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RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR  
HERØY KOMMUNE FOR 2017 
 

Innledning 
Herøy kommune har lagt bak seg et turbulent år i 2017, som har vært preget av søksmålet mot 

kommunen, knyttet til investeringen i nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger.  Dette 

har vært en krevende situasjon for en liten kommuneadministrasjon både økonomisk og 

menneskelig.  Støynivået i media har til tider vært høyt, og kommunen har i løpet av siste 

halvår i 2017 mottatt mer enn 200 innsynsbegjæringer knyttet til flere tusen dokumenter.   

 

Situasjonen har gitt kommunen utfordringer i forhold til å ha ressurser og oppfølging av 

strategisk arbeid, som kan ses på manglende framdrift i arbeidet med kommuneplanen og i 

oppfølgingen av tilsyn og avvik. 

 

Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at det iverksettes et tiltak for å styrke kommunen i 

forhold til etablering av systemer for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring.  Det vil være 

naturlig å gjennomføre dette i forbindelse med tilsetting av ny rådmann høsten 2018. 

 

Til tross for utfordringen rundt anbudet har byggeprosessen knyttet til helsehuset og 

utbyggingen av omsorgsboliger i store trekk gått etter planen, og nytt helsehus ble tatt i bruk i 

september 2017.  Nye omsorgsboliger vil være ferdigstilt i månedsskifte mai/juni 2018. 

 

Kommunen hadde en utfordrende situasjon i forhold til barnehagekapasitet i 2017.  

Prognosene viste allerede høsten 2016 at vi ville få utfordringer med barnehagekapasiteten 

høsten 2017.  Den 20.06.17 vedtok Formannskapet at Herøy barnehage skulle bygges ut.  I 

møte den 29.06.17 vedtok Formannskapet i Herøy full investeringsstopp.  Denne er enda ikke 

hevet per april 2018.  Dette førte til at administrasjonen måtte finne alternativer raskt.  

Løsningen ble å omrokere på voksenopplæringen, og ta i bruk bygget til gamle Silvalen 

barnehage til barnehagedrift igjen.  Per 01.01.18 hadde kommunen utvidet 

barnehagekapasiteten med inntil 30 nye plasser. 

 

Viktige saker til behandling 
Kommunestyret har hatt fire møter, og behandlet 26 saker i 2017.  De viktigste sakene var: 

 Helgeland Kraft – etablering av konsern 

 Årsberetning og regnskapsavslutning 2016 

 Tertialrapport per 30.04.17 

 Reglement for papirløse møter 

 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

 Revidert prosjektplan for Tilflytterprosjektet 

 Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger 

 Vedtektsendring – Helgeland regionråd og Helgeland regionråd IKS 

 Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilvarende bolig særlig 

tilrettelagt for heldøgnstjenester 

 Tertialrapport per 31.08.17 

 Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 

 Regulering av investeringsbudsjettet 

 Detaljregulering for ny bru over Herøysundet 

 Havneregulativ 2018 

 Organisering av revisjon 
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 Endring i ekteskapslov – kommunale vigsler 

 Valg av nytt barne- og ungdomsråd 2018 – 2019 

 Rapport – inngåelse av arbeidsavtaler 

 Krav om ekstern granskning av Herøy kommune 

 

Omstilling 
Herøy kommune omorganiserte omsorgstjenestene, og slo sammen enhetene «Herøy 

sykehjem» og «Hjemmetjenesten i Herøy» til en enhet, som fikk navnet «Herøy 

omsorgssenter», med virkning fra 01.01.17. 

 

Tekniske tjenester ble igjen organisert som egen enhet i 2017. 

 

Økonomi 
Herøy kommunes regnskap for 2017 viser et mindreforbruk på 16 500 883 kroner.  

Overskuddet er forårsaket av at kommunen i 2017 har fått forskuddsbetalt flyktningetilskudd, 

som gir et overskudd på 7 233 712 kr. 

 

NAV har også et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 691 058 kr. 

 

Kommunen budsjetterte med bruk av disposisjonsfond og flyktningefond med totalt 

5 887 201 kr, som er en del av overskuddet. 

 

I forbindelse med regnskapsavslutningen for selvkostområdene for 2016 ble det klart at Herøy 

kommune ikke har fulgt Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14).  Det ble gjennomført en 

større ryddejobb i denne forbindelsen, og dette medførte blant annet at man gjorde en grundig 

gjennomgang av fordeling av lønnskostnader mellom kommunens ordinære drift og 

selvkostområdene.  Dette arbeidet førte også til at man vurderte ressursene og organiseringen 

av tekniske tjenester i kommunen, og var grunnlaget for at man opprettet en ny stilling i 

kommunen som driftsleder. Det var vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av alle 

disse tiltakene, slik at der er først nå ved regnskapsavslutningen at man har denne oversikten.  

Dette er bakgrunnen for at kommunen har hentet inn 2 614 633 kr mer fra selvkostområdene 

enn budsjettert. 

 

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 2017 har 
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systemet fremdeles vært under innarbeiding. Bruken av systemet har blitt stadig bedre og er 

nå godt innarbeidet i de fleste enheter.  

 

Personal 
I 2017 hadde Herøy kommune 136,3 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt 

gjennom året, men lå per 31.12.16 på 177. 

 

Gjennomsnittsalderen for de faste ansatte er 47,7 år, en oppgang på 1,4 år fra 2016. 

 

I 2017 hadde kommunen et samlet sykefravær på 6,2 %.  Dette var en nedgang på 0,6 

prosentpoeng fra 2016.  Av det samlede fraværet på 6,2 %, var 2,2 % korttidsfravær på under 

17 dager, og 4,0 % var langtidsfravær. 

 

Siste gjennomførte medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte ble gjennomført i 

2017.  Samlet sett er resultatet på undersøkelsen lik landsgjennomsnittet, og resultatene for de 

enkelte vurderingstemaene er noe bedre enn 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. 

 

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

hudfarge og etnisk opprinnelse. 

