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Del 2– resultatenhetenes årsmelding 
 

 
 

Bilde fra undervisning av unge enslige asylsøkere i Herøy.  Det ble opprettet et privat mottak 

for unge enslige asylsøkere i Herøy høsten 2015.  I oktober 2016 ble mottaket langt ned på 

grunn av nedgangen i antallet asylsøkere i til landet.  Mens de var i Herøy fikk de 

norskopplæring ved voksenopplæringen. 
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RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR  
HERØY KOMMUNE FOR 2016 
 

Innledning 
Herøy kommunes visjon er «et hav av muligheter». Det er et sentralt element i vår 

omdømmebygging. Det ligger en klar ambisjon om å være utviklingsorientert og offensiv. 

Dette følges opp i kommuneplanens samfunnsdel med hovedsatsingsområdene «økt 

bosetting» og «næringsutvikling». Målsetningene bærer preg av vekst, utvikling, attraktivitet, 

kompetanseoppbygging og tilgjengelighet. Resultatene er bl.a.: 

 Befolkningsvekst. 2,6 % vekst siste år. 

 Vekst i sysselsettingen i 2016 på 3,6 %. 

 Høy boligbygging over tid. 61 nybygde boliger 2012 – 2016. 

 Vekst i biltrafikken (PBE) på fergesambandet Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik.  

14,4 % økning 2012 – 2016. 

 Frafallet i videregående skole er redusert fra 45 % til 17 % de senere år.  

Kommunen ligger nå under landsgjennomsnittet. 

 Kommunen er i gang med tidenes opprusting av kommunale tjenester gjennom en 

rekke strategiske investeringsprosjekter.  Dette gjelder først og fremst: 

o Bygging av nytt helsehus 

o Utbygging av flere omsorgsboliger i tilknytning til Herøy sykehjem 

o Utbygging av lagerfasiliteter ved Herøyhallen 

o Bygging av ny kantine ved Herøy skole 

o Bygging av ny ballbinge ved Herøy skole 

o Opprusting og utbygging av kommunalt treningssenter og frisklivssentralen 

o Bygging av nytt høydebasseng på Langåsen 

o Videre utbygging av Herøy marine næringspark, gjennom tilrettelegging for 

gassterminal for BraKasser AS 

 

I tillegg til den store byggeaktiviteten i kommunen i 2016, har året også vært preget av at 

kommunen har iverksatt kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.  Kommunens 

flyktning- og integreringstjeneste ble etablert med virkning fra 01.01.16.  Høsten 2015 bosatte 

Herøy kommune 21 syriske flyktninger.  I løpet av 2016 har kommunen bosatt ytterligere 18 

flyktninger.  I tillegg til dette har kommunen også bosatt 20 personer i løpet av 2016 gjennom 

familiegjenforening.  Totalt er det bosatt 59 flyktninger i kommunen etter kommunestyrets 

vedtak i juni 2015.  Kommunen planlegger å bosette 10 – 15 personer hvert år framover. 

 

Sykefraværet i kommunen i 2016 endte på 6,8 %.  Dette er en klar nedgang fra det rekordhøye 

sykefraværet i 2015, som var på 11,1 %.  Kommunen vil fortsette sitt arbeid med å redusere 

sykefraværet, og har i sin overordnede målsetting for IA-arbeidet, og komme ned på et 

sykefravær på 5,6 % innen utgangen av 2018. 

 

Regnskapet for 2016 viser at Herøy kommune gikk med et økonomisk overskudd på 13,3 mill 

kroner.  Dette føyer seg inn i en trend over tid der kommunen har hatt et positivt driftsresultat.  

Det er likevel behov for å advare, da overskuddet er forårsaket av at kommunen har brukt 4,2 

mill kroner av fondsmidler i 2016.  En annen viktig faktor er kommunens bosetting av 

flyktninger.  Vi bosetter generelt sent på året, og får utbetalt tilskudd for ett helt års drift.  

Dette fører til at inntektene kommer på forskudd og utgiftene på etterskudd.  Dette har gjort at 
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kommunen har et overskudd på 8,6 mill kroner på driften av flyktning- og 

integreringstjenesten i 2016.  Samlet sett er det reelle overskuddet i 2016, på 0,4 mill kroner. 

 

Viktige saker til behandling 
Kommunestyret har hatt fire møter, og behandlet 40 saker i 2016.  De viktigste sakene var: 

 Årsberetning og regnskapsavslutning 2015 

 Tertialrapport per 30.04.16 

 Helgeland Kraft – etablering av konsern 

 Organisering av omsorgstjenesten 

 Utbygging av omsorgsboliger 

 Innkjøpssamarbeid 

 Ny samarbeidsavtale om drift av interkommunalt barnevern 

 Frivillighetspris i Herøy 

 Ny avtale om interkommunalt krisesenter 

 Tertialrapport per 31.08.16 

 Stillingene som kommunalleder 3 og enhetsleder teknisk enhet 

 Vurdering av deltakelse i Helgeland havn IKS 

 Kontrollutvalgets rapport – bygging av nytt legesenter og omsorgsrom ved HOS 

 Budsjett 2017 – økonomiplan 2017 – 2020 

 Tilstandsrapport for oppvekstsektoren – høsten 2016 

 Kunnskapsgrunnlag – folkehelse 

 Alkoholpolitisk plan 2016 – 2019 - revidering 

 

Omstilling 
Herøy kommune er en organisasjon som stadig er i endring gjennom omorganiseringer og nye 

oppgaver som skal ivaretas. 

 

I løpet av 2016 har kommune bygd opp og styrket Flyktning- og integreringstjenesten, som 

ved utgangen av året hadde fire årsverk.  I løpet av høsten 2016 ble det også diskutert å endre 

organiseringen av kommunens tekniske tjenester, som ble slått sammen til en egen enhet, med 

virkning fra 01.01.17. 

 

Økonomi 
Herøy kommunes regnskap for 2016 viser et mindreforbruk på 13 318 864 kroner.  Driften på 

enhetene har vært stram, og økonomikontrollen god.  Samlet sett har enhetene drevet med et 

overskudd på 10 706 689 kroner.  Dette skyldes i hovedsak at kommunen har et overskudd på 

8 634 552 kroner på bosetting av flyktninger i 2016.  Det er viktig å merke seg at utgiftene 

som disse midlene er ment å dekke vil komme på et senere tidspunkt.  Disse midlene bør 

derfor settes av på et flyktningefond. 

 

Herøy kommune er saksøkt av Contractor bygg AS (org. 911 644 835) og EntrepreTor AS 

(org.nr 970 892 370) for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser med krav om å 

kjenne kontrakt uten virkning og krav om erstatning. Saksøkerne har nedlagt påstand om å bli 

tilkjent erstatning begrenset oppad til hhv. kr 250 000,- til Contractor Bygg AS og kr 6 915 

000,- til EntrepreTor AS. Saken er anlagt til Alstahaug tingrett og hovedforhandling er 

berammet til 12.6.17. 
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Internkontroll 
Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: 

- Politisk styringssystem og delegeringsreglement 

- Administrativt delegasjonsreglement 

- Økonomireglement for Herøy kommune 

- Reglement for finansforvaltning 

 

Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og 

forvaltningen av dette. 

 

En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, 

regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå; faktura eller 

annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. 

 

I 2014 innførte Herøy kommune et elektronisk kvalitetssystem for å ivareta avvikshåndtering 

knyttet til HMS-arbeidet, internkontroll og dokumenthåndtering knyttet til dette.  I 2016 har 

systemet fremdeles vært under innarbeiding. Bruken av systemet har blitt stadig bedre og er 

nå godt innarbeidet i de fleste enheter.  

 

Personal 
I 2016 hadde Herøy kommune 123,5 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt 

gjennom året, men lå per 31.12.16 på 180. 

 

74 % av de faste ansatte er kvinner mens det er 26 % menn. Gjennomsnittsalderen for de faste 

ansatte er 46,3 år, en nedgang på 0,4 år fra 2015. 

 

I 2016 hadde kommunen et samlet sykefravær på 6,8 %.  Dette var en nedgang på 2,9 

prosentpoeng fra 2015.  Av det samlede fraværet på 6,8 %, var 3,3 % korttidsfravær på under 

17 dager, og 3,5 % var langtidsfravær. 

 

Siste gjennomførte medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte ble gjennomført i 

2014.  Samlet sett er resultatet på undersøkelsen lik landsgjennomsnittet, og resultatene for de 

enkelte vurderingstemaene er også nært landsgjennomsnittet.  Enhetene analyserer resultatene 

av undersøkelsen og lager toårige handlingsplaner. 

 

Likestilling 
Blant de faste ansatte er det 74 % kvinner og 26 % menn.  I rådmannens ledergruppe er det 

totalt åtte medlemmer, av dem er det fire kvinner og fire menn. 

 

Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at 

flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre 

arbeidsforhold for flere kvinner. 

 

Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt 

arbeid. 

 

Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende 

likestilling i organisasjonen. 
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Etnisk likestilling 
Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik 

hudfarge og etnisk opprinnelse. 

 

Herøy kommune bosatte 21 flyktninger i 2015, og 18 flyktninger i 2016.  I tillegg har 

kommunen bosatt 20 flyktninger gjennom familiegjenforening i løpet av 2016. Ut over dette 

har kommunen også arbeidsinnvandring fra østeuropeiske land. Andelen av innvandrere i 

kommunen ligger omtrent på landsgjennomsnittet og ligger nå på 15,7 % av befolkningen, og 

vi har nå en innvandrerandel som er 1,9 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.   Kommunen 

har iverksatt en rekke tiltak for disse nye innbyggerne. 

 
Etikk 
Et forslag til etiske retningslinjer for kommunen var til behandling i kommunestyret den 16. 

desember 2014.  Saken ble utsatt, og det ble oppnevnt et politisk utvalg for å gjennomgå 

retningslinjene. Utvalget har ikke avsluttet sitt arbeid. 

