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ÅRSMELDING  ÅR 2016 

Sentraladministrasjonen 
 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.) 

    

Ansvar Ansvar(T) Regnskap 
Oppr.   

budsjett 

Rev. 
budsjett 

Avvik regn. 
- rev. bud. 

1000 KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAP 1 716 1 566 1 767 -51 

1020 VALG 9 
                      
-  

                     
-  9 

1030 KONTROLLUTVALG OG REVISJON 906 722 952 -45 

1040 ELDRERÅDET 22 57 57 -35 

1050 UNGDOMSRÅDET 13 21 21 -8 

1080 ANDRE UTVALG 70 76 76 -5 

1100 RÅDMANN/PERSONAL 2 098 1 947 1 947 151 

1105 SERVICEKONTORET 1 683 1 593 1 593 90 

1110 IKT-DRIFT 1 866 1 841 1 702 164 

1115 ØKONOMIAVDELINGEN 3 812 3 655 3 655 158 

1120 UTGIFTER TILLITSVALGTE 104 141 141 -37 

1125 BEREDSSKAP 232 216 216 15 

1130 KONTINGENTER 277 286 286 -9 

1135 BILADMINISTRASJON -7 48 48 -55 

1140 FORSIKRINGER 181 499 499 -318 

1145 FELLESUTGIFTER 782 514 765 17 

1150 VELFERDSTILTAK 42 84 84 -41 

1155 ORGANISASJONSUTVIKLING 87 40 40 47 

1160 ARBEIDSMILJØTILTAK 90 49 49 41 

1165 KIRKELIG FELLESRÅD 2 097 2 094 2 094 3 

1170 BEDRIFTSHELSETJENESTEN 231 200 200 31 

1200 NÆRINGSADMINISTRASJON 682 687 687 -5 

1210 UNGJOBB 120 150 150 -30 

1215 FOND - NÆRINGSUTVIKLING -300 
                      
-  -9 -291 

1300 LANDBRUKSADM. 599 562 562 37 

1305 LANDBRUK/NATUR/FRILUFTSLIV 85 149 149 -64 

1400 KULTURADM. 600 898 898 -298 

1405 TILSKUDD KULTUR 497 363 363 134 

1410 KJØLLEFJORD KINO 92 -84 -84 176 

1415 KJØLLEFJORD U-KLUBB 331 423 423 -92 

1420 LEBESBY U-KLUBB 29 44 44 -15 

1425 FOLKEHELSE 51 
                      
-  

                     
-  51 

1500 LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF 
                      
-  2 2 -2 

Sum   19 096 18 843 19 375 -279 
 

 

 

 

 

 



Kommentar til regnskapet: 

 

Totalt for kapittel 1 er det et positivt resultat på 279 000.- , noe som gjør at Sentraladministrasjonen 
går omentrent helt i balanse. Det er avvik på noen ansvarsområder, men totalt ser det bra ut. 

2016 var et år hvor vi har vært spredt på flere forskjellig lokasjoner mens byggingen av rådhuset 

pågikk. Det medførte ekstra belastning og ekstra utgifter innenfor sentraladministrasjonen. Men 
medarbeiderne har stått på og vi har hatt tilnærmet samme drift og servicenivå som tidligere i denne  

perioden. 

Den store IKT satsingen på skolene tok mye av kapasiteten på IKT. Det ble gjort et stort løft på alle 

skoler, et stort prosjekt som strakte seg over lang tid. IKT avdelingen hadde også oppgaver knyttet til 
driften i midlertidige lokaler og oppsett av IKT i nytt rådhus. 

Næringsavdelingen har brukt mye tid i 2016 på industriområdet i Kjøllefjord havn , samt en tett dialog 

med aktørene knyttet til etablering av ny industri. Videre har det vært jobbet med nye båtprosjekter, 
reiseliv og øvrig næringsarbeid.  