 

Herøy kommune bosatte flyktninger i perioden 2015 – 2017.  Ut over dette har kommunen 

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

nå på 16,2 % av befolkningen, som er 2,1 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. 
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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 
Økonomiplanen for 2018 – 2021 viser at kommunen har store økonomiske utfordringer foran 

seg.  Slik rådmannen ser det vil det være nødvendig å ha en større gjennomgang av 

kommunen både økonomisk og organisatorisk i tiden som kommer.  Det er også nødvendig å 

iverksette tiltak for å styrke utviklingskompetansen i kommunen, og etablere systemer for 

kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i driftsenhetene for å kunne drive så rasjonelt som mulig. 

 

Dette arbeidet vil sannsynligvis kreve at dialogen mellom politisk og administrativt nivå i 

kommunen bør systematiseres og styrkes i forhold til dagens situasjon. 

 

Herøy kommune er midt oppe i en prosess med utskiftninger i flere nøkkelstillinger i 

kommunen.  Dette gjelder i særlig grad tilsetting av ny rådmann og ny kommunalleder 3.  I 

perioden frem til nye personer er på plass er kommunen i en sårbar posisjon i forhold til 

kompetanse og arbeidskapasitet. 

 

Kommunen har nettopp vært gjennom en rettsak i forhold til lov om offentlig anskaffelser når 

det gjelder anbudsprosessene rundt bygging av nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger.  

Saken er behandlet i tingretten, og kommunens videre beslutninger i forhold til en eventuell 

anke eller utbetaling av erstatninger vil påvirke kommunen både økonomisk og 

kapasitetsmessig. 

 

Herøy kommune har fått beskjed om at vi ikke får bosette flyktninger i 2018, og at utsiktene 

for videre bosetting er usikre.  Dette gir kommunen utfordringer i forhold til den 

organisasjonen og kapasiteten som er bygget opp.  Kommunen bør bruke de muligheter vi har 

for å påvirke systemet slik at vi kan fortsette bosettingen av flyktninger.  Disse ressursene er 

også viktige i kommunens arbeid med tilrettelegging av integreringstiltak mot 

arbeidsinnvandrere. 
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Tilsyn og kontroll 
Kommunen har hatt følgende tilsyn i løpet av 2017: 

 Fylkesmannen: 

 Tilsyn med Mosjøen krisesenter 

 Arbeidstilsynet: 

o Tilsyn med Herøy brannvesen den 25.10.17 

 Mattilsynet: 

o Tilsyn med høydebasseng og vannforsyningssystem den 14.03.17. 

o Tilsyn med Herøy kommunale vannverk den 21.11.17. 

 Helgeland Kraft: 

o Helgeland Kraft gjennomførte systemrettet tilsyn med kommunen med 

bakgrunn i at kommunen registrerte en ansatt i DSB sitt register for ansvarlige 

for drift og vedlikehold av kommunens egne elektriske lavspenningsanlegg. 

 Lokalt tilsyn: 

o Det ble ikke gjennomført lokalt tilsyn i 2017. 

 

 

 

 

 

 

Herøy, 22. april 2018  Geir Berglund 

   Konstituert 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 2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

SUM 2,00 2,00 1,00 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 styringsorgan 2 289 -49 2 173 0 116 -49 

  1010 Politisk virksomhet 38 0 38 0 0 0 

  1030 Kommune og stortingsvalg 135 -13 120 0 15 -13 

  1040 Råd for eldre og funksj. 23 -2 33 0 -10 -2 

  1041 Barne- og ungdomsrådet 5 0 7 0 -2 0 

  1051 Reserverte tilleggsbe. 96 -3 271 0 -175 -3 
 

Totalt 2 585 -67 2 642 0 -57 -67 
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Avviksforklaring 

 

1051 Reserverte tilleggsbevilgninger 

I kommunestyremøte den 29.06.17 ble det vedtatt å styrke formannskapets disposisjonskonto 

med 100 000 kr til totalt 271 000 kr.  I 2017 ble det bare benyttet 96 000 kr av disse midlene, 

og dette gir et overskudd på 175 000 kr. 

 

Konklusjon 
Folkevalgte styringsorgan er drevet innenfor vedtatte rammer i 2017.  Mindreforbruk av 

formannskapets disposisjonskonto har ført til at enheten har et samlet overskudd i 2017 på 

124 000 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 

 2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

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

1112 EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

1113 Administrasjonsbygget 0,46 0,50 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 0,50 0,50 1,50 1,25 - 

1191 Bibliotek 0,75 - - - - 

Til sammen 12,91 20,10 21,70 20,45 12,2 

 

Forklaring: 

Tekniske tjenester ble tatt ut av Administrasjonsenheten i 2017, og etablert som en egen enhet 

«600 Teknisk enhet». 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

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

 

Politisk aktivitet 
Utvalg: Antall møter: Antall saker: 

Administrasjonsutvalg 2 2 

Ansettelsesutvalget 9 30 

Arbeidsmiljøutvalget 3 7 

Barne- og ungdomsrådet 4 13 

Eiendomsskattetakstnemnd 1 20 

Formannskapet 13 114 

Kommunestyret 4 26 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne  
6 22 

Valgstyret 3 16 
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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 6 048 -2 937 4 094 -427 1 954 -2 510 

  1110 Servicekontoret 3 827 -1 171 3 384 -929 443 -242 

  1111 Informasjon 476 -281 444 -258 32 -23 

  1112 Edb-kontor 376 -8 380 -1 -4 -7 

  1113 Administrasjonsbygget 657 -329 571 -262 86 -67 

  1116 Byggesak 13 -13 0 0 13 -13 

  1118 Vedlikehold 17 -6 0 0 17 -6 

  1120 Diverse fellesutgifter 2 343 -467 1 697 -10 646 -457 

  1121 Fellesutgifter data 441 -87 365 0 76 -87 

  1122 Fellesutgifter personal 1 309 -34 4 391 0 -3 082 -34 

  1130 Grunnskole felles 739 -526 322 0 417 -526 

  1131 Barnehage felles 4 110 -52 3 534 0 576 -52 

  1140 Legeskyssbåten 16 -3 0 0 16 -3 

  1150 Husbankmidler 1 200 -1 200 1 621 -1 621 -421 421 

  1165 Folkehelsearbeid 0 0 0 0 0 0 

  1181 Næringsfond i 1 664 -1 664 500 -500 1 164 -1 164 

  1182 Næringsarbeid 996 -44 902 0 94 -44 

  1183 Næringsfond ii 0 0 10 0 -10 0 

  1184 Herøy marine næringspark 13 -1 750 0 -2 653 13 903 
 

Totalt 24 245 -10 572 22 217 -6 661 2 028 -3 911 

 