 
Diskriminering 
Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke 

registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også 

tilfredsstillende i skolen. 

 

Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og 

drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i 

avdelingsmøter. 

 

Det er ikke registrert noen utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. 

 

Utfordringer framover 
Herøy kommune er fremdeles i en oppbyggingsfase i forhold til å bygge opp nye tjenester 

rundt flyktning- og integreringstjenesten.  Dette har vært svært arbeidskrevende i forhold til å 

opparbeide tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i tjenesten, og vi er enda ikke helt i mål.  Vi 

vet at vi med stor sannsynlighet må opparbeide kapasitet på å kunne gi grunnskoleopplæring 

for voksne.  Dette tilbudet er ikke på plass i dag.  Vi har også behov for å få på plass et 

norskopplæringstilbud til arbeidsinnvandrere uten rett og plikt, da dette er et av de sterkeste 

integreringstiltakene vi kan gjennomføre, for å sikre at innvandrerne blir i kommunen over 

tid.  Det er med bakgrunn i dette at kommunen har søkt om, og blitt tildelt plass i Nordland 

fylkeskommunes tilflytterprosjekt. 

 

Vi har hatt en sterk befolkningsøkning i kommunen i løpet av 2016.  Dette har ført til at vi vil 

ha kapasitetsproblemer i barnehagene allerede i løpet av vårhalvåret 2018.  Prognosene tilsier 

at dette er en langsiktig utfordring, og det er behov for å bygge ut kapasiteten i kommunen 

med en ny barnehageavdeling.  Dette vil gi kostnader både til utbygging, og til oppbemanning 

av en ny avdeling.  Kommunen har meget kort tid på seg til å avklare alternativer.  Vi bør ha 

løsningsforslag utredet til senest medio juni 2017, med politisk vedtak i kommunestyremøte i 

juni.  Hvis dette blir for kort tid er alternativet kommunestyremøte i oktober, men da vil vi 

ikke være i stand til å oppfylle våre barnehageforpliktelser hvis ny barnehagekapasitet ikke er 

på plass i løpet på nyåret 2018.  
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Det tekniske anlegget til svømmebassenget ved Herøy skole er ikke lenger mulig å ha i drift, 

og kommunen er for tiden uten svømmetilbud lokalt.  Vi belager oss på å kjøpe tjenester av 

Alstahaug kommune til vi har løst problemet.  Vi arbeider for å få utredet løsningsalternativer 

i løpet av sommeren 2017, og planlegger at et forprosjekt kan startes opp i løpet av høsten 

2017. 

 

I økonomiplanen for perioden 2017 – 2020 har kommunen lagt opp til at vi skal bruke 

8 996 748 kr av ubundne fondsmidler til drift.  Vi vet også at vi vil få økt avdragsutgiftene 

våre med rundt 2,0 mill kr i 2020, da den avdragsfrie perioden på en lånemasse på 63,93 mill 

kr kroner slår inn.  Kommunen bør derfor vurdere å stramme inn forbruket fra og med 2018, 

slik at vi ikke lenger bruker fondsmidler for å få økonomien til å gå rundt. 

 

Den høye gjeldsbelastningen for kommunen gjør at en hver renteøkning på større lån vil 

kunne ha stor betydning på kommunens finansutgifter.  Det er likevel slik at vi sannsynligvis 

vil få redusert renteutgiftene i løpet av 2018 og 2019, da vi har flere lån med fastrenteavtale 

som utløper i disse årene, der dagens rentesats sannsynligvis er betydelig høyere enn det 

forventede rentenivået. 

 

Tilsyn og kontroll 
Kommunen har hatt følgende tilsyn i løpet av 2016: 

 Fylkesmannen: 

o Tilsyn med Herøy kommune den 23.05.16, etter følgende lover: 

 Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten  

 Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter  

 Lov av 19. november 1982 nr 66 om kommunehelsetjenesten  

 Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell  

 Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og 

helsetjenesten  

 Arbeidstilsynet: 

o Tilsyn med Herøy sykehjem den 09.02.16 

o Tilsyn med Brannstasjonen den 24.04.16 

 Mattilsynet: 

o Tilsyn med Herøy sykehjem den 07.09.16 

 Lokalt tilsyn: 

o Det ble ikke gjennomført lokalt tilsyn i 2016 

 

 

 

 

 

 

Herøy, 31. mars 2017  Morten Sandbakken 

   Rådmann 
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100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende 

oppgaver: 

- Lønn og godtgjørelser til politiske organ. 

- Tilskudd til politiske partier 

- Prosjekter 

 

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen  
Kommunedelplan for økt bosetting (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ 

næringssjef 

Gjøres av alle ansatte 

gjennom sitt daglige arbeid i 

kommunen. Presentert det 

positive i Herøy ved den 

nasjonale konferansen 

«Bærekraftig by- og 

tettstedsutvikling», Tromsø, 

ved den nasjonale konf-

eransen «Boligetablering i 

distriktene», Bodø og ved 

Merkur konferansen, Bodø.  

Herøy som eksempel på 

strategisk boligutvikling i 

distriktene i Distrikts-

senterets presenteres i 

idehefte utarbeidet av 

Rambøll. 

1.2 Omdømmeprosjektet – en øy til 

hver 

Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i 

grendene 

Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ble delt ut hvert år i 

desember i prosjektperioden. 

1.6 Stedsutvikling: Herøy – verdens 

vakreste kommune 

Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

1.7 Markedsføring Prosjektleder/ 

næringssjef 

Kommen jobber målrettet 

med å profilere Herøy som 

en positiv, utviklingsorientert 

vekstkommune 

2.1 Gründerkurs Næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 

2.2 Gründerfond Næringssjef Kr. 25.000,- i Gründerfond 

for ungdom.   

2.3 Tilrettelegge for 

kompetansearbeidsplasser – 

kontorfellesskap 

Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge 

kontorfellesskap, 

kompetansesenter. Saken er 

stilt i bero. 
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Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser 

ved pendling 

 Hurtigbåtanløp som er 

tilpasset for pendling til 

Sandnessjøen er på plass 

3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.4 Attraktiv markedsføring av tomter Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.5 Oversikt over ledige utleieboliger Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.6 Oppkjøp og klargjøring av 

attraktive tomter 

Prosjektleder/ 

næringssjef 

Tomter i Åsen er ferdigstilt. 

3.7 Boligbyggerskolen og 

boligbyggerdag 

Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i økonomiplan 

4.1 Kontor økt bosetting og 

næringsarbeid 

Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke videreført i 

økonomiplan 2015 - 2018 

4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 

4.3 Norskkurs Prosjektleder Er ivaretatt av frivillig-

sentralen «Møtestedet» .   

4.4 Integrering og inkludering i skole 

og barnehage 

Prosjektleder Ikke prioritert i økonomi-

planen, men skole og barne-

hage gjennomfører tiltak 

4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan 

4.6 Inkludering i lag, foreninger, 

aktiviteter, fritidstilbud 

Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan 

4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i økonomiplan 

4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i økonomiplan 

4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Prosjektleder/ 

næringssjef 

Ikke prioritert i økonomiplan 

4.10 Kommunikasjon – hva skjer i Herøy Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 

4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 

4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ 

næringssjef 

Karrieresenteret har 

kontordag i Møtestedet hver 

14. dag. Videreføres så lenge 

Herøy kommune stiller 

kontor til disposisjon. 

4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt 
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Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

2.2 Stimulere til interkommunalt 

samarbeid 

Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert 

interkommunalt samarbeid 

2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert 

interkommunalt samarbeid 

2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske 

prioriteringer 

2.5 Gründeropplæring og 

næringslivskurs 

Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så 

langt 

3.2 Stimulere til rekruttering av 

ungdom til havbruk og fiskeri 

Næringssjefen Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

4.1 Attraktive kontorer for 

kompetansearbeidsplasser 

Næringssjefen Kommunen arbeider som 

tilrettelegger 

4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi 

kan gjøre lokalt – motivere til 

etableringer 

Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så 

langt 

6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og 

Herøy kommune går inn med 

en aksjekapital på 20.000.  I 

tillegg har kommunen styrket 

selskapet med 150.000. 

6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 

7.2 Markedsføring Næringssjefen Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

 

Ressursinnsats 
Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

1000 Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1021 Prosjekt økt bosetting 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

SUM 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

100 FOLKEVALGTE 
STYRINGSORGAN 

Regnskap 
Budsjett inkl. 

endring 
Avvik i kr 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1000 Folkevalgte styringsorg 2 300 -146 2 008 0 292 -146 

  1010 Politisk virksomhet 36 0 36 0 0 0 

  1021 Prosjekt - økt bosettin 22 -1 26 0 -4 -1 

  1040 Råd for eldre og funksjonsh. 7 0 7 0 0 0 

  1041 Barne- og ungdomsrådet 31 0 271 0 -240 0 

  1051 Reserverte tilleggsbevilg. 2 300 -146 2 008 0 292 -146 
 

T o t a l t 2 396 -147 2 349 0 47 -147 
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Avviksforklaring 

 

1000 Folkevalgte styringsorgan 

Ansvarsstedet gikk med et underskudd på 145 520 kr.  Dette skyldes i hovedsak 

underbudsjettering av politiske godtgjørelser. 

 

1051 Reserverte tilleggsbevilgninger 

Regnskapet for ansvarsstedet «Reserverte tilleggsbevilgninger» er ikke justert i forhold til 

politiske vedtak som er gjort gjennom året.  Dette fører til at ansvarsstedet går med et 

overskudd på 240 000 kr. 

