trinn, og de presterer 

tilfredsstillende på 3.trinn. Dette ser vi av de nasjonale kartleggingsprøvene som gjennomføres årlig på 

1., 2. og 3.trinn i lesing og regning (3.trinn har også prøve i engelsk).  
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Nasjonale prøver i lesing
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Dette er gjennomsnittsresultat de siste årene. Topp skåre for 8.trinn er 5, og for 5.trinn 3. På 5.trinn har 

vi ligget under landsgjennomsnittet i flere år når det gjelder lesing, mens resultatet er på eller over 

landsgjennomsnittet for 8.trinn. I regning ligger vi under landsgjennomsnittet på 8.trinn også. 

 

Nasjonale prøver i regning
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Nasjonale prøver i engelsk
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På grunn av elektronisk feil sentralt hold ble 

det ikke gjennomført nasjonale prøver i 

engelsk for 5.trinn høsten 2011. 

Det som likevel er gledelig er at resultatene 

blir bedre på ungdomstrinnet.  

Vårt satsningsområde er nå lesing, vurdering 

og skolemiljø, og vi har sammen med 

Veilederkorpset laget en Utviklingsplan i 

lesing som skal gå over minst tre år. Målene vi 

har satt oss er: 

1) Få på plass systematisk leseopplæring 

på alle trinn for å øke elevenes 

leseferdigheter i alle fag. 

2) Bedre resultater på Nasjonal prøve i 

lesing 5. og 8.trinn, målet er at ingen 

elever skal prestere på nivå 1 (eller 2 i 

8.trinn), og at vi helst skal ha minst en 

elev på beste nivå. 

3) Ingen elever skal ligge under kritisk 

grense på nasjonale kartleggingsprøver 

i lesing på 1., 2. og 3.trinn. 

4) Økning av lesehastighet (Carlsteen) på 

alle trinn fram til 2015, målet er 

stigende kurve i statistikken. 

 

Læringsmiljø og vurdering i skolene 

Vi har laget en skolemiljøplan som er i bruk. Våre mål er: 

 Skolene har et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som preges av trygghet og sosial 

tilhørighet for elevene 

 Etablere gode rutiner for skolemiljøarbeid og for å fremme helse, miljø og sikkerhet 

 

Resultater fra elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen; 
Elevundersøkelsen 2011-12  
(Gjennomsnitt, der 5,0 er beste mulige skåre) 

Hattfjelldal 
skole Susendal Varntresk 

Trives du godt på skolen? 4,05 4,62   

Det er arbeidsro i timene 3,21 3,08   

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 4,36 4,85   

(Varntresk har for få elever til å ta ut resultat.) 

 

Elevene er ikke helt fornøyde med arbeidsroen i timene, og det forekommer mobbing på skolene. 

Foreldrene synes lærerne gjør en god jobb, men er heller ikke helt fornøyde med læringsmiljøet. 

 
Foreldreundersøkelsen 2011-12  
(Gjennomsnitt, der 5,0 er best) 

Hattfjelldal 
skole Susendal Varntresk 

Svarprosent 22 % 60 %  83 % 

Det er ro og orden i klassen 3,28 3,44  4,40 

Lærerne stiller krav til vårt barn til læring og arbeidsinnsats 4,44 4,89  4,60 

Lærerne stimulerer vårt barn til læring og arbeidsinnsats 4,03 4,89  4,20 

Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte 3,62 4,89  4,20 

 
Vi har også utarbeidet en egen plan og et 

system for det kartleggings – og 

vurderingsarbeid som skjer i kommunen, 

målene er:  

 Etablere et helhetlig system for 

vurdering 

 Øke lærernes bevissthet og 

kompetanse om vurdering, og 

oppfølging av vurdering 

 

Barnehagene 

Barnehagene i kommunen har de siste årene 

hatt felles planverk. Dette skal gi et likeverdig 

tilbud til alle barn uavhengig av 

avdelingstilhørighet. Siste år har 

satsningsområdet vært Kvalitet i Barnehagen, 

og språkopplæring. Målene våre er: 

1. Alle barn i barnehagen skal være sikret 

en god start i livet gjennom likeverdig 

og god kvalitet, fokus på barnehagen 

som læringsarena og aktiv deltakelse i 

et inkluderende fellesskap. 
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2. Barna skal bli dyktige språkbrukere, 

og få et godt grunnlag for videre lese- 

og skriveutvikling. 