Utgåtte ansvarssteder med 

regnskapstall i 2017 

Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1200 Vannforsyning 3 0 0 0 3 0 

  1214 Avskrivninger 11 314 -11 314 0 0 11 314 -11 314 

  1301 Brannvesen 9 0 0 0 9 0 

  3051 Valsåsen trygdeboliger 16 -2 0 0 16 -2 

  3052 Hjemmetjenester 12 -9 0 0 12 -9 

  3053 Hjemmehjelp -1 0 0 0 -1 0 

  3054 Omsorgsboliger 3 0 0 0 3 0 

  3056 Arbeids- og aktivitetstilbud 2 0 0 0 2 0 
 

Totalt 11 358 -11 325 0 0 11 358 -11 325 

 

Avviksforklaring: 

I 2017 ble Administrasjonsenheten endret, og alt som hørte under tekniske tjenester ble skilt 

ut i en egen enhet.  På grunn av feilføringer i regnskapet, og på grunn av utfordringer med å 

endre organisasjonsstruktur i kommunens lønns- og personalsystem, ble en del utgifter ført på 

ansvarssteder som egentlig er opphørt.  Dette er blitt samlet her, slik at man får oversikt over 

denne delen av regnskapet også. 

 

1100 Rådmannens kontor 

I forbindelse med regnskapsavslutningen for selvkostområdene for 2016 ble det klart at Herøy 

kommune ikke har fulgt Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14).  Det ble gjennomført en 

større ryddejobb i denne forbindelsen, og dette medførte blant annet at man gjorde en grundig 
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gjennomgang av fordeling av lønnskostnader mellom kommunens ordinære drift og 

selvkostområdene.  Dette arbeidet førte også til at man vurderte ressursene og organiseringen 

av tekniske tjenester i kommunen, og var grunnlaget for at man opprettet en ny stilling 

kommunen som driftsleder. Det var vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av alle 

disse tiltakene, slik at der er først nå ved regnskapsavslutningen at man har denne oversikten.  

Dette er bakgrunnen for at kommunen har hentet inn 557 000 kr mer fra selvkostområdene til 

rådmannens kontor enn budsjettert. 

 

1110 Servicekontoret 

Det er et overforbruk av lønn på Servicekontoret med 243 000 kr.  Ved gjennomgang av 

regnskapstallene er det ingen avvik i drift.  Dette betyr at lønnsutgiftene må ha vært 

budsjettert for lavt i utgangspunktet. 

 

1120 Diverse fellesutgifter 

Ansvarsstedet har et overforbruk på 190 000 kr. Dette skyldes i hovedsak større utgifter 

juridisk bistand. 

 

1122 Fellesutgifter personal 

Ansvarsstedet har et stort mindreforbruk på 3,1 mill kr.  Dette skyldes at det ble satt av midler 

på reserverte bevilgninger til lønnsøkningen i 2017, som ble avglemt i opprinnelig budsjett.  

Lønnsutgiftene er fordelt på det enkelte ansvarssted i henhold til årsverk, og nuller ut den 

reserverte bevilgningen på makronivå. 

 

1131 Barnehage felles 

I 2017 fikk vi endelig fullført klagebehandlingen hos fylkesmannen for kommunalt tilskudd 

til Solli barnehage for årene 2015, 2016 og 2017.  Etterberegningene av dette, samt endringer 

i regelverket for tilskudd til private barnehager, gjorde at kommunen utgifter på dette område 

ble 524 000 kr høyere enn budsjettert. 

 

1184 Herøy marine næringspark 

Det har vært en rekke uavklarte forhold rundt avtaler knyttet til næringsparken.  Dette, 

sammen med et vel optimistisk inntektsestimat har gjort at kommunen har fått inn 917 000 kr 

mindre enn budsjettert i inntekter fra næringsparken. 

 

Utgåtte ansvarssteder 

Herøy kommune gjennomførte flere store endringer i organisasjonsstrukturen i 2017.  Dette 

gjelder særlig tekniske tjenester, og sammenslåingen av Hjemmetjenesten og Sykehjemmet.  

Det er ført utgifter på ansvarssteder som egentlig har gått ut.  Dette har igjen vesentlige 

konsekvenser for økonomien. 

 

Konklusjon 
Samlet sett går Administrasjonsenheten med et overskudd på 1 883 000 kr for regnskapsåret 

2017. 
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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 1 377 0 1 377 0 0 0 
  1402 Revisjon 553 0 576 0 -23 0 
  1403 Sekon 86 0 74 0 12 0 
  1404 Ikt 2 132 -82 2 053 0 79 -82 
  1405 Barnevern 2 648 -8 3 255 0 -607 -8 
  1406 Krisesenter 206 0 200 0 6 0 
  1407 Ambulansebåt 141 0 140 0 1 0 
  1408 Kreftkoordinator 0 0 20 0 -20 0 
  1409 Rkk 203 0 174 0 29 0 
  1410 Ppt 664 0 658 0 6 0 
  1411 Karrieresenter 20 -4 23 0 -3 -4 
  1412 Teaterinstruktør 39 0 37 0 2 0 
  1413 Landbrukskontor 373 -5 392 0 -19 -5 
  1414 Veterinær 335 0 343 0 -8 0 
       

T o t a l t 8 778 -100 9 322 0 -544 -100 
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Avviksforklaring 

 

1405 Barnevern 

Barnevernstjenesten har i regnskapsåret 2017 hatt et mindreforbruk på 615 000 kr i forhold til 

budsjett.  Dette skyldes i hovedsak færre tiltak og god drift. 
 