 

Konklusjon 
Samlet sett har enheten Folkevalgte styringsorganer et mindreforbruk i 2016 på 100 636 kr. 
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110 ADMINISTRASJONSENHETEN 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: 

- Overordnet administrasjon 

- Regnskap, innkreving, kasse 

- Personal og lønn 

- Informasjon 

- IKT 

- Flyktninger 

- Drift av administrasjonsbygg 

- Diverse fellesoppgaver 

- Overordnede oppgaver innen barnehage og skole 

- Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg 

- Legeskyssbåten 

- Fysioterapi 

- Revisjon 

- Næringsarbeid 

- Husbankordninger 

- Drift av idrettshall 

- Bibliotek 

- Kulturvern 

- Kulturaktiviteter 

- Barne- og ungdomstiltak 

- Tilskudd til trossamfunn 

 

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen  
Kommunedelplan for økt bosetting (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert 

1.9 Herøydagan Styret for 

Herøydagan 

Ivaretas av stiftelse 

«Herøydagan» 

2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser 

ved pendling 

 Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.1 Prioritert behandling av saker for 

boligbygging 

Rådmannen Kommunen følger 

Forvaltningsloven 

3.2 Utarbeidelse av områdeplan Rådmannen Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.8 Boliger for eldre Rådmannen Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.8 Finansiering av boligprosjekter  Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

3.10 Boligkontor Rådmannen Ikke iverksatt 
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Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Forbedring av ferge og 

hurtigbåttilbudet 

Statens veivesen og 

Nordland fylkes-

kommune 

Kommunen arbeider 

kontinuerlig for dette 

gjennom politiske og 

administrative kanaler 

1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag 

for å realisere bedre 

fastlandsforbindelse 

Nordland fylkes-

kommune, Statens 

veivesen 

KVU behandlet i 

Fylkestinget, og det er 

bestemt at man går for 

alternativet med tunnel. 

1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Kommunen arbeider for 

dette gjennom politiske 

og administrative 

kanaler 

Ikke startet opp 

1.4 Forbedre flytilbudet til/fra 

Sandnessjøen lufthavn, Stokka 

HALD-kommunene Kommunen arbeider for 

dette gjennom politiske 

og administrative 

kanaler 

1.5 Oppgradere veger og bruer i 

Herøy 

Kommunen arbeider for 

dette gjennom politiske 

og administrative 

kanaler 

Kommunen arbeider for 

dette gjennom politiske 

og administrative 

kanaler 

2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at 

det tilrettelegges arealer for 

næringsutvikling 

Rådmannen Arbeidet er startet opp 

3.1 Videreutvikle Herøy maritime 

næringspark på Hestøya 

Rådmannen Pågående prosess. 

Industrikai ferdigstilt. 

3.3 Satsing på nye marine arter i 

areal- og kystsoneplan 

Rådmannen Ingen tiltak gjennomført 

så langt 

4.2 Bidra til kompetanseutvikling i 

lokalt næringsliv 

Rådmannen Ingen tiltak gjennomført 

så langt 

4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser 

til kommunen 

Regionrådet Ingen tiltak gjennomført 

så langt 

5.1 Deltakelse i møter og konferanser 

som angår olje og gass-satsingen i 

regionen 

Rådmannen Vurderes fortløpende 

5.2 Rimelige næringstomter til 

nyetablerere 

Rådmannen Ikke prioritert i 

økonomiplanen 

6.1 Utvikle reiseliv med basis i 

kystkultur 

Rådmannen Ingen tiltak gjennomført 

så langt 

6.2 Bidra til at det tilrettelegges 

arealer for næringsutviklingen 

Rådmannen Kontinuerlig prosess 

7.3 Næringsprisen  Tiltaket er allerede 

etablert 
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Sektorplan for helse, sosial og omsorg (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i 

uken tilpasset ulike gruppers 

behov 

Kommunal-

leder I 

70 % aktivitørstilling er ikke 

prioritert i økonomiplanen 

1.2 Transport til aktivitetstilbudene Kommunal-

leder I 

Kommunen har innvilget kr. 

400.000 til innkjøp av bil, og 

tiltaket er gjennomført 

1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for 

ungdom som dropper ut av skolen 

Kommunal-

leder I 

UngData-undersøkelsen er sist 

gjennomført i 2016.  Kontinuerlig 

prosess 

1.4 Organisering av 

støttekontakttilbudet 

Kommunal-

leder I 

Tiltaket er ikke gjennomført 

1.5 Herøy kommune skal etablere 

frisklivssentral innen 1.1.2015 

Kommunal-

leder I 

Tiltaket er iverksatt i 2015.  Ny 

fysioterapeut ansatt fra mars 2015. 

1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunal-

leder I 

Tiltaket er ikke gjennomført. 

1.7 Etabler oppsøkende rådgivende 

tjeneste for eldre med vekt på 

egenmestring og ansvar for egen 

helse 

 Tiltaket er ikke gjennomført. 

2.1 Utrede behovet for heldøgns 

omsorgsplasser/boliger/avlastnings

plasser/korttidsplasser/ 

rehabilitering frem mot 2025 

Rådmannen Tiltaket er gjennomført, og det er 

sendt søknad til Husbanken på 10 

boenheter, som bygges i 2017/18. 

2.2 Legg til rette for at flere kan bo 

hjemme ved å styrke 

hjemmetjenesten 

Rådmannen Kommunen arbeider langsiktig og 

strategisk med dette området. 

2.3 Utrede og bygge funksjonelt 

helsesenter 

Rådmannen Tiltaket er vedtatt i 2015, og 

byggingen startet opp høsten 2016.  

Nytt helsesenter vil sannsynligvis 

værer ferdig i løpet av sommeren 

2017. 

3.1 Utvide samarbeidet med frivillige 

aktører for å styrke tilbudet til 

innbyggerne 

Kommunal-

leder I 

Frivilligsentralen arbeider 

strategisk med å etablere nye tilbud. 
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Sektorplan for effektiv forvaltning (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Herøy som eKommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med 

nettsidene til kommunen er etablert.   

2.1 System for kvalitets- og 

organisasjonsutvikling 

Rådmannen Kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» er kjøpt 

inn.  Kompetanseheving ble gjennomført i 

mai 2014.  Prosjektstilling på 40 % var 

etablert for 2 år.  Arbeidet er nå videreført 

med en permanent stilling på 30 % tilknyttet 

Servicekontoret. 

2.2 Etablere systematisk bruk 

av brukerundersøkelser 

Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. 

System er etablert.   

3.1 Strategisk plan for 

kompetanseheving og 

rekruttering 

Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten 

2013.  Planen er forsinket på grunn av 

manglende kapasitet.  Hver enhet er i ferd 

med å lage sin egen kompetanseplan. 

 

Sektorplan for oppvekst og kultur (2012 – 2015) 

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 To hovedopptak i 

barnehageåret 

Rådmannen Tiltaket må ses i sammenheng med 

prosessen rundt Statsbudsjettet for 2014.  

Tiltaket er ikke innført, men Herøy 

kommune har i praksis opptak året rundt.  

Per dags dato er det fullt i barnehagene, og 

kommunen er i ferd med å utrede utvidelse 

av barnehagekapasiteten i løpet av 

barnehageåret 2017/18. 

1.2 Beredskap for 

barnehagekapasitet 

Rådmannen Kommunen eier bygget til tidligere Silvalen 

barnehage, som er godkjent for 

barnehagedrift, og kan settes i drift med 6 

måneders varsel.  På grunn av nye store 

oppgaver i tilknytning til bosetting av 

flyktninger og integreringsarbeid, er bygget 

ikke lenger disponibelt.  Kommune utreder 

nå alternativer. 

1.4 Foreldremedvirkning Kommunal-

leder II 

Tiltaket er ikke gjennomført på grunn av 

manglende kapasitet i strategisk ledelse.  

Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart 

situasjonen tillater det. 

1.5 Nulltoleranse mot 

mobbing (Manifest mot 

mobbing) 

Kommunal-

leder II 

Kommunen har underskrevet «Manifest mot 

mobbing».  Tiltaksplan er ikke utarbeidet.  

Elevundersøkelsen høsten 2013 viser at 

andelen elever som er utsatt for mobbing i 

Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den 

ikke er null.  Det er satt inn generelle 

styrkingstiltak av læringsmiljøet i skole og 

barnehage. 
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1.6 LP-metoden Kommunal-

leder II 

Tiltaket igangsatt høsten 2013.  Tre-

årsavtale med Læringsmiljøsenteret 

undertegnet.  Kommune fikk 250.000 i 

skjønnsmidler til prosjektet i 2013, 400 000 

kr i 2014 og 300 000 kr i 2015.  Prosjektet 

ble avsluttet våren 2016.  Metoden for å 

drive utviklingsarbeid er nå implementert i 

Herøy barnehage og Herøy skole, og vi være 

et viktig ledd i videre kvalitetsutvikling i 

oppvekstsektoren. 

2.1 Et bredt kulturskoletilbud 

for alle 

Kommunal-

leder II 

Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen 

2.2 Kultur-, folkehelse- og 

frivillighetsarbeid 

Kommunal-

leder II 

Tiltaket ble ivaretatt av Bolystprosjektet i 

2014.  Evaluering av dagens organisering av 

frivilligsentral er gjennomført, og 

frivilligsentralen ble overtatt av kommunen 

per 1.1.15.  Det er ansatt 

folkehelsekoordinator, og 

frisklivskoordinator er ansatt fra mars 2015. 

3.1 Foreldreskole Kommunal-

leder II 

Tiltaket er ikke gjennomført på grunn av 

manglende kapasitet i strategisk ledelse.  

Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart 

situasjonen tillater det. 

4.1 Lokale retningslinjer for 

fysisk aktivitet og 

kosthold i barnehage, 

skole og SFO 

Kommunal-

leder II 

Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. 

En arbeidsgruppe skulle bli etablert høsten 

2014, og tiltaket dekket innenfor 

eksisterende budsjett.  Tiltaket vil bli 

arbeidet videre med så snart situasjonen 

tillater det. 

4.2 Fysisk aktivitet i 

undervisningen 

Kommunal-

leder II 

Tiltaket er ikke gjennomført på grunn av 

manglende kapasitet i strategisk ledelse.  

Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart 

situasjonen tillater det. 
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 Ressursinnsats 
Personalressurser per 31.12 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1100 Rådmannens kontor 3,00 4,00 4,40 4,40 3,30 

1110 Servicekontoret 6,20 6,2 5,50 6,10 6,20 

1111 Informasjon 0,00 0,50 0,70 0,70 0,70 

1112 EDB-kontor 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

1113 Administrasjonsbygget 0,46 0,46 0,50 0,50 0,50 

1114 Teknisk servicekontor - - 2,00 2,00 2,00 

1115 Planarbeid - - 1,00 1,00 1,00 

1116 Byggesak - - 1,00 1,00 1,00 

1117 Oppmåling - - 1,00 1,00 1,00 

1118 Vedlikehold - - 3,00 3,00 3,00 

1165 Folkehelsearbeid 0,20 0,50 0,50 1,50 1,25 

1191 Bibliotek 0,75 0,75 - - - 

Til sammen 11,61 12,91 20,10 21,70 20,45 

 

Forklaring: 

Det ble ansatt frisklivskoordinator/fysioterapeut våren 2015. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Administrasjonsenheten 2,1 2,1 2,6 7,6 5,2 

 

Politisk aktivitet 
Utvalg: Antall møter: Antall saker: 

Administrasjonsutvalg 1 1 

Arbeidsmiljøutvalget 5 - 

Barne- og ungdomsrådet 4 12 

Eiendomsskattetakstnemnd 2 30 

Formannskapet 12 146 

Kommunestyret 4 40 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  

5 23 

Valgstyret - - 
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Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

110 

ADMINISTRASJONSENHETEN 

Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1100 Rådmannens kontor 4 645 -868 4 167 -395 478 -473 

  1110 Servicekontoret 3 598 -1 005 3 650 -897 -52 -108 

  1111 Informasjon 430 -267 434 -289 -4 22 

  1112 Edb-kontor 392 -21 361 0 31 -21 

  1113 Administrasjonsbygget 755 -567 515 -365 240 -202 

  1114 Teknisk servicekontor 41 557 1 126 -251 -1 085 808 

  1115 Planarbeid 762 -580 791 -386 -29 -194 

  1116 Byggesak 762 -652 731 -605 31 -47 

  1117 Oppmåling 2 004 -1 360 1 613 -1 289 391 -71 

  1118 Vedlikehold 5 851 -3 465 4 197 -180 1 654 -3 285 

  1120 Diverse fellesutgifter 1 249 -194 1 097 -10 152 -184 

  1121 Fellesutgifter data 324 -63 215 0 109 -63 

  1122 Fellesutgifter personal 1 711 -88 1 966 0 -255 -88 

  1130 Grunnskole felles 524 -51 516 -46 8 -5 

  1131 Barnehage felles 3 294 -38 3 150 0 144 -38 

  1140 Legeskyssbåten 79 -168 51 -125 28 -43 

  1150 Husbankmidler 2 000 -2 000 1 850 -1 850 150 -150 

  1160 Fysioterapeut 738 -166 799 -163 -61 -3 

  1165 Folkehelsearbeid 1 050 -603 908 -533 142 -70 

  1167 Samhandlingsreformen -146 0 0 0 -146 0 

  1181 Næringsfond i 530 -530 500 -500 30 -30 

  1182 Næringsarbeid 1 013 -41 880 0 133 -41 

  1183 Næringsfond ii 79 0 95 0 -16 0 

  1184 Herøy marine næringspark 2 -1 524 0 -2 153 2 629 
 

Totalt 31 687 -13 691 29 611 -10 037 2 076 -3 654 

 

Avviksforklaring: 

 

1110 Servicekontoret 

Servicekontoret hadde et mindreforbruk på 160 011 kr i 2016.  Årsaken til dette skyldes i 

mindreforbruk på en rekke driftsposter, slik som ferievikar, overtid, kontorutgifter, 

innfordringsutgifter og inventar og utstyr. 

 

1114 Teknisk servicekontor 

Teknisk servicekontor hadde et mindreforbruk på 277 024 kr.  Kommunen har arbeidet med 

en rekke større investeringsprosjekter i løpet av 2016.  Relevante utgifter knyttet til dette for 

arbeid som er gjort av teknisk servicekontor er fakturert inn i det enkelte prosjekt, og kreditert 

ansvarsstedet.  

 

1115 Planarbeid 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 223 625 kr.  Kommunen har arbeidet med en rekke 

større investeringsprosjekter i løpet av 2016.  Relevante utgifter knyttet til dette for arbeid 

som er gjort av ansvarsstedet er fakturert inn i det enkelte prosjekt, og kreditert ansvarsstedet.  
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1117 Oppmåling 

Ansvarsstedet har hatt et merforbruk på 319 574 kr i forhold til vedtatt budsjett.  

Hovedårsakene til dette er et merforbruk på kjøp av tjenester fra andre med 86 894 kr, i tillegg 

til en inntektssvikt på gebyr kart- og oppmåling på 143 569 kr. 

 

1118 Vedlikehold 

Vedlikeholdsavdelingen hadde et mindreforbruk på 1 630 647 kr i 2016.  Dette skyldes flere 

ulike faktorer.  Kommunen hadde et vedlikeholdsbudsjett på 870 000 kr, av dette ble bare 

94 347 kr bruk i løpet av 2016.  Den sannsynlige årsaken til dette er at utgiftene er ført andre 

steder i regnskapet.   

 

Kommunen har arbeidet med en rekke større investeringsprosjekter i løpet av 2016.  

Relevante utgifter knyttet til dette for arbeid som er gjort av ansvarsstedet er fakturert inn i det 

enkelte prosjekt, og kreditert ansvarsstedet, som ga en merinntekt på 1 011 018 kr. 

 

1122 Fellesutgifter personal 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 343 535 kr i løpet av 2016.  Dette skyldes 

mindreforbruk av en rekke med driftsposter, som i hovedsak er velferdstiltak, kurs ansatte, 

opplæring, forsikringsutgifter og kontingenter. 

 

1131 Barnehage felles 

Ansvarsstedet hadde et overforbruk på 106 203 kr i 2016.  Dette skyltes større utbetalinger til 

privat barnehage enn budsjettert. 

 

1167 Samhandlingsreformen 

Herøy kommune mottok en endelig avregning for kommunal medfinansiering av 

samhandlingsreformen i 2014, og mottok en refusjon på 145 802 kr. 

 

Konklusjon 
Samlet sett gikk Administrasjonsenheten med et overskudd på 1 578 470 kr i 2016. 
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120 BYGG OG ANLEGG 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Enheten er underlagt kommunalleder 3 og omfatter følgende oppgaver 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale anlegg 

 Vannforsyning 

 Avløp og rensing 

 Renovasjon 

 Feiing 

 Slam 

 Kommunale veier 

 Kai 

 Veilys 

 Jakt- og viltstell 

 

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 
Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. 

 

Ressursinnsats   
Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

1200 Vannforsyning 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

SUM 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

120 

BYGG OG ANLEGG 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr 

(tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1200 Vannforsyning 6 109 -6 109 6 021 -6 021 88 -88 
  1201 Avløp og rensing 907 -907 974 -974 -67 67 
  1202 Slam 1 049 -1 049 523 -523 526 -526 
  1203 Renovasjon 48 -48 72 -72 -24 24 
  1204 Kjøp og salg av kommuna 46 -39 0 0 46 -39 
  1205 Drift - utleiebolig 6 0 0 0 6 0 
  1206 Drift - omsorgsboliger 1 248 -2 491 1 118 -2 086 130 -405 
  1207 Drift - gamle silvalen 366 -50 227 0 139 -50 
  1208 Drift - idrettsbygg 541 -61 322 0 219 -61 
  1209 Drift - andre bygg og a 266 -214 273 -254 -7 40 
  1210 Kommunale veier 1 923 -266 1 165 -21 758 -245 
  1211 Vei - og gatelys 470 -87 874 0 -404 -87 
  1212 Jakt og viltstell 2 -1 48 -36 -46 35 
  1213 Gåseprosjekt 250 -200 29 -29 221 -171 
  1214 Avskrivninger 10 255 -10 255 9 216 -9 216 1 039 -1 039 
  1215 Motpost interne avskrivninger -1 970 0 0 -2 439 -1 970 2 439 
       
T o t a l t 21 516 -21 777 20 862 -21 671 654 -106 
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Avviksforklaring 

 

1206 Drift – omsorgsboliger 

Ansvarsstedet gikk med et overskudd på 274 664 kr i 2016.  Hovedårsaken til dette var at 

kommunen fikk større inntekter fra husleie enn budsjettert. 

 

1208 Drift – idrettsbygg 

Ansvarsstedet har hatt et merforbruk i 2016 på 157 753 kr.  Dette skyldes at det er ført utgifter 

til vedlikehold ute at det er budsjettert for dette på dette ansvarsområdet.  Dette må ses opp i 

mot overskuddet på Vedlikeholdsavdelingen. 

 

1210 Kommunale veier 

Ansvarsstedet har hatt et merforbruk i 2016 på 513 156 kr.  Dette skyldes at det er ført utgifter 

til vedlikehold ute at det er budsjettert for dette på dette ansvarsområdet.  Dette må ses opp i 

mot overskuddet på Vedlikeholdsavdelingen. 

 

1211 Vei- og gatelys 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk i 2016 på 491 059 kr.  Dette skyldes mindreforbruk av 

vedlikeholdsmidler, og at det ikke ble utbetalt noe tilskudd til utbygging av veilys i 2016. 