Det har vært stor aktivitet på kultur i 2016. Festivaler, arrangementer og utstillinger. Mye er finansiert 

med eksterne midler, men det er tidkrevende og utfordrende å sy dette sammen. Kulturleder sammen 

med lag, foreninger og ildsjeler er helt sentral i dette arbeidet.  
 

 

 

 

Personellsituasjonen: 

I sentraladministrasjonen har det vært stabilt på personellsiden. IKT leder fikk fra høsten 2016 et års 
permisjon, noe som har gjort det mer krevende på IKT siden enn vi skulle ønske. Men vi har fått inn 

en ny medarbeider i permisjonstiden slik at det har vært stabil bemanning. 

 

 

Sykefraværet i sektoren: 

 

Sentraladministrasjonen hadde et sykefravær på 4,95% i 2016, noe som er lavt. Over halvparten av 
dette er langtidsfravær. Sykefraværet i sentraladministrasjonen gikk ned med nesten 5% fra 2015 til 

2016, da det var 9,79%. 

 
 

 



Viktige tiltak i Perioden: 

 IKT prosjektet i skolene 

 ESA oppgradering og innkjøring 

 Avvikling Finnmark kommunerevisjon IKS 

 Planprogram kommuneplan 

 Økonomiplan og regnskapsoppfølgingen 

 Innfordringsrutiner 

 Industriområde Kjøllefjord Havn Nord 

 Havnekrav Kjøllefjord  

 

                                                                                                                                     

 

 

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak 

 Programoppdateringer IKT/ IKT sikkerhet 

 Internkontroll rutiner 

 Kommuneplanarbeidet 

 Budsjett- økonomiplanarbeidet 

 Det er behov for å se på arbeidsprosessene i tiden fremover. Vi moderniserer IKT systemene 

med nye programmer. Det letter arbeidet men medfører økte lisenser og IKT kostnader. Disse 

må vi forsøke å ta inn på bemanningen.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMELDING 2016. 

Sektor for oppvekst 

 

 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.) 

    

Ansvar Ansvar(T) Regnskap 
Oppr.   

budsjett 

Rev. 
budsjett 

Avvik regn. 
- rev. bud. 

2000 OPPLÆRING ADMINISTRASJON 1 013 994 994 20 

2001 VURDERING FOR LÆRING 66 6 6 60 

2005 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING 496 461 461 34 

2010 KOMPETANSEHEVING 121 130 130 -10 

2020 SPESIALUNDERVISNING 2 913 3 122 3 096 -183 

2030 STUDIESENTER KJØLLEFJORD 75 116 116 -40 

2035 VOKSENOPPLÆRING -15 347 347 -362 

2040 LOSA KJØLLEFJORD 25 18 18 7 

2045 PP-TJENESTEN 1 053 986 986 67 

2100 KJØLLEFJORD SKOLE 11 955 12 398 12 398 -443 

2105 SFO KJØLLEFJORD SKOLE 383 422 422 -39 

2110 KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ 126 113 113 13 

2115 KJØLLEFJORD KULTURSKOLE 361 649 649 -289 

2200 LEBESBY OPPVEKSTSENTER 5 962 6 213 6 213 -251 

2205 LEBESBY SKOLELUNSJ 52 53 53 -1 

2210 LEBESBY KULTURSKOLE 65 69 69 -5 

2215 LYD/BILDE LEBESBY 23 11 11 12 

2250 VEIDNES SKOLE 881 500 500 381 

2300 GALGENES BARNEHAGE 4 241 4 392 4 392 -152 

2400 KJØLLEFJORD BIBLIOTEK 617 685 685 -68 

2405 LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL 124 113 113 11 

2410 KUNES UTLÅNSSTASJON 41 50 50 -10 

2415 VEIDNES UTLÅNSSTASJON 51 64 64 -14 

2500 BOSETTING FLYKTNINGER - 3529 - -1 500 -2 029 

Sum   27 098 31 975 30 451 -3 352 

 

Kommentar til regnskapet: 

Totalt for hele sektoren er det et positivt resultat på kr 3 352 000,-.  Dette skyldes i hovedsak at skoler 

og barnehagene har redusert driftskostnadene samt at kommunen har økte inntekter gjennom bosetting 

av flyktninger.  Bosettingen skjedde på slutten av året, kommunen fikk integreringstilskuddet for hele 
året men hadde færre driftsutgifter. 