Høsten 2011 ble vi med i fylkeskommunes 

satsing på helsefremmende barnehager. Dette 

betyr at barnehagene skal ha fokus fysisk 

aktivitet, naturopplevelse og et sunt kosthold. 

Foreldreundersøkelsen i barnehagene  
2011-12  (Snitt resultat der 6,0 er best) 

Hattfjelldal 
bhg 

Susendal 
bhg 

Varntresk 
bhg 

Lands- 
gj.snitt 

Svarprosent 35 % 70 %     

I hvor stor grad er du fornøyd med:         

 ditt barns sosiale utvikling? 5.4 5.6   5.3 

 personaltets omsorg for barnet? 5.4 5.7   5.3 

 hvordan barnehagen tilrettelegger for det enkelte 
barns læring? 4.6 4.4   4.8 

 barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende 
aktiviteter? 4.8 5.0   4.9 

 barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling? 4.5 4.5   5.0 

 aktivitetsinnholdet i barnehagen? 4.5 4.9   5.0 

 barnehagens mattilbud (sunn mat, riktig 
kosthold)? 4.9 5.6   4.7 

 
UTFORDRINGER 

Begynneropplæringa og tidlig innsats for å få 

bedre resultater på 5.trinn, og videre i utgangen 

av 10.trinn. Utfordringa ligger i behov for mer 

kompetanse og manglende ressurser til 

delingstimer.  

Fraværsstatistikken og vikarmangelen er 

bekymringsfull. Store vikarbehov går utover 

kvaliteten både i barnehage og skole. Å unngå 

slitasje på de ansatte og det å bibeholde ansatte 

vil være viktig. 

Atferdsproblematikk er meget ressurskrevende, 

og dette forstyrrer læringsmiljøet, fører til 

mobbing av elever og slitasje på ansatte. 

I barnehagene er økende antall barn under 3 år 

en utfordring i forhold til organisering. Og det 

å rekruttere nye førskolelærere en utfordring. 

Nye retningslinjer krever større pedagogtetthet 

enn vi har i dag. I framtida vil eventuell ny 

barnehagelov gi ytterligere behov for 

pedagoger (50 % av bemanning). Dette vil gi 

en større økonomisk kostnad. 

Vi ser av foreldreundersøkelsen at vi må 

arbeide mer med innholdet i barnehagen, i 

forhold til aktiviteter, språk og det enkelte 

barns læring. Dette kan ses i sammenheng med 

lav pedagogtetthet. Vi har godt planverk for 

barnehagene, men utfordringa er å omsette 

dette til tilsvarende god praksis. 

Forutsigbarhet i økonomi og struktur vil gi oss 

ro til å holde stø kurs i arbeidet med å 

videreutvikle god kvalitet i Hattfjelldals 

barnehager og skoler. 

Vi ønsker oss større interesse, engasjement og 

ambisjoner blant foreldre og samfunnet rundt 

oss, og har forhåpninger om at det nye utvalget 

for oppvekst vil virke med til dette.  
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13. NTK-AVDELINGEN (Næring, Teknisk og Kultur). 

Leder: Bjarne Haugen. 
 

1. Organisering av tjenester og oppgaver. 

Avdelingsleder har overordnet personal- og 

økonomiansvar. 

Tjenesten for primærnæringene i kommunen 

ivaretas av en skogbrukssjef, en jordbrukssjef 

og en landbruksveileder i full stilling. 

Skogbrukssjefen har også oppgaver innen 

miljø- og naturforvaltning.  

Øvrige næringer og tilleggsnæring innen 

primærnæringene tas hånd om av kombinert 

kultur- og næringskonsulent i redusert stilling. 

De tyngre næringssakene (bevilgninger fra 

Vefsnafondet) har i all hovedsak 

rådmannsnivået ivaretatt. 

Stabsenheten på teknisk side består av to 

avdelingsingeniører i full stilling og en 

landmåler/tekniker som går i  

60 %. Disse har ansvar for vann og avløp, 

byggforvaltning, arealplanlegging, byggesak, 

brann, kart og oppmåling. De praktiske 

oppgavene i forvaltningen av våre bygg og 

arealer forestås av et renholdskorps og et 

vedlikeholdsteknisk korps (vaktmesterne). 