 

Konklusjon 
Samlet sett hadde Bygg og anlegg et overforbruk på 547 402 kr i 2016.  Dette overforbruket 

må ses i sammenheng med mindreforbruket av vedlikeholdsmidler på ansvarsstedet «1118 

Vedlikehold». 
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130 BRANNVESEN 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Enheten er underlagt kommunalleder 3 og omfatter følgende oppgaver 

 Brannvern og beredskap 

 Vern og beredskap mot akutt forurensing 

 Katastrofevern og beredskap 

 
Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 
 

Ressursinnsats   
 

Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

1301 Brannvesen 0,00 0,00 0,20 0,20 0,16 

SUM 0,00 0,00 0,20 0,20 0,16 

 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

130 

BRANNVESEN 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1301 Brannvesen 1 473 -70 1 196 0 277 -70 
  1302 Akutt forurensing 22 0 22 0 0 0 
  1303 Feievesen 133 -150 134 -130 -1 -20 
       

T o t a l t 1 627 -220 1 352 -130 275 -90 
 

Avviksforklaring 

 

1301 Brannvesen 

Ansvarsstedet hadde et merforbruk på 207 157 kr i 2016.  Dette skyldtes større utgifter til 

beredskap enn budsjettert. 
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140 INTERKOMMUNALE TJENESTER 
 
Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Enheten er underlagt rådmannen og omfatter følgende oppgaver organisert som 

interkommunale tjenester: 

- Økonomisamarbeid 

- Revisjon 

- SEKON 

- IKT-samarbeid 

- Barnevern 

- Krisesenter 

- Ambulansebåt 

- Kreftkoordinator 

- Regionalt kompetansekontor (RKK) 

- PP-tjeneste 

- Karrieresenteret 

- Teaterinstruktør 

- Landbruksforvaltning 

- Veterinær 

 
Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 
Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. 

 

Ressursinnsats   
 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

140 

INTERK. TJENESTER 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1401 Økonomi 1 389 0 1 390 0 -1 0 
  1402 Revisjon 535 0 562 0 -27 0 
  1403 Sekon 72 0 72 0 0 0 
  1404 Ikt 2 548 -94 1 994 0 554 -94 
  1405 Barnevern 2 746 -8 3 346 0 -600 -8 
  1406 Krisesenter 242 0 240 0 2 0 
  1407 Ambulansebåt 139 0 140 0 -1 0 
  1408 Kreftkoordinator 0 0 20 0 -20 0 
  1409 Rkk 175 0 166 0 9 0 
  1410 Ppt 651 0 506 0 145 0 
  1411 Karrieresenter 19 0 22 0 -3 0 
  1412 Teaterinstruktør 38 0 36 0 2 0 
  1413 Landbrukskontor 332 -4 364 0 -32 -4 
  1414 Veterinær 208 0 217 0 -9 0 
       

T o t a l t 9 095 -107 9 076 0 19 -107 
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Avviksforklaring 

 

1404 IKT 

Ansvarsstedet hadde et overforbruk på 460 078 kr i 2016.  Årsaken til dette var at utgiftene til 

kjøp av IKT-tjenester fra Alstahaug kommune ble vesentlig dyrere enn budsjettert.  Dette 

skyldes innkjøp av nye systemer, og en større kostnadsøkning enn beregnet. 

 

1405 Barnevern 

Barnevernsutgiftene i til kommunen ble 608 218 kr lavere enn budsjettert. 

 

1410 PPT 

Utgiftene til PP-tjeneste var underbudsjettert med 145 200 kr i 2016. 
 

Konklusjon 
Samlet sett hadde enheten «Interkommunale tjenester» et lite mindreforbruk på 87 908 kr i 

2016. 
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150 KULTUR 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver: 

- Kulturskole 

- Folkebibliotek 

- Kulturvern 

- Kulturarbeid 

- Ungdomsklubb 

- Tilskudd til trossamfunn 

 

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 
Kommunedelplan for økt bosetting 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Omdømmebygging Enhetsleder 

kultur 

Kulturskolen arbeider strategisk med 

omdømmebygging gjennom konserter og 

kandidater fra kommunen til MGP jr. 

Biblioteket er et ansikt utad for besøkende i 

kommunen, og arbeider for å være en 

relevant kulturarena. 

Sektorplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.3 Utvide samarbeidet med 

frivillige aktører for å 

styrke tilbudet til 

innbyggerne 

Enhetsleder 

kultur 

Kulturskolen har jevnlig konserter ved 

sykehjemmet i løpet av året.  Biblioteket har i 

samarbeid med frivilligsentralen vært med på 

å rekruttere lesevenner til sykehjemmet. 

Sektorplan for oppvekst og kultur 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

2.1 Et bredt kulturskoletilbud 

for alle 

Enhetsleder 

kultur 

Kulturskolen i kommunen er en liten 

organisasjon med en ansatt.  Tilbudet i 

kulturskolen vil derfor til en hver tid være 

avhengig av kompetansen og kapasiteten som 

er tilgjengelig.  Det er ikke innvilget ressurser 

til styrking av tilbudet. 

 

Ressursinnsats   
 

Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

1500 Kulturskolen i Herøy - - 1,00 1,00 1,00 

1501 Herøy bibliotek - - 0,75 0,75 0,75 

1504 Ungdomsklubb - - - 0,20 0,25 

1506 Kommunal frivilligsentral - - - 1,00 1,00 

1507 Treningssenter - - - 0,50 0,50 

SUM - - 1,75 3,45 3,50 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Kulturenheten - - 2,5 4,8 2,7 
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Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

150 

KULTUR 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1500 Kulturskolen i herøy 728 -100 756 -90 -28 -10 

  1501 Herøy folkebibliotek 698 -101 594 -58 104 -43 

  1502 Kulturvern 369 0 360 0 9 0 

  1503 Kulturarbeid 164 -67 155 -15 9 -52 

  1504 Ungdomsklubb 34 -9 143 0 -109 -9 

  1505 Trossamfunn 1 379 0 1 351 0 28 0 

  1506 Kommunal frivilligsentr 643 -392 581 -310 62 -82 

  1507 Treningssenter 318 -266 328 -258 -10 -8 
       

T o t a l t 4 334 -935 4 268 -731 66 -204 
 

 

Avviksforklaring 

 

1504 Ungdomsklubb 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 118 116 kr i 2016.  Årsaken til dette var 

utfordringer med å få til drift av ungdomsklubben.  I august 2016 fikk vi på plass en 

kombinertstilling med biblioteksjef og ungdomsklubbleder. 

 

Konklusjon 
Samlet sett hadde kulturenheten et mindreforbruk på 139 031 kr i 2016. 
 

  



28 

 

240 HERØY BARNEHAGE 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
 

Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, 

foreldresamarbeid 

 

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 
Sektorplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Herøy som eKommune. Enhetsleder 

barnehage 

Systematisk arbeid med kommunens 

hjemmeside er påbegynt. 

2.1 System for kvalitets- og 

organisasjonsutvikling. 

Enhetsleder 

barnehage 

Arbeidet med elektronisk HMS- og avviks-

system er i gang. Opplæring har blitt 

gjennomført på enheten. Det gjenstår en del 

dokumenter som skal legges ut, samt få dette 

systemet i jevnlig bruk av alle de ansatte. 

2.2 Etablere systematisk 

bruk av 

brukerundersøkelser. 

Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage gjennomfører årlig 

brukerundersøkelser, samt medarbeider-

undersøkelse annethvert år. Svarprosenten er 

meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 

94% av foreldrene. 

3.1 Strategisk plan for 

kompetanseheving og 

rekruttering 

Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage vil kartlegge sine behov for 

kompetanseheving. 

  



29 

 

Sektorplan for oppvekst og kultur 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder 

barnehage 

Foreløpig ikke vedtatt 

1.2 Beredskap for 

barnehagekapasitet 

Enhetsleder 

barnehage 

Gamle Silvalen barnehage er bygd om til 

annet bruk, og er dermed ikke lenger egnet 

som barnehagelokaler. Mye tyder på at det 

fra neste høst vil være for få plasser i 

kommunen.  

1.3 Tidlig innsats Enhetsleder 

barnehage 

Vi har per dato en 100% pedagogstilling som 

skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i 

Herøy og Solli barnehager, samt sette inn 

tiltak mot barn som trenger det. I dag ivaretar 

denne stillingen i sin helhet alle 

spesialpedagogiske vedtak i kommunen.  

Vi har opparbeidet et meget godt 

spesialpedagogisk tilbud i barnehagene i 

Herøy, og dette bemerkes også av 

faginstanser utenfra! 

1.5 Nulltoleranse mot 

mobbing 

Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage har utarbeidet en 

mobbeplan. Denne er foreløpig ikke 

forankret. 

1.6 LP-modellen Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet 

fra høsten 2013. Dette er meget positivt for 

barnehagen, og har bidratt til 

kompetanseheving for hele personalet. Vi har 

fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre 

alene, uten oppfølging fra PPT. Det er 

ønskelig å få en ekstern veileder for å følge 

oppe dette arbeidet. 

 

Ressursinnsats   
 

Personalressurser per 31.12 
Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

2400 Barnehage 15,95 15,4 11,60 12,60 12,90* 

2401 Adm. Barnehage - - 1,50 1,50 1,50 

2402 Spesped bhg - - 0,80 0,80 1,50** 

SUM 15,95 15,4 13,90 14,90 15,90 

 

*Lærling i 100% ut juli 2018. Lærekandidat er ute. 

**50% assistent spes.ped pga enkeltbarn. 

    20% styrking av spesialpedagog 

Vi nærmere oss bemanningen som er beskrevet i godkjenning av barnehagen, 3 hele stillinger 

i grunnbemanning per avdeling. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Herøy barnehage 12,4 4,6 6,1 15,8 7,1 



30 

 

 

 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

240 

HERØY BARNEHAGE 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  2400 Barnehage 7 131 -1 889 6 652 -1 466 479 -423 
  2401 Administrasjon - herøy 1 214 -128 1 157 0 57 -128 
  2402 Spesped  i  barnehagene 491 -33 526 0 -35 -33 
       

T o t a l t 8 835 -2 051  8 334 -1 466 501 -585 

  

Avviksforklaring 

 

10100: Mindreforbruk på fastlønn:  

Vi hadde i 2016 sykemeldte som i løpet av året har gått ut av lønnssystemet. Vikarer ble 

lønnet på 10200, med mindre ansiennitet. 