Konklusjon 
Mindreforbruket på interkommunale tjenester skyldes i stor grad reduserte utgifter til 

barnevern. 
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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 2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

1504 Ungdomsklubb - - 0,20 0,25 0,25 

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

1507 Treningssenter - - 0,50 0,50 - 

SUM - 1,75 3,45 3,50 3,00 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

Kulturenheten - 2,5 4,8 2,7 3,1 
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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 772 -97 751 -95 21 -2 

  1501 Herøy folkebibliotek 710 -14 609 -3 101 -11 

  1502 Kulturvern 378 0 370 0 8 0 

  1503 Kulturarbeid 172 -46 165 -15 7 -31 

  1504 Ungdomsklubb 61 -2 143 0 -82 -2 

  1505 Trossamfunn 1 440 0 1 429 0 11 0 

  1506 Kommunal frivilligsentral 642 -32 577 0 65 -32 
       

T o t a l t 4 176 -191 4 042 -113 134 -78 
 

 

Konklusjon 
Kulturenheten har et regnskap for 2017 som i stor grad er i samsvar med budsjett, og det er 

ingen vesentlige avvik. 
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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. Vi har ikke gode 

rutiner på enheten for oppdatering av 

hjemmesiden. 

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 er lagt ut 

dokumenter for enheten, men det har ikke 

vært enkelt å ta dette i systematisk bruk hos 

alle de ansatte. Compilo gjennomgås jevnlig 

både internt og ved hjelp av kommunal 

veileder. 

2.2 Etablere systematisk 

bruk av 

brukerundersøkelser. 

Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage har gode rutiner for 

gjennomføring av årlig brukerundersøkelser, 

samt medarbeider-undersøkelse annethvert 

år. Svarprosenten er meget bra. På siste 

brukerundersøkelse svarte 82%  av 

foreldrene. 

3.1 Strategisk plan for 

kompetanseheving og 

rekruttering 

Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage må kartlegge sine behov for 

kompetanseheving. Dette arbeidet er ¨helt i 

startgropa Vi vil om få år ha behov for ny 

arbeidskraft, da gjennomsnittsalderen 

begynner å bli høy i personalgruppa. Videre 

er det blitt innført økt pedagogtetthet, med 

virkning fra 01.08.18. Dette tilsvarer en 

pedagog per 7 barn under 3 år, og en pedagog 

per 14 barn over 3 år. Dette vil si at vi mest 

sannsynlig ikke har nok pedagoger/ 

barnehagelærere i barnehagen, og at vi må 

starte en jobb med å motivere noen av de 

ansatte til å ta denne utdanningen, eventuelt 

og ansette barnehagelærere etterhvert som 

assistenter og fagarbeidere forsvinner ut. 
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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 

Herøy barnehage har vokst seg ut av bygget 

og som vi spådde ble det behov for 

barnehagedrift i Gamle Silvalen barnehage. 

Vi starter opp drift i januar 2018. 

Vi har fra januar 2018 tatt inn barn som 

tilsvarer over 5 avdelinger, og har vært nødt 

til å øke plasser fra 72 til 108 plass. Når det 

gjelder bemanning er det ansatt to 

pedagogiske ledere og to barne- og 

ungdomsarbeidere.    

1.3 Tidlig innsats Enhetsleder 

barnehage 

Vi har 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! 

Høsten 2017 har alle de ansatte i barnehagen 

fått opplæring, og tatt e-læringskurs i Vold og 

seksuelle overgrep mot barn. 

1.5 Nulltoleranse mot 

mobbing 

Enhetsleder 

barnehage 

Herøy barnehage har utarbeidet en 

mobbeplan. Den er diskutert i 

samarbeidsutvalget, men ikke forankret godt 

nok i personalgruppa. 

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. 

LP-jobbing ble videreført i en litt annen form 

fra høsten 2017, da Herøy kommune ble 

Språkkommune.  
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Ressursinnsats   
 

Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2013 2014 2015 2016 2017 

2400 Barnehage 15,4 11,60 12,60 12,90* 13,90 

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

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

SUM 15,4 13,90 14,90 15,90 16,90 

 

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

**50% assistent spes.ped pga enkeltbarn. 

Pedagog nr.6 ble ansatt fra 1.9.17, i forbindelse med utvidelse fra 72 til 76 plasser.  

Vi har videre ansatt 2 nye barne- og ungdomsarbeidere, og 1 pedagogisk leder som begynner i 

løpet av 2018. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

Herøy barnehage 4,6 6,1 15,8 7,1 7,7 

 

 

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 7 924 -2 079 7 337 -1 463 587 -616 

  2401 Administrasjon 1 212 -43 1 217 0 -5 -43 

  2402 Spesped  i  barnehagene 585 -3  771 0 -186 -3 
       

T o t a l t 9 721 -2 124 9 325 -1 463 396 -661 

  

Avviksforklaring 

10200: Vikarer 

Vi har et merforbruk på denne posten på 378 200 kr. Utgiftene skyldes vikarbruk ved 

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

refusjoner (kr. 317 086), 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.  

 

10502: Mindreforbruk lærling 

I budsjett la vi inn lønnsutgifter for de lærlingene vi hadde i 2016, samt utgifter for en evt ny 

lærling fra august 2017. En av lærlingene sluttet, og det kom ikke inn søknader fra august. 

Derfor mindreforbruk på denne posten. Det vil være viktig fremover at denne posten alltid gir 

rom for lærlinger, da vi trenger rekruttering til barnehagen. 

 

12000: Utstyr og inventar 

Vi måtte gå til innkjøp av diverse utstyr i forbindelse med drift i nytt bygg. Noen av utgiftene 

fikk vi tatt på driftsbudsjettet i 2017, ettersom regnskapet så bra ut. Vi hadde et merforbruk på 

denne posten på 133 918. 
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Økte inntekter 

Også dette året har vi fått større inntekter enn budsjettert. Vi har fortløpende opptak av barn 

som utgjør økt foreldrebetaling, videre får vi inn diverse refusjoner. Tallene viser kr. 615 955 

mer i inntekter enn budsjettert. 

 

10100: Mindreforbruk på lønn, spes.ped 

Det har i løpet av året vært feilføring av lønn på spes.ped. Spes.ped assistent har blitt lønnet 

på feil art. Derfor et mindreforbruk på denne posten på kr.168 459. 