Lovpålagte oppgaver innen kultur ivaretas av 

biblioteksjef, kulturskolerektor og –lærere. I 

tillegg har vi en ungdomsleder og en 

korpsdirigent.  

 

2. Økonomisk resultat. 

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

2010  2011 2011 2011 0 forbruk 

36 625 311 Utgifter 44 477 974 45 132 875 32 348 600 -655 99 

-17 578 575 Inntekter -26 110 413 -26 544 875 -14 508 700 434 98 

19 046 736 T O T A L T 18 367 561 18 588 000 17 839 900 -220 99 

 

For å ha kontroll på utgiftene til strøm inngikk vi i høst fastprisavtale for de siste månedene av 2011 og hele 

2012. Stor etterspørsel etter husvære gjør at vi har lite tomme leiligheter, og dermed økte inntekter på godt over 

800 tusen i forhold til satte mål. 

Drift og vedlikehold av kommunale veier er tilført drøyt 700 000 i ekstrabevilgning i løpet av budsjettåret pga 

ekstrakostnader med brøyting.   

Økningen i brutto budsjett- og regnskapstall fra 2010 til 2011 skyldes prosjekter finansiert av Vefsnafondet. 

 

NTK har i år klart å holde seg innen rammene i budsjettet. Man har hatt en svikt i budsjetterte inntekter på ca 

435 000, men samtidig knappet inn på forbruket tilsvarende 655 000 for å kompensere for dette. Netto resultat 

ble da 220 000. 

 

3. Kostra – nøkkeltall 2011 

 Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 

kommune- 

gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Prioritering        

Netto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning per innbygger 7684 8419 8405 8658 7265 6682 4083 

Produktivitet        

Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg 

per kvadratmeter 829 889 888 1053 923 795 783 

Energikostnader for kommunal 

eiendomsforvaltning per kvadratmeter 127 182 156 220 172 158 139 

Netto driftsutgifter til adm.lokaler per innb 532 514 532 611 874 831 374 

Netto driftsut til førskolelokaler per innb 630 667 677 555 508 603 369 

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innb 4073 4429 4442 4534 4477 3089 2077 
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 Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 

kommune- 

gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Netto driftsutg til institusjonslokaler per innb 1860 2111 2053 2736 1407 1629 736 

Netto driftsutg i kr pr. innb, komm. veier og 

gater i alt 2630 3649 4071 1356 3271 1934 1239 

Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei .. 5750 3250 7143 13133 .. .. 

Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. 

veier i alt 2669 3649 4071 1374 3313 2025 1404 

Årsgebyr for vannforsyning  2779 3000 3600 5275 3307 3187 2986 

Årsgebyr for avløpstjenesten  2554 2650 2650 2246 4368 2758 2415 

Årsgebyr for avfallstjenesten  2872 2982 3011 3109 2509 2600 2592 

Årsgebyr for feiing og tilsyn  460 469 476 316 440 374 339 

 

4. Resultatvurdering – konklusjoner. 

 

Prosjekter finansiert av Vefsnafondet: 

Tiltak     (tall i hele tusen) Bevilget Forbrukt Rest 

6020 Kompetanse transport (overført H.dal vekst) 778 778     0 

6022 Utbygging mobilnett 918 918 0 

6024 Planlegging Service-/næringsbygg 100 88 12 

6025 Omstilling Børgefjell Laft   500 500  0 

6026 H-dal som bosteds- og pendlerkommune   200       234 -34 

6027 Bredbånd - forprosjekt 400 455 -55 

6028 Brennbakk transport 2 712 1 514 1 198 

6029 Tilrettelegging næringstomt 750 731 19 

6033 Hattfjelldal Vekst -lån 2 200 2 200 0 

6035 Fjellfolket 375 312 63 

Dette er ikke nettotall, da noen av prosjektene er støttet av fylkeskommunen gjennom partnerskapsmidler. 