 

Regnskapet viser positive resultat ved Kjøllefjord skole, voksenopplæringa, Lebesby oppvekstsenter 
Galgenes barnehage og biblioteket.  Resultatet skyldes i hovedsak økte inntekter i form økte inntekter 

og lavere lønnsutgifter da skolene har fått flere nye ansatte med lavere lønnsansiennitet. 

Virksomhetene har vært måteholden mht innkjøp av materiell og utstyr og forholdt seg til de 
budsjettmessige føringene. 

Satsningen Vurdering for læring ble høsten 2016 videreført innenfor rammene til den enkelte skole.   

Høsten 2016 ble både Veidnes skole åpnet og man startet bosetting av flyktninger. Budsjettene for 

disse to områdene har man vært nødt til å revidere underveis.  Alle utgifter som er knyttet til bosetting 
av flyktninger utgiftsføres på eget ansvarsområdet.   

Personellsituasjonen: 

 Personalsituasjonen har vært utfordrende, særlig gjelder dette for Kjøllefjord skole, Veidnes 

skole og Voksenopplæringen. Det har vært mye arbeidet med rekruttering av nye lærere, i snitt 



har man gjennom hele 2016 lyst ut stillinger hver 5/6 uke.  Sektorleder har brukt mye tid på 

tilsettingsprosessene.   

 Ved voksenopplæringen har det vært særdeles utfordrende å få tilsatt lærere, man mangler 

fortsatt to årsverk frem til 01.08.17, og kan derfor ikke gi opplæringstilbud om ettermiddagen. 

 I barnehagene har vi siden 01.08.16 hatt godkjente barnehagelærere i alle ped.leder- 

funksjonene.  Vi har fortsatt få assistenter med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere 

 Ved Lebesby oppvekstsenter har en ansatt siden høsten 2016 deltatt på etter- og 

videreutdanning i samisk via den nasjonale satsningen på kompetanseheving gjennom 

vikarordning. Det har vært liten interesse for etter- og videreutdanning. 

Sykefraværet i sektoren: 

 Det totale sykefraværet for sektoren var på 4.04% hvor hoveddelen er knyttet til 

langtidsfravær.  

 Dette er en reduksjon på ca. 2% sammenlignet med 2015, men det er likevel en utfordring at 

når virksomheter opplever at det gjennom hele året er ca. 1.3 årsverk som må erstattes med 

vikar. 



Viktige tiltak i perioden: 

 Åpning og drift av Veidnes skole 

 Bosetting av flyktninger, etablering av tverrfaglig team og utforming av rutiner. Det har blitt 

gjort en svært god jobb i skole, barnehage, helse og ikke minst blant lokale lag, foreninger og 

næringsliv. Det har også vært deltakelse på opplæring i regi av IMDI. 

 Vurdering for læring som satsningsområde ved Kjøllefjord skole og Lebesby oppvekstsenter 

avsluttet som prosjekt, oppsummert i prosjektrapport. Videreført innenfor skolens rammer. 

 Igangsettelse av prosjektet «Samordning av med barn og unge», og oppstart av SLT arbeid. 

Unni Esp tilsatt som SLT koordinator i prosjektperioden. 

 Galgenes barnehage har gjennomført ståstedsanalyse, og på bakgrunn av dette justert 

virksomhetsplan og arbeidsområder. 

 Skole og barnehage har deltatt på kompetanseheving i regi av RSK-Midt Finnmark 

 Partnerskapsavtalen med Lakselv videregående skole er videreført 

 Kartlegging av skolebygg, funksjonsprogram for Kjøllefjord skole som arkitektgrunnlag for 

vurdering av løsninger for fremtidig skolebygg. 