 

Konklusjon 
Samlet sett er Herøy barnehages resultat for 2017, et overskudd på kr. 265 225. 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 2013 2014 2015 2016 2017 

2501 Bosetting - - - 2,00 2,00 

2502 Voksenopplæring - - - 3,00 3,00 

SUM - - - 5,00 5,00 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

Flyktning- og integreringstjenesten - - - 9,5 4,0 

 

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 og integrering 6 626 -15 132 8 922 -11 240 -2 296 -3 892 
  2502 Voksenopplæring 2 159 -2 366 2 518 -1 680 -359 -686 
       

T o t a l t 8 785 -17 499 11 440 -12 920 -2 655 -4 579 

 

Avviksforklaring 

 

2501 Bosetting og integrering 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 6 188 000 kr i 2017.  Det store overskuddet skyldes 

at kommunen bosatte store familier som førte til mindreforbruk på postene 

introduksjonsstønad, husleie og etablering av flyktninger.  I tillegg til dette fikk Herøy 

kommune inn 3 892 000 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.   

 

2502 Voksenopplæring 

Ansvarsstedets mindreforbruk på 686 000 kr skyldes at kommunen har mottatt mer i 

statstilskudd enn budsjettert.  Årsakene til dette er de sammen som i punktet over. 
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Konklusjon 
Samlet sett gikk «Flykning- og integreringstjenesten» med et overskudd på 7 234 000 kr i 

2017.  Det er viktig at midlene settes av på et flyktningefond som en sikkerhet for utgiftene 

som vil påløpe de neste årene til oppfølging av flyktninger etter endt introduksjonsprogram. 

Av erfaring vet vi at det av ulike årsaker tar tid før enkeltpersoner kommer seg ut i ordinært 

arbeid og blir selvforsørget.  Det kommer færre flyktninger til Norge og det har ført til at flere 

kommune ikke får bosette flyktninger i 2018. Herøy kommune er en av de som ikke får 

bosette og det resultere i av må bygge ned flyktning- og integreringstjenesten. 
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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. MOT-

arbeidet inngår i arbeidet med et varmt og 

inkluderende samfunn 

 

1.6 LP-metoden 
Enhetsleder 

skole 

Prosjektet var ferdig til sommeren-16. Metoden 

har vi implementert i vårt utviklingsarbeid med 

jevnlige møter. 

 

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. Skolen 

tilbyr ikke eget innføringstilbud til nyankomne 

minoritetsspråklige elever. 

 

4.3 

Kantine for alle 

elever 

Enhetsleder 

skole 

Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine 

hver dag. Ny kantine tatt i bruk i april-16. 

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 var i 

okt-17. 

 
Ressursinnsats  
 
Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2013 2014 2015 2016 2017 

2600 Grunnskole 23,75 23,72 23,94 *24,10 *24,50 

2601 Administrasjon 2,16 2,16 2,26 2,26 2,26 

2605 SFO 2,35 2,50 2,80 **4,50 **4,50 

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

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

SUM 31,49 29,91 29,53 31,39 31,79 

*Skolen har hatt øremerkede statlige midler til styrket lærerinnsats for 1.-4.kl. Disse midlene 

blir borte fra høst-18. 

 

** inkl. 2 lærlinger. Disse er hver regnet som 1.  
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Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

Herøy skole 4,7 8,0 4,3 3,6 5,7 

 

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 18 685 -2 036 17 150 -474 1 535 -1 562 
  2601 Administrasjon 2 722 -225 2 581 0 141 -225 
  2605 Sfo 2 059 -1 121 1 630 -993 429 -128 
  2606 Voksenopplæring 196 -7 185 0 11 -7 
  2610 Idrettshall 181 -119 178 -111 3 -8 
       

T o t a l t 23 843 -3 507 21 724 -1 578 2 119 -1 929 

 

Avviksforklaring 

Generelt har det vært mye feil rundt føring av lønn. Det er tatt grep for å rette dette opp. 

 

2600 Grunnskole: 

-grunnskole har et mindreforbruk på 27 000 kr. 

 

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

annet med føring av lønn til lærer og rengjøring.. 

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

hatt øremerkede midler til tidlig innsats 

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

-14708: vi har ikke fått inn innvilget næringstilskudd på 25 000 kr. 

 

2601 Administrasjon: 

-Adm. har et mindreforbruk på 83 000 kr. 

 

2605 Sfo: 

2017 har vært et utfordrende år for Sfo der alle ansatte i perioder har vært sykemeldt. Sfo har 

et overforbruk på 302 000 kr. Dette skyldes:  

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

på 10100 lønn faste stillinger. I tillegg er det feilføringer.  

16002: Vi har hatt mindre barn enn budsjettert. Dette utgjør ca 120 000 kr 

 

2606 Voksenopplæring: 

-10100: Voksenopplæringen har et lite overforbruk på 4 000 kr. 

 

2610 Idrettshall: 

-Idrettshallen har et mindreforbruk på 27 000 kr. 

 
Konklusjon 
Totalt har Herøy skole et merforbruk på 190 000 kr. Dette skyldes i hovedsak mindre 

inntekter på Sfo som skyldes færre barn på Sfo, og økte utgifter til vikar.  
 

  



33 

 

 

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 2013 2014 2015 2016 2017 

3000 Helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 

3001 Legekontoret 5,20 5,20 5,20 4,20 4,40 

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

3003 Psykisk helsevern 1,00 1,00 1,00 0,50 1,22 

3006 Folkehelsearbeid - - - - 1,25 

SUM 8,20 8,20 8,20 6,95 8,62 
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Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

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

 

Økonomisk ressurser 
(i hele tusen) 

300 

HERØY 

HELSESENTER 

Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  3000 Administrasjon 493 -57 425 0 -68 57 

  3001 Legekontor 7 201 -3 263 7 010 -2 376 -191 887 

  3002 Helsesøster 1 198 -97 1 135 -11 -63 86 

  3003 Psykisk helsevern 1 080 -5 1 217 0 137 5 

  3004 Jordmortjeneste 74 0 77 0 3 0 

  3005 Fysioterapaut 715 -160 803 -163 88 -3 

  3006 Folkehelsearbeid 837 -613 774 -433 -63 180 

  3007 Treningssenter 319 -382 432 -250 113 132 
 

T o t a l t 11 918 -4 577 11 874 -3 232 -44 1 345 

 

Avviksforklaring 

 

3001 Legekontor 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 696 521 kr i 2017.  Årsakene til dette var lavere 

vikarutgifter enn budsjettert, og vakant legestilling. I tillegg var det større inntekter fra salg av 

tjenester og brukerbetaling.  