 

Aktiviteter 

Vedtaket om rullering av arealplanen og at NTK skulle gjøre dette selv, har medført en del forsinkelser i annet 

arbeid. Dog uten de store konsekvensene da vi fikk stenge avdelingen en dag pr uke og dermed kanalisert de 

fleste henvendelsene fra publikum til andre dager.  

 

Aktivitet 2009 2010 2011 

Byggesaker  88 73 53 

Oppmålinger av tomter/fester 36 12 18 

Ferdigstilte kartforretninger 24 16 21 

 

Forsøket på å sende ut en brukerundersøkelse på området byggesak strandet pga manglende e-postadresser til 

aktuelle kunder og korte tidsfrister.  

 

Brannvesen: 

Antall/ Aktivitet 2009 2010 2011 

Utrykninger brannvesenet 

Av disse falske/unødvendige 

34 

15 

14 

12 

25 

6 

 

Bygg: 

Vi har pusset opp relativt mange leiligheter/boliger. Inkludert ei helrenovering i Austre Slettåsvei.  

Antall/ Aktivitet 2009 2010 2011 Benevning 

Antall leiligheter 43 42 41 enheter 

Antall trygdeboliger 41 41 41 enheter 

Oppussing leiligheter og omsorgsboliger  5 7 12 stk 

Rundvaskinger   11 12 leiligheter 

Ombygging Hattfjelldal skole  4 2 rom 
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VAR-området: 

Antall/ Aktivitet 2009 2010 2011 Benevning 

Vannlekkasjer 2 4 0 stk 

Spyling hovedkloakkledning Vollen 2 1 1 gang 

Tømming private septiktanker 195 185 212 stk 

Tilskudd private vannverk 1 2 0 anlegg 

Gitte utslippstillatelser fritidsboliger 2 6 4 anlegg 

Gitte utslippstillatelser helårsboliger 1 2 0 anlegg 

 

Det har i år vært foretatt brukerundersøkelser på VAR-området. Av 19 utsendte forespørsler kom det fem svar, 

altså en svarprosent på 26. Syv – 7 – kommuner er med i landssnittet. Rangering fra 1 (svært liten grad) til 6 

(svært stor grad)  

 

Tilfredshet; med drikkevannet: H.dal Land 

Smak 5,8 5,4 

Temperatur 5,2 5,5 

Klarhet 5,8 5,4 

Trykk 4,4 5,0 

Renhet på vannet i elver og innsjøer 5,6 4,6 

Hvordan avløpssystemet fungerer 5,2 5,1 

Villighet til å betale ekstra for sikker vannforsyning, 

rene vassdrag og fjorder i fremtiden 

2,2 3,2 

Kundebehandling:    

Tillit og respekt 5,5 5,2 

Service og tilgjengelighet 3,3 3,9 

Informasjon 3,9 4,2 

Generelt 4,4 5,1 

Snitt totalt 4,4 4,7 

 

Som det fremgår av tallene ligger vi noe under landsgjennomsnittet totalt. 

Vi ligger over på vannkvalitet både på drikkevann og i elver og vatn. Derfor 

er man kanskje ikke villig til å betale noe ekstra for at det skal være slik i 

fremtiden. Vi har dårlig vanntrykk øverst i Sollia, ellers tilfredsstillende. 

I forhold til kundebehandling har vi noe å hente. Med så få utsendte 

spørreskjema og enda mindre svarprosent er forhåpentligvis ikke dette 

representativt for alle abonnenter, men enhver misfornøyd bruker er en for 

mye. 

Vei: 

I likhet med 2009 

og 2010 hadde man i 2011 flomskader som gav 

ekstrakostnader på kommunale veier. Denne gangen pga 

ekstremvær i Harvassdalen, som gjorde at veien forsvant 

intet mindre enn tre ganger i løpet av sommeren. Det 

begynte med ei eventyrlig haglskur den 12. juni. 

 

 

 

 
Hagl store som fugleegg selv to timer etter uværet. 