 Fagsystemet OPPAD og Feide påloggingssystem er kjøpt inn 

 Kriseportalen kjøpt inn og tatt i bruk  

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak 

 Revidere og justere rutiner og retningslinjer for bosetting og kvalifisering av flyktninger 

 Skaffe flere boliger slik at bosettingsprosessen kan fortsette 

 Deltakelse i «satsningen gode skoleeiere», fokus på ny temaplan for oppvekst 

 Utforme ny kompetansehevingsplan 

 Vedta nye rutiner for spesialundervisning 

 Utbedring av uteområde ved Galgenes barnehage og Veidnes skole 

 Utrede ulike løsninger for oppgradering av skolebygg i Kjøllefjord 

 Kartlegge og utarbeide plan for oppgradering av skolebygg i Lebesby 

 Arbeide med internkontroll og beredskap i skole og barnehage 

 Ha fokus på sykefravær med fokus på forebyggende tiltak  

 Lage strategier for rekruttering samt beholde personale i skole og barnehage 

 Utforme IKT plan for oppvekst  

 Utvikle kulturskolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅRSMELDING 2016. 

Helse- og omsorg m/ barnevern og NAV sosial 
 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.) 

    

Ansvar Ansvar(T) Regnskap 
Oppr.   

budsjett 

Rev. 
budsjett 

Avvik regn. 
- rev. bud. 

3000 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON 1356 1410 1310 46 

3005 FELLES PLEIE-OG OMSORG -46 0 0 -46 

3010 TILSKUDD TIL ANDRE 300 295 295 5 

3015 LEDSAGERTJENESTEN 17 58 58 -41 

3020 DAGSENTERET -28 -87 -87 59 

3025 TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 277 293 293 -16 

3030 HUSBANKENS BOLIGTILTAK 24 0 0 24 

3095 KOLS/DIABETES/OVERVEKT 243 215 215 28 

3100 HELESESØSTERTJENESTEN 530 544 544 -14 

3105 RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN 988 894 894 94 

3110 JORDMORTJENESTEN 131 119 119 12 

3115 FYSIOTERAPITJENESTEN 658 662 662 -4 

3120 HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE 24 47 47 -23 

3130 PSYKOLOG 657 503 503 154 

3200 NORDKYN LEGETJENESTE 3562 3629 3629 -67 

3205 LEGETJENESTE - LEBESBY 321 199 170 151 

3300 HJEMMEBASERT OMSORG KJØLLEFJORD 8876 9369 8729 147 

3305 HJEMMEHJELP KJØLLEFJORD 379 426 426 -47 

3310 OMSORGSLØNN 1275 996 996 279 

3315 BPA - HJEMMEBASERT 143 0 0 143 

3400 HJEMMEBASERT OMSORG LAKSEFJ./LEBESBY 4794 4470 5050 -256 

3405 LEBESBY KJØKKEN 365 387 387 -22 

3500 KJØLLEFJORD SYKEHJEM 14805 13369 15161 -356 

3505 KJØLLEJFORD KJØKKEN 2584 2106 2363 221 

3510 VASKERI SYKEHJEM 496 431 431 65 

3600 SOSIALADMINISTRASJON 1334 1407 1282 52 

3605 ØKONOMISK SOSIALHJELP 1942 1611 1611 331 

3610 EDRUSKAPSVERN  22 27 27 -5 

3700 BARNVERN 2089 2148 2148 -59 

3705 FOSTERHJEM 129 1708 1708 -1579 

3800 BOLIGTILTAK A 0 30 30 -30 

3805 BOLIGTILTAK B 1821 2027 2027 -206 

3810 AVLASTNING - ASSISTANSE 969 934 934 35 

3815 BPAIII 172 153 153 19 

Sum   51209 50380 52115 -906 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommentar til regnskapet: 
Totalt for hele sektoren er det et positivt resultat på kr 906 000,-.  