 

10200: Vikarer:  

Vi har et merforbruk på denne posten på 487 330 kr. Utgiftene skyldes vikarbruk ved 

langtidssykefravær, kurs, ferieavvikling ol. Disse utgiftene må ses i sammenheng med 

refusjoner (kr. 142 746), samt at vikarer som går inn for langtidssykemeldte også har blitt 

lønnet fra denne posten. Samlet sett gjør vi nøye vurderinger på når det skal settes inn vikar, 

både i forhold til samlede ressurser på huset og barnegrupper. Dette er mulig, blant annet fordi 

vi har lærlinger som fungerer godt. 

 

Økte inntekter: Også dette året har vi fått større inntekter enn budsjettert. Vi har fortløpende 

opptak av barn som utgjør økt foreldrebetaling, Vi får refundert for en del av fravær 

(langtidsfravær, prøvenemd osv).  

 

 

12000: Utstyr og inventar:  

På grunn av økte inntekter og god økonomisk styring fikk barnehagen tillatelse å gå til 

innkjøp av en del utstyr dette året.  

 

I en rapport fra bedriftshelsetjenesten hadde vi fått avvik på alle kontormøblene. Alt av 

arbeidsbord, stoler, møtebord og oppbevaring  ble byttet ut til ca kr. 67 000. 

Vi hadde også avvik på lekeapparat ute, dette ble lukket med innkjøp av 2 nye husker, kr. 

20000.  

 

Vi kjøpte inn 4 nye mobiler til alle avdelinger til ca. kr.7000. 

 

Konklusjon 
Samlet sett er Herøy barnehages resultat for 2016, et overskudd på kr. 83 686. Dette skyldes 

god økonomistyring, økte inntekter og bevisst vikarbruk. 
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250 FLYKTNING- OG 
INTEGRERINGSTJENESTEN 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Flyktning- og integreringstjenesten rapporterer på følgende områder: 

2501: Bosetting 

2502: Voksenopplæring 

 

Ressursinnsats   
 
Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

2501 Bosetting - - - - 2,00 

2502 Voksenopplæring - - - - 3,00 

SUM - - - - 5,00 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Flyktning- og integreringstjenesten - - - - 9,5 

 

Økonomiske ressurser 

(i hele tusen) 
250 

FLYKTNING- OG 

INTEGRERINGSTJ. 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

2501 Bosetting 5 599 -14 031 8 140 -8 340 -2 541 -5 691 

2502 Voksenopplæring 1 913 -2 116 1 391 -1 391 522 -725 
       

T o t a l t 7 512 -16 146 9 531 -9 731 -2 019 -6 415 

 

Avviksforklaring 

 

2501 Bosetting og integrering 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 8 232 101 kr i 2016.  Det store overskuddet skyldes 

mindreforbruk på postene introduksjonsstønad, bidrag til livsopphold og etablering av 

flyktninger.  I tillegg til dette fikk Herøy kommune inn 4 348 300 kr mer i 

integreringstilskudd enn budsjettert.  Årsakene til dette er at kommunen bosatt flyktninger 

sent på året, slik at vi får inntektene på forskudd og utgiftene på etterskudd.  I tillegg har 

kommunen mottatt 20 flyktninger gjennom familiegjenforening, i tillegg til de 18 

flyktningene kommunen bosatte i henhold til kommunestyrets vedtak. 

 

2502 Voksenopplæring 

Ansvarsstedets mindreforbruk på 202 451 kr skyldes at kommunen har mottatt 640 409 kr 

mer i statstilskudd enn budsjettert.  Årsakene til dette er de sammen som i punktet over. 

 

Konklusjon 
Samlet sett gikk «Flykning- og integreringstjenesten» med et overskudd på 8 434 552 kr i 

2016.  
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260 HERØY SKOLE 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Herøy skole rapporterer på følgende områder: 

2600: Grunnskole 

2605: Skolefritidsordning 

2606: Voksenopplæring 

2610: Idrettshall 

 

Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 
Sektorplan for oppvekst og kultur 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.5 Nulltoleranse mot 

mobbing 

Enhetsleder 

skole 

Skolen jobber jevnlig med sin mobbeplan. Denne 

planen brukes aktivt når det er behov. 

 

1.6 
LP-metoden 

Enhetsleder 

skole 

Prosjektet var ferdig til sommeren-16. Metoden 

har vi implementert i vårt utviklingsarbeid med 

møter hver 14`dag. Nå bruker vi vår 

kontaktperson fra PPT som veileder. 

 

1.7 

Norskopplæring for 

kommunens 

innbyggere 

Enhetsleder 

skole 

Etter 1/1-16 er norskopplæringen organisert som 

egen enhet på Møtestedet. Skolen tilbyr egen 

særskilt norskopplæring til egne elever. 

 

3.1 
Foreldreskole 

Enhetsleder 

skole 

Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine 

hver dag. Ny kantine tas i bruk i april. 

 

4.3 

Kantine for alle 

elever 

Enhetsleder 

skole 

Skolen jobber jevnlig med sin mobbeplan. Denne 

planen brukes aktivt når det er behov. 

Kommunedelplan for økt bosetting 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

 

1.4 

Mitt hav av egne 

muligheter 

Enhetsleder 

skole 

Ivaretas gjennom undervisning i klassene,  

yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og 

hospiteringsordninger. Neste yrkesmesse blir i 

okt-17. 

 

Ressursinnsats   
 
Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

2600 Grunnskole 23,97 23,75 23,72 23,94 24,1**** 

2601 Administrasjon 1,96 2,16 2,16 2,26 2,26 

2605 SFO 2,74* 2,35* 2,5* 2,8 3,20*** 

2606 Voksenopplæring 1,70 2,93 ** 1,23 0,23 0,23 

2610 Idrettshall 0,3 0,3 0,3 0,30 0,3 

SUM 30,67 31,49 29,91 29,53 30,1 

*u/ lærling  *** inkl. 2 lærlinger 

**inkl gr.skole VO   **** inkl. ekstra øremerkede statlige midler til tidlig innsats 1.-4.kl 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Herøy skole 6,0 4,7 8,0 4,3 3,6 



33 

 

Økonomiske ressurser 

(i hele tusen) 

260 

HERØY SKOLE 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  2600 Grunnskole 17 941 -1 723 16 270 -469 1 671 -1 254 
  2601 Administrasjon - herøy 2 660 -244 2 575 0 85 -244 
  2605 Sfo 1 836 -1 155 1 608 -969 228 -186 
  2606 Voksenopplæring 226 -6 186 0 40 -6 
  2610 Idrettshall 190 -144 180 -110 10 -34 
       

T o t a l t 22 853 -3 272 20 818 -1 548 2 035 -1 724 

 

Avviksforklaring 

2600 Grunnskole: 

-10100: Lønn faste stillinger har et overforbruk. Dette skyldes i hovedsak feilføringer. 

-10103: Økte utgifter til lærere må sees opp mot 17000 driftstilskudd fra staten. Her har vi fått 

øremerkede midler til tidlig innsats 

-10200: Økte utgifter til vikar må sees opp mot 17100 refusjon sykepenger. Her har skolen 

fått mindre enn beregnet. 

 
2601 Administrasjon: 

-Adm. går med overskudd 

 

2605 Sfo: 

-10200: Økte utgifter til vikar må sees opp mot 17100 refusjon sykepenger og mindreforbruk 

på 10100 lønn faste stillinger. 

 

2606 Voksenopplæring: 

-10100: Overforbruk lønn faste stillinger skyldes feilføring opp mot 2600 grunnskole. 

 

2610 Idrettshall: 

-Idrettshallen går med et lite overskudd. 

 
Konklusjon 
Totalt har Herøy skole et merforbruk på 310 000 kr. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til 

vikar. 
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300 HERØY HELSESENTER 
 
Beskrivelse aktiviteter og ansvarsområder 
Helse omfatter: 

Enheten er underlagt enhetsleder for helse og omfatter følgende oppgaver: 

 Kurativ behandling 

 Forebyggende arbeid 

 Folkehelsearbeid 

 Miljørettet helsevern 

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Ungdomshelsestasjon 

 Svangerskapsomsorg 

 Sykehjemslege  

 Psykisk helsevern 

 Legevakttjeneste 

 Smittevern 

 Omsorgsteam 

 Undervisning og opplæring av annet helsepersonell 

 
Oppfølgning av tiltak i kommuneplanen – enhetsleder helse 

Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

 

2.3 

Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er igangsatt. 

Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

 

1,1 

Herøy kommune som E- kommune Fagleder 

Kommunalleder I 

Arbeidet er påbegynt. 

Kontinuerlig prosess. 

 

1.2 

System for kvalitets- og 

organisasjonsutvikling. 

Fagleder Påbegynt. 

 

1.3 

Etablere systematisk bruk av 

brukerundersøkelse. 

Kommunalleder I 

Fagleder 

Enheten har tatt i bruk 

KS sine verktøyer. 

1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og 

rekruttering. 

Fagleder/ 

kommunalleder I  

Arbeidet er påbegynt.  