 
Antall/ Aktivitet 2010 2011  

Stikkrennetining 270 276 dagsverk 

Skifting stikkrenner 14 66 stk 

Reasfaltering vei 5250 0 m2 

Asfalt P-plass 300 4034 m2 

Asfalt vei til P-plass 

sentrum sør 

 1498 m2 
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Næring: 

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 2011 Benevning 

Omdisponering av jord 7 12 1 vedtak 

Fradelinger 26 (+ 1 avslag) 16 (+ 1 avslag) 3 vedtak 

Gitte konsesjoner 7 3 1 stk 

Nydyrking 7 / 141 6 / 167 4/128 vedtak / daa 

Produksjonstilskudd/avløsertilskudd 181 170 167 vedtak 

Sykdomsavløsning 14 20 13 vedtak 

Miljøtilskudd 82 77 82 vedtak 

Kommunale tilskudd 22 22 23 vedtak 

SMIL 9 4 4 vedtak 

Oppmåling jordbruksareal 12 10 11 saker 

Spillemiddelsøknader 2 9 9 stk 

Oppfølging entreprenører/nyetablerere  6 5 stk  

Saker til Naturforvaltningsutvalget 20 14 13 stk 

Motorferdsel  73 

3 

62 

4 

80 

3 

scooter 

helikopter 

Skuddpremier 24 24 28 utbetalinger 

Fallvilt/ettersøk 11 12 15 henvendelser 

Skogfondsystemet 40 70 

herav 54 

49 

31 

bevegelser 

vedtak 

Høringsuttalelser  4 1 utredninger 

 

Nedgangen i antall omdisponeringer av jord har sammenheng med at man, i henhold til nasjonale retningslinjer, 

henstiller om at bygging av hytter i tilknytning til gårdsbruk for eksempel, gjøres utenom dyrkbar jord. 

Den kraftige nedgangen i fradelinger har sin årsak i at en ny saksbehandler hos fylkesmannen oppdaget at det 

ikke var satt noen begrensninger for antallet enheter pr eiendom i våre planbestemmelser. Dette retter vi nå opp i 

den nye arealplanen.   

 

Prosjekt under arbeid. 
Prosjekt Detaljer 

Hattrøye  

Fra hovedvei til drømmefiske Okt 2010 + 2 år 

Fjellfolket Helgeland Utvidet 

Reiselivsutvikling Grane, Vefsn og Hattfjelldal 

Aktivitetskalender  

Go’veko  

Liv i fjøsan  

Turistkart  

Snøscooter - forprosjekt Løyper som grunnlag for turisme indre Helgeland 

 

Kultur: 

Kulturskolens prosjekt ”Vinterrockveko” ble av 

økonomiske årsaker avsluttet etter bare ett år. Ny 

rektor planla umiddelbart et nytt prosjekt i 

samarbeid med musikklinja i Mosjøen, etter å ha 

fått ekstra bevilgninger fra Kommunestyret. 

Arbeidet med å øke det stadig synkende elevtallet i 

kulturskolen var også dermed i gang. 

 

Ungdomsklubben har åpent to ganger i uka og er 

godt besøkt. Ungdomsrådet har i 2011 videreført et 

samarbeidsprosjekt med nabokommuner og 

serbiske vennskapskommuner for å utveksle 

erfaringer og starte nye ungdomsråd. 

 

Bibliotekets tjenester benyttes fremdeles flittigst av 

beboere fra asylmottaket, noe som gir utslag på 

statistikken for utlån pr innbygger. Et galt bilde, da 
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de er låntakere, men ikke innbyggere. Men ut fra 

statistikken er Hattfjelldalingen et lesende folk.  

 

Hattfjelldalshallen er flittig i bruk med organisert 

aktivitet i selve hallen fem dager i uka (man-torsdag 

+søndag) fra kl.16.30 til 22.00. Trimrommet er nok 

mer brukt enn hva som fremgår av utlagte 

besøksprotokoll fordi besøkende 

uten adgangskort neppe skriver seg 

inn der. I tillegg er det færre enn 

noen gang av brukerne fra 

mottaket som registrerer seg i 

protokollen.  

 

Aktivitet 2009 2010 2011 Benevning 

Kulturskolen 12 12 10 ulike tilbud 

Kulturskoleelever 90 73 41 barn 

Bibliotekutlån  5,42 5,25 5,34 medier/pr.innbygger 

Hallbruk  22 19 19 grupper 

Trimrom 5295 4990 4380 noterte besøk 

Solgte adgangskort  til hallen 226 171 183 betalende 

Frikort ungdom til hallen 22 36 29  

 

 

5. Fremtidige utfordringer. 

 Ser vi til andre kommuner og deres forfall på byggteknisk side, har 

Hattfjelldal det bra. Vi makter å gjøre mye ut av de midlene vi har og 

oppgraderer der behovene er størst. Og får vi beholde dagens ressurser vil 

vi fremdeles fremstå som en bra kommune i så måte. 