 

3006 Folkehelsearbeid 

Ansvarsstedet hadde ett mindre forbruk på 117 000 kr. Det skyldes i hovedsak at 

fastlønnstilskuddet for andre halvår året før ble utbetalt i 2017.  

 

3007 Treningssenter 

Ansvarsstedet hadde ett mindreforbruk på 245 000 kr. I 2017 ble det innførte elektronisk 

medlemssystem, og reduserte timer med tilstedeværelse av ansatte på treningssentret. 

Mindreforbruk skyldes i hovedsak mindre utgifter til fastlønn, og økte inntekter på 

treningssentret som følge av flere medlemmer. 

 

Konklusjon 
Samlet sett gikk enheten «Herøy helsesenter» med et overskudd på 1 300 000 kr i 2017. 
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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 

Gjennomføres 

årlig i statlig regi, 

omfavner 

kommunalt og 

statlig NAV.  

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 

Gjennomføres 

fortløpende 

 

Ressursinnsats 
Personalressurser per 31.12 (kommunal andel) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

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

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

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

Til sammen 3,50 3,20 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 2013 2014 2015 2016 2017 

NAV Herøy 6,8 24,1 29,1 16,9 1,5 
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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 16 -4 80 -80 -64 76 

  3101 Økonomisk sosialhjelp 2 929 -1 217 2 978 -550 -49 -667 

  3102 Edruskapsvern 37 -51 49 -40 -12 -11 

  3104 Administrasjon - nav herøy 1 449 -287 1 291 -165 158 -122 

  3110 Nav-dønna 763 -763 1 150 -1 150 -387 387 

  3100 Økonomisk sosialhjelpslån 16 -4 80 -80 -64 76 

 

T o t a l t 5 194 -2 323 5 548 -1 985 -354 -338 

 

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 2017 var det budsjettert med 2 deltakere i KVP, det har vært variabel deltakelse i 

programmet og det er brukt mindre enn det ble budsjettert med.  

 

Det har vært en økning i merforbruk av stønad til livsopphold, dette forklares med at vi 

gjennom pågående prosjekt «Jeg kan også bidra» har fått en større brukergruppe, i tillegg til at 

nyankomne flyktninger har fått stønad fra NAV i påvente av oppstart i 

Introduksjonsprogrammet. 

 

Kommunen fikk i 2017 tildelt kr 630.000,- i tilskudd til kommunalt rusarbeid fra 

Fylkesmannen i Nordland, formålet for tilskuddet er videreføring av prosjektet «Jeg kan også 

bidra» som vi er i gang med, 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. 

 
Konklusjon 
Samlet sett har enheten et mindreforbruk på kroner 691.000,-  i forhold til budsjettet for 2017. 

 

Kommunen mottok også prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland med kr 

600.000,- i 2016 som skal brukes i prosjektet «Jeg kan også bidra». Prosjektskjønnsmidlene 

ble ikke brukt i 20016, da prosjektet kom sent i gang.  Disse midlene bør settes på bundet 

fond for å kunne brukes fjerde år i prosjektet.  
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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. 
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Ressursinnsats 
 

Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2013 2014 2015 2016 2017 

3300 Administrasjon  1,40 1,40 1,40 2,80 3,90 

3301 Skjermet avdeling 6,00 6,00 6,00 6,05 6,09 

3302 Sykeavdeling 13,95 13,95 13,95 13,95 12,79 

3303 Kjøkken og renhold 4,69 4,69 4,69 4,69 3,69 

3304 Valsåsen trygdeboliger - - - - 8,13 

3305 Hjemmetjenester - - - - 13,10 

3306 Hjemmehjelp - - - - 1,60 

3307 Omsorgsboligene - - - - 7,96 

3308 Formidling av hjelpemidler - - - - 0,20 

SUM 25,99 25,99 25,99 25,99 57,46 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

Herøy sykehjem 4,7 6,6 6,0 4,6 7,8 

 

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 5 608 -4 780 4 742 -3 826 866 -954 

  3301 Skjermet avdeling 4 201 -6 4 236 0 -35 -6 

  3302 Sykeavdeling 9 922 -76 9 881 0 41 -76 

  3303 Kjøkken og renhold 4 486 -1 095 4 163 -827 323 -268 

  3304 Valsåsen trygdeboliger 7 116 -1 750 6 944 -2 431 172 681 

  3305 Hjemmetjenester 13 193 -1 371 12 312 -125 881 -1 246 

  3306 Hjemmehjelp 1 145 -355 964 0 181 -355 

  3307 Omsorgsbolig 6 060 -3 868 6 086 -4 014 -26 146 

  3308 Formidling av hjelpemidler 180 0 281 0 -101 0 

  3309 Arbeids- og aktivitetstilbud 76 0 275 0 -199 0 

  3310 Dagsenter 43 -7 26 0 17 -7 

        

T o t a l t 52 030 -13 308 49 911 -11 222 2 119 -2 086 

 

Avviksforklaring 

 

3304 Valsåsen trygdeboliger 

Ansvarsstedet har et samlet merforbruk på 854 000 kr. Dette skyldes i hovedsak at kommunen 

har fått mindre statsstøtte enn budsjettert, og at bruken av overtid har vært høy. 
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3305 Hjemmetjenester 

Ansvarsstedet har i regnskapet for 2017 et mindreforbruk på 365 000 kr.  Dette skyldes i 

hovedsak mindreforbruk på ekstrahjelp og omsorgslønn. 

 

3306 Hjemmehjelp 

Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på 174 000 kr i 2017.  Årsaken til dette er redusert 

vikarbruk ved sykefravær, og mindreforbruk  av ekstrahjelp. 
 