 

Ressursinnsats 
 

Personalressurser per 31.12 

(Årsverk) 
Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

3000 Helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

3001 Legekontoret 5,00 5,20 5,20 5,20 4,20 

3002 Helsesøster 1,00 1,50 1,50 1,50 1,75 

3003 Psykisk helsevern 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 

SUM 7,50 8,20 8,20 8,20 6,95 
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Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Herøy helsesenter 7,2 7,9 7,1 7,0 11,6 

 

Økonomisk ressurser 
(i hele tusen) 

300 

HERØY 

HELSESENTER 

Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

3000 Helsehuset 564 -185 377 0 187 -185 

3001 Legekontor 6 861 -3 477 6 873 -2 362 -12 -1 115 

3002 Helsesøster 1 167 -49 1 113 -11 54 -38 

3003 Psykisk helsevern 681 -7 828 0 -147 -7 

3004 Jordmortjeneste 74 0 61 0 13 0 
 

T o t a l t 9 346 -3 718 9 251 -2 372 95 -1 346 

 

Avviksforklaring 

 

3001 Legekontor 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 1 127 497 kr i 2016.  Årsakene til dette var lavere 

vikarutgifter enn budsjettert, større inntekter fra salg av tjenester og større fastlønnstilskudd 

enn budsjettert. 

 

3003 Psykisk helsevern 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 153 554 kr som skyltes at en stilling har stått i 

vakanse. 

 

Konklusjon 
Samlet sett gikk enheten «Herøy helsesenter» med et overskudd på 1 250 965 kr i 2016. 
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305 HJEMMETJENESTEN I HERØY 
 

Beskrivelse av aktivitet og ansvarsområde 
Ansvarsområder som ligger under hjemmetjenesten er kapittel 3050 – 3057 i regnskapet.  

- Hjemmesykepleien. 

- Omsorgsboligene/ omsorgshyblene ved omsorgssenteret. 

- Valsåsen omsorgsbolig. 

- Hjemmehjelp. 

- Avlastning utenfor institusjon. 

- Støttekontakt. 

- Omsorgslønn. 

- Transporttjeneste 

- Trygghetsalarm. 

- Dagsenter 
 

  Oppfølging av kommuneplanen   
Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 
Opprette aktivitetstilbud 5 dager i uken 

tilpasset ulike gruppers behov. 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

Målet forutsetter økte 

ressurser. 

1.2 
Transport til aktivitetstilbudene. Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

 

Arbeidet er påbegynt 

1.4 
Organisering av støttekontakttilbudet. 

 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

 

Arbeidet er påbegynt 

1.6 
Hverdagsrehabilitering 

 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

Søkt prosjektmidler 

1.7 

Etablere oppsøkende rådgivende tjeneste 

for eldre med vekt på egenmestring og 

ansvar for egen helse. 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

Målet forutsetter økte 

ressurser. Sees i 

sammenheng med 

prosjektet 

hverdagsrehabilitering 

3.2 

Herøy kommune skal utarbeide 

retningslinjer for samarbeid med og 

ivaretakelse av pårørende. 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

 

Prioritert arbeid. 

Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 
Herøy kommune som E- kommune Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

Arbeidet er påbegynt. 

Kontinuerlig prosess. 

1.2 
System for kvalitets- og 

organisasjonsutvikling. 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

 

Arbeidet er påbegynt. 

1.3 
Etablere systematisk bruk av 

brukerundersøkelse. 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

Enheten har tatt i bruk 

KS sine verktøyer. 

1.4 
Strategisk plan for kompetanseheving og 

rekruttering. 

Enhetsleder 

hjemmetjenesten 

Arbeidet er påbegynt.  
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Ressursinnsats 
 

Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

3050 Administrasjon 1,40 1,40 1,40 1,40 *1) 

3051 Valsåsen trygdebolig 6,90 8,50 9,60 9,60 9,60 

3052 Hjemmetjenesten 7,87 5,80 5,80 16,3 16,3 

3053 Hjemmehjelp 2,05 1,75 1,75 1,75 1,75 

3054 Omsorgsboligene 7,80 10,70 10,70 *2)  

3054 Nesveien     *3)10,86 

3056 Arbeids- og aktivitetstilbud 0,67 0,35 0,35 0,35 - 

3055 3055 Formidling av hjemmetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

SUM 27,87 28,70 29,25 29,25 38,71 

I tillegg kommer oppdragsavtaler med støttekontakter, omsorgslønn og avlastning.  

*1) Administrasjon regnskap(3050) for  Hjemmetjenesten er slått sammen med regnskap 

institusjon 3300. 

*2)Regnskap og turnuser for hjemmetjenesten og omsorgsboligene er slått sammen til en 

felles enhet- Hjemmetjenesten. 

*3) 1. september -16. Etablering av heldøgns bemannet botiltak med 2-1 bemanning. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Hjemmetjenesten 9,0 5,9 6,4 13,0 11,6 

 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

305 

HJEMMETJ. I HERØY 
Regnskap (tusen) 

Budsjett inkl. 

endring (tusen) Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

3051 Valsåsen trygdeboliger 7 975 -2 496 6 963 -1 794 1 012 -702 

3052 Hjemmetjenesten 13 296 -1 131 12 087 -77 1 209 -1 054 

3053 Hjemmehjelp 839 -173 861 0 -22 -173 

3054 Omsorgsboligene 1 670 -283 1 200 0 470 -283 

3055 Formidling av hjemmetje 116 0 172 0 -56 0 

3056 Arbeids- og aktivitetstilbud 71 0 275 0 -204 0 

3057 Dagsenter 14 -2 26 0 -12 -2 

       

Totalt 23 982 -4 084 21 585 -1 871 2 397 -2 213 
 
Avviksforklaring 

3051  Valsåsen trygdebolig.. 

Regnskapet for 2016 viser et merforbruk 311 000 som i hovedsak skyldes vakante stillinger, 

sykefravær og overskridelser på overtid. 

 

3052 Hjemmetjenesten. 

Regnskapet for 2016 viser et merforbruk på 154 000 som i hovedsak skyldes overtid. To 

ansatte i studiepermisjon og mangel på tilkallingsvikarer. 
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3056 Arbeids og aktivitetstilbud. 

Regnskapet for 2016 viser et mindre forbruk på 204 000 som i hovedsak skyldes 

vanskeligheter med å rekruttere støttekontakter.  

 

Konklusjon 
Samlet sett har Hjemmetjenesten et overforbruk på 194 000. Det skyldes i hovedsak 
sykefravær og ansatte i studiepermisjon. Fravær gjør at innleie av vikarer utløser 
overtid. 
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310 NAV HERØY 
Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
NAV Herøy er underlagt NAV – leder, som har ansvaret for de kommunale og statlige 

arbeidsoppgavene i kontoret. NAV – Herøy ivaretar følgende oppgaver:   

 Økonomisk sosialhjelp 

 Rusforebyggende tiltak 

 Flyktninger 

 Husbank 

 Trygd 

 Arbeid 

 

Oppfølging av kommuneplanen 
Kommunedelplan for økt bosetting 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder 

NAV 

Gjennomføres 

Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder 

NAV 

Under arbeid 

2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling Enhetsleder 

NAV 

Er under 

planlegging 

2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder 

NAV 

Er under 

planlegging 

3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og 

rekruttering 

Enhetsleder 

NAV 

Under arbeid 

Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012 - 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som 

dropper ut av skolen 

Enhetsleder 

NAV 

Planlegges 

 

 

Ressursinnsats 
Personalressurser per 31.12 (kommunal andel) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

3101 Økonomisk sosialhjelp 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 

3102 Edruskapsvern 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3103 Flyktninger 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

3104 Administrasjon NAV H 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70 

3110 NAV - Dønna 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Til sammen 4,00 3,50 3,20 3,20 3,20 

 

NAV-leder er statlig ansatt og er ikke regnet med i personalressursene. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

NAV Herøy 8,6 6,8 24,1 29,1 16,9 
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Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

310  

NAV - HERØY 

Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

3100 Økonomisk sosialhjelpslån 20 -20 80 -80 -60 60 

3101 Økonomisk sosialhjelp 1 485 -37 1 728 0 -243 -37 

3102 Edruskapsvern 41 -54 48 -30 -7 -24 

3103 Flyktninger 40 -1 0 0 40 -1 

3104 Administrasjon NAV Herøy 1 324 -358 1 186 -165 138 -193 

3110 NAV-Dønna 889 -886 1 255 -1 255 -366 369 

 

T o t a l t 3 799 -1 357 4 297 -1 530 -498 173 

 

Avviksforklaring 

3100 Økonomisk sosiallån: 

Det er utlånt større beløp enn vi har fått tilbakebetalt, årsaken til dette er at tilbakebetalingen 

strekker seg over lengre periode.  

 

3101 økonomisk sosialhjelp: 

For 2016 var det budsjettert med 2 deltakere i KVP, dette antallet har hatt ordningen gjennom 

hele året. 

 

Mindre forbruk av stønad til livsopphold kan forklares med at det gjøres en stor innsats i 

enheten i forhold til hjelp til gjeldsrådgivning og økonomistyring. En del brukere som er i 

aktiviteter har statlig ytelse og får supplerende stønad i form av kommunal stønad til 

livsopphold. 

 

Kommunen fikk tildelt kr 600.000,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, formålet for 

tilskuddet er et prosjekt vi er i gang med som vi har kalt «jeg kan også bidra», dette er et 

lavterskeltilbud for aldersgruppen 18 – 30 år som trenger hjelp for å komme seg videre. Det 

tilbys et skreddersydd opplegg for den enkelte bruker. Tjenesten kjøpes hos Herøy ASVO 

som har ansatt en person spesielt for å arbeide opp mot prosjektet. 

Tilskuddet ble ikke brukt i 2016 og derfor er midlene overført til 2017, årsaken til dette er at 

det tok tid for å få ansatt noen i prosjektet noe som var vesentlig for å kunne starte opp. 

 

 
Konklusjon 
Samlet sett har enheten et mindreforbruk på kroner 325.000,-  i forhold til budsjettet for 2016. 
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330 HERØY SYKEHJEM 
 

Beskrivelser av ansvarsområde og aktiviteter 
Herøy sykehjem er underlagt enhetsleder for Institusjon, og ivaretar følgende oppgaver: 

- Sykehjemmet  

- Skjerma  

- Kjøkken  

- Renhold  

 

Oppfølging av kommuneplanen 
Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg 2012 – 2015 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken 

tilpasset ulike gruppers behov 

Enhetsleder 

sykehjem 

Målet forutsetter økte 

resurser. 