 Rekruttering av kompetanse, i første omgang ny ingeniør til kart og 

oppmåling. Dersom vi ikke klarer det, vil det føre til store utfordringer med 

videreføring av kartdelen i arealplanarbeidet, som etter planen skal være 

avsluttet i begynnelsen av 2013. 

 Få på plass rutiner for elektronisk kommunikasjon med de brukerne som 

har og bruker e-post. Spesielt for siden å kunne nå dem med 

brukerundersøkelser. 
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14. HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL. 

14.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011. 

Regnskap  Regnskap  Regnskap  Noter 

Driftsinntekter 2009 2010 2011  

Brukerbetalinger 4 330 579 4 743 281 4 877 301  

Andre salgs- og leieinntekter 9 690 911 11 203 696 12 168 490  

Overføringer med krav til motytelse 20 131 331 21 292 797 20 457 923  

Rammetilskudd 59 152 019 56 815 134 64 232 095  

Andre statlige overføringer 64 312 209 6 351 683 4 374 143  

Andre overføringer 2 943 029 0 90 717  

Skatt på inntekt og formue 20 877 193 23 316 938 20 669 074  

Eiendomsskatt 5 881 564 6 406 384 6 145 275  

Andre direkte og indirekte skatter 10 265 386 10 240 999 10 959 475  

Sum driftsinntekter 197 584 221 140 370 913 143 974 497  

Driftsutgifter     

Lønnsutgifter 71 380 423 76 722 651 79 887 937  

Sosiale utgifter 14 573 761 13 145 148 14 968 658  

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 16 782 905 16 679 482 18 675 329  

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6 525 676 8 608 075 12 410 408  

Overføringer 6 844 040 8 987 326 8 569 816  

Avskrivninger 7 507 238 7 502 280 7 288 208  

Sum driftsutgifter 123 614 044 131 644 962 141 800 358  

Brutto driftsresultat 73 970 178 8 725 951 2 174 138 1 

Finansinntekter     

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 3 723 924 5 533 548 8 941 241  

Gevinst på finansielle instrumenter  4 154 939 1 729 663 0  

Mottatte avdrag på utlån 84 605 110 474 671 867  

Sum eksterne finansinntekter 7 963 468 7 373 685 9 613 108  

Finansutgifter     

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 10 042 592 5 303 665 5 717 701  

Tap på finansielle instrumenter  0 0 338 738  

Avdragsutgifter 4 100 278 4 132 277 4 121 766  

Utlån 122 472 455 503 4 351 089  

Sum eksterne finansutgifter 14 265 342 9 891 445 14 529 295  

Resultat eksterne finanstransaksjoner -6 301 874 -2 517 760 -4 916 187  

Motpost avskrivninger 7 507 238 7 502 280 7 288 208  

Netto driftsresultat 75 175 541 13 710 471 4 546 159 2 

Interne finanstransaksjoner     

Sum bruk av avsetninger 13 902 886 25 621 546 26 522 738  

Sum avsetninger 79 099 769 36 582 138 26 585 068 3 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 978 657 2 749 879 4 483 830 4 

 
Noter: 
1. Brutto driftsresultat: 

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

skal minimum 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.  Justert for avvik på VAR-området er regnskapsmessig overskudd på 

 kr.4.562.235,68. 
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14.2. INVESTERINGSREGNSKAPET 2011 

 Regnskap Regnskap Regnskap Noter 

Inntekter 2009 2010 2011  

Salg av driftsmidler og fast eiendom 175 032 524 029 75 416 1 

Andre salgsinntekter -16 974 0 0  

Overføringer med krav til motytelse 396 775 159 709 2 551 877 2 

Statlige overføringer 0 0 0  

Andre overføringer 2 600 000 2 200 000 3 500 000 3 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 422 812 357 739 309 886  