3307 Omsorgsbolig 

Ansvarsstedet har hatt et merforbruk på 120 000 kr i 2017.  Dette har sammenheng med et 

overforbruk av overtid. 

 

3308 Formidling av hjelpemidler 

Ansvarsstedet har hatt et mindreforbruk på 101 000 kr i 2017, som skyldes mindre utgifter til 

kjøp av tjenester fra Herøy ASVO enn budsjettert. 

 

3309 Arbeids- og aktivitetstilbud’ 

Årsaken til at ansvarsstedet har et mindreforbruk på 200 000 kr i 2017, er at midlene til 

støttekontakt og kjøp av tjenester ikke har blitt brukt. 

  
Konklusjon 
Samlet sett har Herøy omsorgssenter hatt et overforbruk på 122 000 kr i 2017. 
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600 Teknisk enhet 
 

Beskrivelser av ansvarsområde og aktiviteter 
Teknisk enhet er underlagt kommunalleder 3, og ivaretar følgende oppgaver: 

- Tekniske tjenester 

- Vaktmestertjenester 

- Brannvesen 

- Drift og vedlikehold av bygg og anlegg 

 

Ressursinnsats 
Personalressurser per 31.12 

Ansvar 2013 2014 2015 2016 2017 

6000 Tekniske tjenester - - - - 5,00 

6010 Serviceavdelingen - - - - 4,00 

6020 Brannvesen - - - - 0,15 

SUM - - - - 9,15 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk 2013 2014 2015 2016 2017 

Teknisk enhet - - - - 3,9 
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Økonomiske ressurser 
 (i hele tusen) 

600 

TEKNISK ENHET 
Regnskap (tusen) 

Budsjett inkl. 

endring (tusen) Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  6000 Tekniske tjenester 3 344 -3 391 3 213 -2 780 131 -611 

  6010 Serviceavdelingen 5 039 -3 338 4 440 -803 599 -2 535 

  6020 Brannvesen 1 294 -60 1 200 0 94 -60 

  6100 Planarbeid 803 -232 428 -346 375 114 

  6110 Byggesak 653 -338 832 -465 -179 127 

  6120 Oppmåling 1 263 -706 1 854 -1 237 -591 531 

  6130 Renovasjon -42 -57  72 -72 -114 15 

  6200 Vannforsyning 6 394 -6 056 6 713 -6 713 -319 657 

  6210 Avløp og rensing 2 092 -1 201 1 021 -1 021 1 071 -180 

  6220 Slam 1 203 -629 630 -630 573 1 

  6230 Feievesen 273 -308 282 -282 -9 -26 

  6300 Kjøp og salg av kommunal eiend. 41 0 0 0 41 0 

  6310 Drift - utleieboliger 7 0 0 0 7 0 

  6320 Drift - omsorgsboliger 848 -2 515 918 -2 137 -70 -378 

  6330 Drift - herøy voksenopplæring 136 -14 227 0 -91 -14 

  6340 Drift - idrettsbygg 642 -87 322 0 320 -87 

  6350 Drift av andre bygg og anlegg 227 -300 472 -254 -245 -46 

  6400 Kommunale veier 2 264 -518 1 615 -21 649 -497 

  6410 Vei- og gatelys 1 064 -232 574 0 490 -232 

  6500 Akutt forurensing 22 0 22 0 0 0 

  6510 Jakt og viltstell 7 -4 48 -36 -41 32 

  6520 Gåseprosjekt 70 -70 29 -29 41 -41 

  6600 Avskrivninger 0 0 9 216 -9 216 -9 216 9 216 

  6610 Motpost interne avskrivninger -3 670 0 0 -2 159 -3 670 2 159 

        

T o t a l t 23 973 -20 056 34 126 -28 199 -10 153 8 143 

 

Avviksforklaring 
 
6100 Planarbeid 
Merforbruket på 489 000 kr på planarbeid henger sammen med en inntektssvikt på 
131 000 kr når det gjelder gebyrer, og justeringer i selvkostmodellen, som har økt 
selvkostområdets andel av lønnsmidlene. 
 
6210 Avløp og rensing 
Ansvarsstedet har hatt et merforbruk på 891 000 kr i forhold til budsjettet for 2017. 
Årsaken til dette er endringer i selvkostmodellen i forhold til fordeling av lønnsmidler 
og indirekte kostnader. 
 
6220 Slam 
Større utgifter til kjøp av septikktømming enn budsjettert, og endringer i 
selvkostmodellen i forhold til fordeling av lønnsutgifter og indirekte kostnader har 
gjort at ansvarsstedet har hatt et merforbruk på 574 000 kr i 2017. 
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6320 Drift – omsorgsboliger 
Ansvarsstedet har hatt et mindreforbruk på 448 000 kr i 2017.  Dette skyldes lavere 
utgifter til kommunale utgifter enn budsjettert og at kommunen har 
vedlikeholdsmidler igjen i budsjettet. 
 
6330 Drift – Herøy voksenopplæring 
Ansvarsstedet har et mindreforbruk på 106 000 kr i 2017, som har sin årsak i 
mindreforbruk på inventar og utstyr-posten, og gjenstående vedlikeholdsmidler. 
 
6340 Drift – idrettsbygg 
Ansvarsstedet har hatt et overforbruk på 233 000 kr i 2017.  Dette skyldes at det er satt 
inn flere arbeidstimer til drift og vedlikehold enn budsjettert, økte utgifter til strøm og 
overforbruk på vedlikeholdsposten. 
 
6350 Drift av andre bygg og anlegg 
Ansvarsstedet har hatt et mindreforbruk på 292 000 kr i 2017.  Årsaken til dette er at 
midler til kjøp av vedlikeholdstjenester ikke er brukt. 
 
6610 Motpost interne avskrivninger 
Avskrivningsregime i Herøy kommune har ikke vært revidert på flere år.  Denne 
jobben er nå gjort i forbindelse med oppryddingen på selvkostområdene, som har ført 
til at motposten for avskrivninger er økt med 1 511 000 kr i 2017. 