 

Der det fremkommer store positive tall er det i hovedsak mindre bruk av lønnsmidler, vakante 
stillinger, ikke leid inn vikar i fravær, større inntekter på sykelønnsrefusjoner.  

 

Det ble foretatt en plassering på barnevernsinstitusjons, som det ikke var budsjett for. Her ble det sendt 

refusjonskrav til Bufetat. Da det var usikkert når kommunen ville få svar og eventuelt hvor mye i 
refusjon, ble hele beløpet i sin helhet dekt opp av disposisjonsfondet. Kommunen fikk ved årsskifte en 

del av refusjonskravet innfridd og dermed fremkommer det som et stort positivt tall på fosterhjem 

ansvaret.  
 

Der det fremkommer store negative tall er det i hovedsak merforbruk på lønnsutgifter, svikt på 

inntektssiden, samt økning av lisenser til fagprogrammer. 

Det et overforbruk ved NAV sosial, dette er en følge av at det har vært fravær i personell, som 
medfører mindre oppfølging og mer utbetaling. Det er også tatt ned stilling ved NAV med til sammen 

50 % (Gamvik kommune 25 % og Lebesby kommune 25 %).  

 
I budsjettarbeidet for 2016 kom ikke lønnsøkningen etter lønnsoppgjøret for 2015 med i lønnsarkene, 

dermed er det merforbruk på fastlønnspostene.    

 
Ved sykehjemmet har det vært store utfordringer i løpet av året. Det er fortsatt utfordringene med 

samhandlingsreformen og at utskrevne pasienter fra sykehusene er svært dårlige og dette krever ekstra 

ressurser både av sykepleiere og leger. Vi har ikke klart å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter i 

2016, og det har blitt betalt for ca 21 døgn på sykehuset.  
Sykehjemmet har 18 plasser totalt, men gjennomsnittet på beboere har vært på 20 gjennom hele året. 

Videre er pasientgruppen ved sykehjemmet dårligere en tidligere, og trenger mer tid med stell og 

mating, som igjen krever ekstra bemanning. Det er satt i gang tiltak overfor beboere som er demente 
og som forlater bygget. Det er montert opp låssystem på dører, installert alarmer samt satt opp en dør i 

korridoren på avd. A. Døren gjør at vi får en viss «skjermet» avdeling for de tyngste demente. Målet 

med tiltakene er å få skjermet de tyngst demente beboerne, samt at de blir roligere og igjen gjør at man 
kanskje kan ta bort den ekstra bemanningen som er satt inn ekstra. Videre er det sikkerhetstiltak i form 

av låssystem, som gjør at beboere kun kan forlate bygget i ordnende forhold.  

 

Legetjenesten har nå en stabil legedekning. Det er valgt å tilsette leger med to forskjellige lønnsvilkår. 
Unge leger som ansettes får en grunnlønn av kommunen samt all refusjon fra Helfo på dagtid og 

legevakt, foruten egenandel fra pasientene, de andre er på fastavtale som vi har hatt noen år, her får 

kommunen all inntjening. På tross av dette, anses det at vi vil få betydelig med refusjoner fra Helfo.  
Med en stabil legedekning, får pasienter med kroniske sykdommer god oppfølging, som igjen generer 

arbeidsoppgaver til andre helsetjenester, særlig til rustjenesten.  

 

Omsorgslønn har et stort negativt avvik. Dette skyldes en stor etterbetaling av omsorgslønn, samt 
økning i utbetaling av omsorgslønn der omsorgsbelastningen økte betydelig. Det er også iverksatt en 

BPA (brukerstyrt personlig assistanse), hvor det tidligere var omsorgslønn, som det ikke var 

budsjettert for. Dette er en problematikk som vi ikke kan ta høyde for i budsjettarbeid, da vi må 
forholde oss til lovverket og gi nødvendige tjenester når behov hos brukere melder seg.  