1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder 

sykehjem 

Arbeidet er gjennomført 

med investering i 9-seters 

buss 

2.1 Utrede behovet for heldøgns 

omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse

r/korttidsplasser/rehablitering frem mot 

2025 

Enhetsleder 

sykehjem 

Arbeidet er påbegynt 

3.2 Herøy kommune skal utarbeide 

retningslinjer for samarbeid med og 

ivaretakelse av pårørende. 

Enhetsleder 

sykehjem 

Det er et prioritert arbeid. 

Kommunedelplan for effektiv forvaltning  2011 – 2014 

Nr Tiltak Ansvarlig Status 

1.1 Herøy som eKommune Enhetsleder 

sykehjem 

Arbeidet er påbegynt. 

Kontinuerlig prosess 

2.1 System for kvalitets- og organisasjons 

utvikling 

Enhetsleder 

sykehjem 

Arbeidet er påbegynt. 

Kontinuerlig prosess 

2.2 Etablere systematisk bruk av 

brukerundersøkelser 

Enhetsleder 

sykehjem 

Enheten har tatt i bruk KS 

sine verktøyer. 

3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og 

rekrutering. 

Enhetsleder 

sykehjem 

Arbeidet er påbegynt. 

 
 
Ressursinnsats 
 

Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 

3300Administrasjon  1,40 1,40 1,40 1,40 *1)2,80 

3301 Skjermer avdeling 5,80 6,00 6,00 6,00 6,05 

3302 Sykeavdeling 14,80 13,95 13,95 13,95 13,95 

3303 Kjøkken og renhold 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 

SUM 26,69 25,99 25,99 25,99 25,99 

*1) Administrasjon regnskap (3300) for  institusjon er slått sammen med administrasjon, 

hjemmetjenesten  (3050). 
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Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2012 2013 2014 2015 2016 

Herøy sykehjem 4,7 4,7 6,6 6,0 4,6 

 

Økonomiske ressurser 
(i hele tusen) 

330 

HERØY SYKEHJEM 
Regnskap (tusen) 

Budsjett inkl. endring 

(tusen) Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  3300 Administrasjon herøy sy 5 277 -4 628 4 487 -3 884 790 -744 

  3301 Skjermet avdeling 4 147 -4 4 261 0 -114 -4 

  3302 Sykeavdeling 10 243 -258 10 248 -212 -5 -46 

  3303 Kjøkken og renhold 4 778 -1 367 4 080 -827 698 -540 

        

T o t a l t 24 446 -6 258 23 075 -4 922 1 371 -1 336 

 

Avviksforklaring 
 
3303 Kjøkken 
Merforbruk 158 000 kjøp av matvarer. Budsjett har ikke vært prisjustert tilstrekkelig. 
  
Konklusjon 
Samlet sett har Herøy sykehjem et overforbruk på 35 000. Det skyldes i hovedsak kjøp 
av matvarer. 
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800 FINANSFORVALTNING 
 

Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder 
Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: 

- Forvaltning og innkreving 

- Skatt 

- Statstilskudd 

- Merverdiavgift 

- Lån 

- Avskrivninger 

- Eierinteresser 

 
Ressursinnsats 
(i hele tusen) 

800 

FINANSFORVALTNING 

Regnskap (tusen) 
Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  8000 Skatt på inntekter og f 0 -41 230 0 -37 718 0 -3 512 
  8010 Eiendomsskatt 17 -5 016 0 -4 950 17 -66 
  8040 Rammetilskudd 0 -69 959 0 -71 380 0 1 421 
  8045 Overføringer fra staten 0 -956 0 -1 039 0 83 
  8900 Renter mv. 5 367 -897 5 475 -1 111 -108 214 
  8901 Aksjer/utbytte 0 -1 307 0 -1 301 0 -6 
  8910 Avdrag på lån 7 745 0 7 807 0 -62 0 
  8920 Etableringslån 283 -402 185 -185 98 -217 
  8930 Interne finanstransaksj 8 288 -12 924 8 740 -12 924 -452 0 
  8999 Årets regnskapsmessige 13 319 0 0 0 13 319 0 
       

T o t a l t 35 018 -132 691 22 207 -130 608 12 811 -2 083 

 
Avviksforklaring 

 

8000 Skatt på inntekter og formue 

Herøy kommune mottok 3 511 788 kr mer enn budsjettert i skatteinntekter i 2016. 

 

8040 Rammetilskudd 

Rammetilskuddet til Herøy kommune ble 1 421 045 kr lavere enn budsjettert.  Dette må ses i 

sammenheng med de økte skatteinntektene, og inntektsutjevningen i inntektssystemet for 

kommunene. 

 

8900 Renter mv. 

Herøy kommune fikk 130 025 kr mindre i renteinntekter på lån til Helgeland Kraft i 2016 enn 

budsjettert. 
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INVESTERING 
 

Ressursinnsats per prosjekt 
(i hele tusen) 

Prosjekt 
Regnskap (tusen) 

Budsjett inkl. endring 
(tusen) 

Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  123 Investeringer - it 107 -107 303 -303 -196 196 

  132 Egenkapitaltilskudd klp 582 -582 582 -582 0 0 

  142 Kjøp av opel zafira 2016 220 -220 219 -219 1 -1 

  213 Hestøya maritime næringspark 456 -456 0 0 456 -456 

  224 Bygging av industrikai 915 -915 906 -906 9 -9 

  612 Utbygging omsorgsboliger 1 916 -1 916 12 000 -12 000 -10 084 10 084 

  613 Salg av kommunale eiendommer 510 -585 500 -500 10 -85 

  619 Veilys - rehabilitering 2011-2013 486 -486 500 -500 -14 14 

  639 Nytt helsehus 15 044 -15 044 18 750 -18 750 -3 706 3 706 

  645 Utbygging av tomteområde i åsen 81 -81 74 -74 7 -7 

  646 Renovering herøy kirke 260 -260 248 -248 12 -12 

  648 Valsåsveien - trafikksikkerhetstiltak 163 -625 198 -198 -35 -427 

  651 Herøy vannverk - 10. Byggetrinn 12 145 -11 608 11 450 -11 450 695 -158 

  658 Herøyhallen - inngangsparti/lager 5 651 -5 651 5 626 -5 626 25 -25 

  659 Opprusting av frisklivssentral og  
treningssenter 

158 -158 99 -99 59 -59 

  667 Henrikvalen 0 0 250 -250 -250 250 

  668 Ballbinge - herøy skole 607 -607 500 -500 107 -107 

  669 Kantine og fasade aula 1 519 -1 519 3 335 -3 335 -1 816 1 816 

  800 Avdrag på lån til helgeland kraft 856 -856 856 -856 0 0 

  860 Inndekning av udekket i 
investeringsregnskapet 

4 127 -4 127 4 127 -4 127 0 0 

  997 Startlån 3 101 -3 101 0 0 3 101 -3 101 

  998 Videreutlån 1 819 -1 819 0 0 1 819 -1 819 
 

Totalt 50 725 -50 725 60 522 -60 522 -9 797 9 797 

 

Avviksforklaring 

Det ble ikke gjennomført en avslutning av investeringsprosjektene for 2016 på slutten av året.  

Det vil derfor være nødvendig å gjøre dette i forbindelse med budsjettreguleringen per 

30.04.17.   

 

213 Hestøya maritime næringspark 

Investeringsprosjektet har ikke noe vedtatt budsjett for 2016.  Det er ført utgifter på 456 000 

kr brutto i dette investeringsprosjektet.  Utgiftene gjelder forskudd på grunnarbeid til 

gassterminal for BraKasser AS.  Investeringsprosjektet er finansiert med et lån på 365 670 kr. 

 

612 Utbygging omsorgsboliger 

Utbyggingen av omsorgsboliger ved Herøy sykehjem er ikke startet opp i 2016.  Dette vil skje 

i løpet av 2017.  Dette er årsaken til at det kun er ført regninger for 1 577 000 kr, av et 

totalbudsjett på 12 000 000 kr.  Prosjektet videreføres i 2017, og ser ut til å bli innenfor 

budsjetterte rammer. 
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639 Nytt helsehus 

Byggingen av nytt helsehus kom godt i gang i løpet av høsten 2016, og det er utbetalt 

12 198 000 kr av totalt 15 000 000 kr så langt.  Alle rapporter per dags dato tilsier at 

prosjektet er godt i rute, og innenfor budsjett.  Prosjektet videreføres i 2017, og ser ut til å bli 

innenfor budsjetterte rammer. 

 

648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 

Herøy kommune mottok 600 000 kr i trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen.  Disse 

midlene var opprinnelig budsjettert med i 2015.  Det er ført utgifter for 138 000 kr i prosjektet 

i løpet av 2016.  Prosjektet har dermed et overskudd på 462 000 kr i 2016. 

 

651 Herøy vannverk – 10. byggetrinn 

Prosjektet har kommet godt i gang i løpet av 2016.  Etter at anbudsprosessen var over var det 

klart at dette prosjektet vil bli dyrere en prosjektert.  Utgiftsøkningen må innarbeides i 2017 

som en del av budsjettreguleringen per 30.04.17.  Prosjektet videreføres i 2017. 

 

659 Opprusting av frisklivssentral og treningssenter 

Prosjektet har et overforbruk på 32 000 kr, på grunn av at kostnadene ble høyere enn 

opprinnelig budsjettert. 

 

667 Henrikvalen 

Ikke gjennomført. 

 

669 Kantine og fasade aula 

Dette prosjektet ble ikke avsluttet i 2016, og må overføres og finansieres opp i 2017.  

Prosjektet er innenfor vedtatte rammer. 

 

860 Inndekning av udekket i investeringsregnskapet 

Låneopptak til inndekning av udekkede finansieringsbehov i investeringsregnskapet for 2015 

på 4 127 000 kr. 
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