Sum inntekter 3 577 645 3 241 477 6 437 179  

Utgifter     

Lønnsutgifter 0 32 875 9 596  

Sosiale utgifter 0 7 205 0  

Kjøp av varer og tj som inngår i 
tj.produksjon 2 966 579 4 526 354 11 444 649  

Kjøp av tjenester som erstatter 
tj.produksjon 0 0 0  

Overføringer 593 784 443 891 2 695 247  

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

Fordelte utgifter 0 0 0  

Sum utgifter 3 560 363 5 010 324 14 149 492  

Finanstransaksjoner     

Avdragsutgifter 216 832 236 332 262 332  

Utlån 70 000 462 044 930 000  

Kjøp av aksjer og andeler 5 274 132 472 994 310 625 4 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0  

Avsetninger til ubundne investeringsfond 1 473 830 3 358 541 4 438 994 5 

Avsetninger til bundne fond 0 0 0  

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0  

Sum finansieringstransaksjoner 7 034 794 4 529 911 5 941 951  

Finansieringsbehov 7 017 512 6 298 758 13 654 264  

Dekket slik:     

Bruk av lån 0 1 416 689 930 000  

Mottatte avdrag på utlån 5 820 098 668 409 688 972  

Salg av aksjer og andeler 0 0 0  

Bruk av tidligere års udisponert 0 108 037 0  

Overføringer fra driftsregnskapet 125 000 310 483 2 695 247  

Bruk av disposisjonsfond 337 096 261 271 1 043 152  

Bruk av ubundne investeringsfond 443 355 691 157 1 995 034  

Bruk av bundne fond 400 000 2 842 713 6 301 859  

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0  

Sum finansiering 7 125 550 6 298 758 13 654 264  

Udekket/udisponert 108 037 0 0 6 

 
Noter: 
1. Salg av driftsmidler. Kommunen har solgt tomter.  

2. Tilskudd til bygging av stamfiber (Krutfjellenken) og refusjon fra andre kommuner.  

3. Andre overføringer: 

Mottatte spillemidler på kr.3,5 mill.kr.  til Prosjekt Hattfjelldal flerbrukshall (siste utbetaling). 

4. Kjøp av aksjer og andeler. 

Egenkapitalinnskudd til KLP på kr.310.625,-.   

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

6. Overskudd på finansieringen eller mindreforbruk. 
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14.3. BALANSEN 2009 – 2011  

 

Regnskap 
2009 

Regnskap 
2010 

Regnskap 
2011 Noter 

EIENDELER     

Anleggsmidler 349 935 353 360 179 726        382 080 863  1 

Omløpsmidler 132 593 617 149 181 870        151 363 755   

Herav:     

Kortsiktige fordringer 9 700 225 7 717 024         14 374 296   

Premieavvik 682 998 1 883 140              443 948   

Kasse, postgiro, bankinnskudd 122 210 394 139 581 706        136 545 510  2 

SUM EIENDELER 482 528 970 509 361 596        533 444 618   

EGENKAPITAL OG GJELD     

Egenkapital 124 426 787 139 047 121        147 318 172   

Herav:     

Disposisjonsfond 9 762 899 14 252 322         11 075 450   

Bundne driftsfond 68 446 874 66 525 346         56 211 212   

Ubundne investeringsfond 1 560 920 4 228 303           6 672 263   

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

Regnskapsmessig mindreforbruk 10 059 132 2 850 294           4 562 236  3 

Regnskapsmessig merforbruk -81 367 943 -66 430 993 -60 146 028 4 

Udisponert i inv.regnskap 108 037 0                      -     

Likviditetsreserve 0 0                      -     

Kapitalkonto 111 906 867 113 671 850        124 993 039   

Langsiktig gjeld 239 827 105 248 389 806        259 539 754   

Herav:     

Pensjonsforpliktelser 160 613 297 172 044 607        186 078 653   

Andre lån 79 213 808 76 345 199         73 461 101  5 

Kortsiktig gjeld 118 275 078 121 924 669        126 586 692   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 482 528 970 509 361 596        533 444 618   

MEMORIAKONTI     

Ubrukte lånemidler 1 798 618 1 881 929           2 451 929   

 
 

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. 18,3 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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14.4. Netto driftsresultat 2000 – 2011. 
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14.5. Langsiktig gjeld i fht. driftsinntekter 1999 - 2011 
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14.6. Fond 1997 – 2011, fordelt på typer fond. 
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14.7. Utvalgte nøkkeltall Kostra. 

 Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 
kommune- 
gruppe 06 

Gj.snitt 
Nordland 

 2009 2010 2011 2011 2011 2010 2010 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 38,1 9,8 3,2 9,3 -0,6 2,9 2,2 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 121,4 177 180,3 163,7 189,8 186,2 196,5 

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 7,2 19,4 17,2 36,4 51 24,8 21,7 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 45 744 43 037 38 370 34 184 33 447 51 251 44 002 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,4 85,5 87,5 92,4 100 89,9 92,4 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 8,2 6,2 7 23,4 10,1 12,1 10,5 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 20,8 20,5 20,6 25,6 .. 17,6 11,6 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på institusjon 16 18,6 17,2 21,1 15,2 20 15,5 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innbyggerne 20-66 år 3 4,1 3,1 2,7 6,1 4,7 4,6 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 
0-17 år 7,2 8,7 7,9 9,4 5,2 6 5,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage 114 507 125 169 120 471 134 869 148 843 142 244 136 794 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole,  
skolelok. og skoleskyss (202, 222, 223), pr elev 118 498 122 661 121 631 213 873 146 056 130 455 96 266 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 10,5 14,1 14,3 6,6 10 9,1 11,9 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) 237 676 296 983 358 333 241 727 141 548 188 747 179 225 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass 843 318 916 591 891 000 855 086 905 714 873 505 856 888 

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

korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.  

14.8. ØKONOMISK 

RESULTATVURDERING –  

Rådmannen innførte også for 2011 (som i 

2009,2010) både ansettelses og innkjøpsstopp, 

samt forbud mot disponering av merinntekter. 

Dette for å ha streng kontroll med de forhold 

som påvirker kommunens økonomi. 

Kommunens driftsinntekter ble ca. 7,3 mill..kr. 

høyere enn budsjettert. Inntektsøkningen 

kommer av økt ekstraordinært skjønnstilskudd 

på 1,5 mill.kr. som kommunen tidligere hadde 

fått signaler om ikke ville komme. Skatt og 

rammetilskudd kom også positivt ut i fht. 

budsjett 1,1 mill.kr., dvs. samlet inklusive 

skjønnstilskudd ca. 2,6 mill.kr. mer enn 

budsjett.   

Salgs og leieinntekter ble 1,2 mill.kr høyere 

enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. økte 

husleieinntekter med ca. 680.000,- og økt 

salgsinntekt på konsesjonskraft med 

ca.391.000,- (etterberegning).  

Overføring med krav til motytelse er ca.3,5 

mill.kr. høyere enn budsjett. Av dette kommer 

ca.716.000,- fra økt momskompensasjon. 

Tilskudd rovilttiltak og veterinærordning er 

også over budsjett. Alle disse inntektene har 

selvsagt sin direkte motpost på kostnadssiden.   

 

Totale driftsutgifter ble ca. 2,1 mill.kr. høyere 

enn budsjettert. Sosiale utgifter ble ca. 1 

mill.kr. lavere enn budsjettert, etter at KLP 

hadde gjort etterberegning av 

pensjonsinnbetalingene.  Det er kjøpt 

legetjenester for ca. 440.000,- mer enn 

budsjettert (se kap. For Helseavdelingen for 

ytterligere detaljer).  

Renteinntektene ble ca. kr.700.000,- høyere 

enn budsjettert og renteutgiftene ble ca. 

100.000,-  lavere enn budsjettert. 

De langsiktige plasseringene hadde en 

verdireduksjon på ca. kr.339.000,-. Se egen 

årsrapport på finansplasseringer.  

Netto driftsresultat ble vesentlig høyere enn 

budsjettert. Dette skyldes overnevnte forhold.  

14.9. Disponering av regnskapsmessig 

overskudd. 

Regnskapet viser et regnskapsmessig 

overskudd på kr.4.562.235,68,- (justert for 

avvik på VAR-området).  Rådmannen 

anbefaler at overskuddet disponeres til 

inndekning av tidligere års regnskapsmessig 

underskudd.  

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 