 

De store avdelinger er tidlig ute med planlegging av ferie å rekruttere ferievikarer. Dette for å få 
avviklet ferien innenfor budsjettet. Den største utfordringen vi står overfor er å finne bolig til 

ferievikarer, vi mistet flere sykepleiere på grunn av dette, som igjen betyr overtid på faste sykepleiere. 

 

 

 

 

 



 

 

Personellsituasjonen: 

 Alle legestillinger er besatt.  

 Helsesøsterstillingen er besatt. 

 Situasjonen med rekruttering av sykepleiere har endret seg, fra at vi har hatt mange søkere på 

ledige stillinger, til vi nå har ingen eller søkere med dårlige norsk kunnskaper.  

 Vanskelig å rekruttere helsepersonell til Laksefjord. 

 En del turnover av personell ved sykehjemmet. 

 

 

Sykefraværet i sektoren: 

 Totalt for sektoren for 2016 var 6,44 % (sykehjem 7,16 %, hj. basert Kjøllefjord 3,88 %, 

Lebesby 12,39 %)  

 

Langtidsfraværet har gått svært mye ned, men vi har en høy andel med korttidsfravær. Det må også 
sees i sammenheng at helsepersonell må ha lavere terskel for å være hjemme, da de arbeider med syke 

personer.   

 
Ved sykemelding i de små tjenestene, gjør utslaget seg fort i prosenter, uten at det er alarmerende.  

 



 

 

Viktige tiltak i perioden: 

 Tiltak på sykehjemmet  

 Avviksrapportering hver måned ved alle avdelinger/ tjenester 

 Tidlig planlegging av ferieavvikling 

 Redusert på delstillinger og omgjort til større stillingshjemler. 

 Ikke leie inn vikarer ved fravær når det er roligere perioder i større avdelinger.  

 Vært gjort en stor jobb med utarbeidelse av ny turnus ved sykehjemmet, hjemmebasert 

Laksefjord og Kjøllefjord, for å spare inn på ressurser. Oppstart av turnusen var feb.16.                                                                                                                             

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak 

 Større fokus på tverrfaglig samarbeid, utnytting av ressurser og kompetanse på tvers av 

avdelinger.  

 Internundervisning  

 Styrke sektorens oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av velferdsteknologi.  

 Fokus på inntekter 

 Ha fokus på sykefravær i form av arbeidsmiljø og forebygging  

 Fokus på rekruttering å beholde personal 

 Fortsatt god budsjettoppfølging 

                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMELDING  ÅR 2016 

Teknisk sektor (Teknisk etat , Bygg- og  Eiendom )

 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.) 

    

Ansvar Ansvar(T) Regnskap 
Oppr.   

budsjett 

Rev. 
budsjett 

Avvik regn. 
- rev. bud. 