  
Konklusjon 
Alt i alt har Teknisk enhet holdt seg innenfor sine samlede rammer for 2017, med et 

overforbruk på 20 000 kr. 
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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 -46 836 0 -42 487 0 -4 349 
  8010 Eiendomsskatt 9 -5 035 0 -4 950 9 -85 
  8040 Rammetilskudd 0 -72 284 0 -74 813 0 2 529 
  8045 Overføringer fra staten 0 -819 0 -1 039 0 220 
  8900 Renter mv. 5 623 -907 6 453 -1 311 -830 404 
  8901 Aksjer og utbytte 0 -1 417 0 -1 405 0 -12 
  8910 Avdrag på lån 9 927 0 9 983 0 -56 0 
  8920 Etableringslån 298 -357 208 -208 90 -149 
  8930 Interne finanstr. 13 325 -19 114 13 319 -18 656 6 -458 
  8999 Årets regnsk. resultat 16 501 0 0 0 16 501 0 
       

T o t a l t 45 681 -146 769 29 962 -144 869 15 719 -1 900 

 
Avviksforklaring 

 

8000 Skatt på inntekter og formue 

Herøy kommune har fått inn 4 349 000 kr mer i skatteinntekter enn budsjetter for året 2017. 

 

8040 Rammetilskudd 

Herøy kommune har fått 2 529 000 kr mindre i rammeoverføringer enn budsjettert.  Dette må 

ses opp mot overskuddet av skatteinntekter og er knyttet til inntektsutjevningen i 

inntektssystemet for kommunene. 

 

8045 Overføringer fra staten 

Dette ansvarsstedet har poster knyttet til rentekompensasjon på investeringer knyttet til skole 

og sykehjem.  Disse kompensasjonsordningene har ikke vært gått gjennom ordentlig de senere 

årene, og dette har ført til at vi har budsjettert med for høye refusjoner.  Ansvarsstedet har 

derfor en mindreinntekt på 220 000 kr i 2017. 

 

8900 Renter mv. 

Vi har overbudsjettert renteinntektene fra bankinnskudd i 2017 med 245 000 kr.  

Renteutgiftene i til kommunen har blitt vesentlig lavere enn budsjettert, og vi har et 

mindreforbruk på 867 000 kr.  Totalt går ansvarsstedet i pluss med 427 000 kr. 
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8930 Interne finanstransaksjoner 

Ansvarsstedet har en merinntekt på 452 000 kr.  Dette skyldes en ekstraordinær statlig 

utbetaling på 457 829 kr, med bakgrunn i en utbetaling fra havbruksfondet for 2017. 
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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 

  1000 Salg av aksjer og andeler 0 -55 0 0 0 -55 

  17123 Ikt-investeringer 2017 106 -79 106 -106 0 27 

  17132 Egenkapitaltilskudd 2017 605 -605 605 -605 0 0 

  17300 Forprosjekt/prosjektering basseng 94 -94 500 -500 -406 406 

  17310 Utbygging - herøy barnehage 339 -339 625 -625 -286 286 

  17607 Åsen boligfelt 571 -844 900 -900 -329 56 

  17613 Salg kommunale anlegg 0 -28 0 0 0 -28 

  17615 Forprosjektering energistyring - HS 0 0 125 -125 -125 125 

  17619 Veilys opprustningsprogram 37 -37 350 -350 -313 313 

  17641 Asfaltering 792 -697 688 -688 104 -9 

  17651 Herøy vannverk 10. Byggetrinn 4 851 -4 801 6 000 -6 000 -1 149 1 199 

  17656 Herøy vannverk - 11.Byggetrinn 2017 254 0 0 0 254 0 

  17657 Nytt helsehus 2017 22 482 -22 305 22 253 -22 253 229 -52 

  17659 Utbygging av omsorgsboliger 2017  20 254 -20 423 39 529 -39 529 -19 275 19 106 

  17665 Kjøp av aksjer herøy fiber as 500 -500  500 -500 0 0 

  17667 Henrikvalen 56 0 0 0 56 0 

  17668 Ballbinge - herøy skole 52 -310 0 0 52 -310 

  17669 Kantine og fasade aula 777 -729 745 -745 32 16 

  17800 Avsetning av avdrag hk til inv.fond 856 -856 856 -856 0 0 

  658 Herøyhallen - inngangsparti/lager 93 -17 0 0 93 -17 

  997 Startlån 2 030 -2 030 0 0 2 030 -2 030 

  998 Videreutlån 1 856 -1 856 0 0 1 856 -1 856 
 

 56 604 -56 604 73 780 -73 780 -17 176 17 176 

 

Avviksforklaring 

 

1000 Salg av aksjer og andeler 

Herøy kommune solgte i 2017 aksjeposten sin i Helgeland veiutvikling AS for 55 000 kr. 

 

17607 Åsen boligfelt 

Uavklarte ting rundt avslutningen av Åsen boligfelt har gjort at det står igjen 272 000 kr av 

budsjettet for prosjektet ved regnskapsavslutningen for 2017. 

 

17656 Herøy vannverk 11. byggetrinn 

Prosjektet har hatt en mindre budsjettoverskridelse i 2017, og har et samlet merforbruk på 

254 000 kr i 2017. 

 

17659 Utbygging av omsorgsboliger 

Prosjektet var i utgangspunktet budsjettert for årene 2016 og 2017.  Prosjektet er enda ikke 

ferdigstilt, men regnes med å være ferdig i månedsskifte mai/juni 2018. 

 

Detaljregnskapet for 2017 viser at prosjektet har et underforbruk på 19 275 000 kr i forhold til 

budsjett.  Årsaken til dette er at prosjektet er forskjøvet med et halvt år, og at det er budsjettert 
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med et statstilskudd på 14 000 000 kr i prosjektet.  Disse midlene vil ikke kunne betales ut før 

prosjektet er ferdigstilt.  Disse problemstillingene burde vært behandlet i reguleringen av 

investeringsbudsjettet per 3. tertial i 2017. 

 

17668 Ballbinge – Herøy skole 

Utbyggingen av ballbingen ved Herøy skole ble avsluttet i 2016.  Prosjektregnskapet ble 

avsluttet og i 2017 fikk Herøy kommune utbetalt 300 000 kr i spillemidler fra Nordland 

fylkeskommune. 
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