5000 TEKNISK ADMINISTRASJON 268 275 275 -7 

5100 PLAN OG BYGGESAK 430 435 435 -5 

5105 KART OG OPPMÅLING 164 142 142 22 

5200 ANLEGGSDRIFT 689 1 056 920 -231 

5300 KOMMUNALE VEGER 3 297 4 088 3 782 -485 

5400 VANNVERK -1 333 -1 134 -2 160 827 

5500 AVLØP OG RENSING -621 -533 -750 129 

5600 RENOVASJON  NÆRING 329 -57 -57 386 

5605 RENOVASJON -173 -176 -176 3 

5700 BRANN OG REDNING 2 237 2 496 2 434 -197 

5800 FOREBYGGENDE BRANNVERN 99 -5 -5 104 

5900 SNESKJERMER 1 565 50 -49 

6000 BYGNINGSDRIFT 450 295 295 155 

6005 EIENDOMSFORVALTNING/RENHOLD 911 663 663 248 

6100 KJØLLEFJORD SKOLE 1 787 2 300 1 833 -46 

6105 GALGENES BARNEHAGE 637 889 683 -46 

6110 BIBLIOTEK 163 193 157 6 

6115 STUDIESENTER 99 104 104 -5 

6200 RÅDHUSET 582 499 473 109 

6205 STRANDVN. 151 49 120 120 -71 

6300 HELSESENTER 1 139 1 676 1 269 -130 

6305 KJØLLEFJORD SYKEHJEM 1 409 1 972 1 409 
                      
-  

6310 FJÆRATUNET OMSORGSENTER -191 172 -154 -37 

6315 OMSORGSBOLIGER LEBESBY -267 -95 -373 106 

6316 OMSORGSBASE LEBESBY 287 274 274 13 

6320 HJELPEMIDDEL-GARASJE 7 13 13 -6 

6400 KJØLLEFJORD IDRETTSHALL 788 1 148 853 -65 

6405 KJØLLEFJORD STADION 71 201 10 61 

6410 SAMFUNNSHUS OG SVØMMEHALL 870 1 007 899 -29 

6415 LYSLØYPENE 82 132 132 -50 

6420 KULTURHUS/KINO 141 221 203 -62 

6425 UNGDOMMENS HUS 65 87 77 -12 

6500 UTLEIEBOLIGER -436 -242 -529 93 

6505 LILLE RINGV. 1-3 -54 -145 -188 134 

6510 ELVEVEGEN 2 OG 10 -152 -261 -274 122 

6515 J. SALMILLAS V. 14 -91 -36 -51 -40 

6520 INNLEIDE BOLIGER 60 -15 -15 75 

6600 DYFJORD GRENDEHUS 14 -15 -94 108 

6605 KUNES GRENDEHUS 181 297 105 76 

6610 VEIDNES GRENDEHUS 171 187 155 16 

6615 LEBESBY GRENDEHUS 7 9 6 1 



6700 UTLEIEBYGG/ANLEGG 55 261 -128 183 

6800 KAIER -85 415 -175 90 

6805 TOMTER  -117 -125 -125 8 

6810 TORG OG GRØNTANLEGG 25 181 47 -22 

Sum   14 044 19 534 12 564 1 480 

 

Kommentar til regnskapet: 

Totalt for teknisk sektor er det et underskudd jfr. revidert budsjett på kr. – 1 480 000,-.  
Kr. 671 000,- av dette er avsetning til bundne fond som ikke var budsjettert. 

Regnskapet viser underskudd på Vannverk som i tillegg til avsetning til bundne fond skyldes mindre 

inntekter på vannavgift etter måler. Inntektene her kommer i hovedsak fra fiskeindustrien der 
forbruket varierer fra år til år. 

Kostnader til vannprøver er også betydelig høyere enn budsjettert. 

På grunn av bygging av nytt rådhus har vi hatt økte driftskostnader i teknisk sektor. 
De er et underskudd på husleieinntekter på ca kr. 500 000,-. Om det er for høyt budsjettert, eller andre 

årsaker er usikkert. Noe skyldes nok at leiligheter er under oppussing, som medfører tapte inntekter. 

Det foretas nå en grundig gjennomgang av all fakturering.  

Det er ellers noen mindre avvik, positive og negative. 

 

Personellsituasjonen: 

Alle stillinger er besatt. 
 

Sykefraværet i sektoren: 

Sykefraværet var totalt 4,1 % for teknisk sektor i 2016. 
 



 

Viktige tiltak i Perioden: 

Teknisk har hatt ansvar for flere store investeringsprosjekter i perioden 

Omsorgsboliger i Kjøllefjord 

Nytt rådhus 

4-mannsbolig i Kjøllefjord 
VA anlegg i Breivikvegen                                                                                                                              

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak 

Teknisk sektor vil fokusere på internkontroll fremover. Internkontrollen vil omfatte HMS, 

økonomikontroll, produksjonskontroll, tjenestekvalitet, bygg- og anleggskvalitet m.m. 

Kartlegging vil være viktig i dette arbeidet. 

 
 

 

 

 


