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Rammeområde 1 – Sentraladministrasjonen 
 

 

 

Kommentarer til regnskapet: 

Rammeområde 1 (sentraladministrasjonen) hadde et negativt avvik på 1.788 Mill i 2017. 

Hovedårsaken er på fellesutgifter og knyttet til pensjonsføringen. Det negative avviket som 

fremkommer her er fordelt(premieavvik) med positivt fortegn på pensjonskostnadene ute på 

avdelingene. Ser man bort fra dette så hadde rammeområde 1 et positivt avvik på 0.429Mill 

I 2017 var det et negativt avvik på IKT. Det var flere komponenter i våre systemer som måtte skiftes 

ut, både som følge av feil og som følge av oppgraderinger. Tilgjengeligheten på IKT systemene har 

vært god i 2017. 

Politisk virksomhet: 

Kommunestyre og formannskap er der hvor kostandene knyttet til den politiske virksomheten føres. 

Det ble avholdt 5 kommunestyremøter og 99 saker bel behandlet.  Det har vært 14 

formannskapsmøter og det ble behandlet 142 saker. 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)

Ansvar Ansvar(T)

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr.   

budsjett

Avvik regn. - 

rev. bud.

Regnskap 

2016

1000 KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAP 1 778 1 709 1 709 69 1 716

1020 VALG 137 77                  77                   60 9

1030 KONTROLLUTVALG OG REVISJON 1 015 1 054 765 -39 906

1040 ELDRERÅDET 26 50 50 -24 22

1050 UNGDOMSRÅDET 5 41 41 -36 13

1080 ANDRE UTVALG 37 72 72 -35 70

1100 RÅDMANN/PERSONAL 2 158 2 088 2 088 70 2 098

1105 SERVICEKONTORET 1 555 1 733 1 733 -178 1 683

1110 IKT-DRIFT 2 151 1 794 1 794 357 1 866

1115 ØKONOMIAVDELINGEN 3 702 3 970 3 850 -268 3 812

1120 UTGIFTER TILLITSVALGTE 161 150 150 11 104

1125 BEREDSSKAP 258 221 221 37 232

1130 KONTINGENTER -                      -                     -                      -                      277

1135 BILADMINISTRASJON -66 48 48 -114 -7

1140 FORSIKRINGER 182 499 499 -317 181

1145 FELLESUTGIFTER 223 -1 994 -2 194 2 217 782

1150 VELFERDSTILTAK 112 84 84 29 42

1155 ORGANISASJONSUTVIKLING 74 40 40 34 87

1160 ARBEIDSMILJØTILTAK 18 49 49 -31 90

1165 KIRKELIG FELLESRÅD 2 261 2 214 2 214 47 2 097

1170 BEDRIFTSHELSETJENESTEN 195 200 200 -5 231

1200 NÆRINGSADMINISTRASJON 694 741 741 -47 682

1210 UNGJOBB -                      -                     150 -                      120

1215 FOND - NÆRINGSUTVIKLING -                      -                     -                      -                      -300

1300 LANDBRUKSADM. -                      -                     -                      -                      599

1305 LANDBRUK/NATUR/FRILUFTSLIV -                      -                     -                      -                      85

1400 KULTURADM. 1 092 1 080 1 080 12 600

1405 TILSKUDD KULTUR 624 788 563 -164 497

1410 KJØLLEFJORD KINO 124 -39 -39 163 92

1415 KJØLLEFJORD U-KLUBB 347 421 421 -74 331

1416 UKM 13 25 25 -12 -                      

1420 LEBESBY U-KLUBB 76 69 69 7 29

1425 FOLKEHELSE 78 73                  -                      5 51

1500 LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF 20 6 6 14 -                      

Sum 19 050 17 263 16 506 1 788 19 096
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Personellsituasjonen: 

Innenfor rammeområde 1 har personellsituasjonen vært tilfredsstillende i 2017. Vi har fått inn nye 
medarbeider i året som gikk som følge av at andre har sluttet.   
Det er i 2017 redusert med 0.7 årsverk i sentraladministrasjonen  
 
Det er krevende å få besatt små stillinger på basseng og kino. For tiden har vi ikke noen fast løsning i 
sikte på disse områdene, noe som medfører at aktiviteter til tider må stenge.  
 
HMS 
Sykefraværet i sentraladministrasjonen: 
 
Sykefraværet var i 2017 på 4,51% i sentraladministrasjonen. 65% av dette er langtidsfravær. 
Sammenliknet med 2016 så gikk sykefraværet ned med 0,44% 
 
Fysisk arbeidsmiljø: 
 
For de som arbeider på rådhuset så er fysisk arbeidsmiljø godt. 2017 var året for innflytting i det nye 
rådhuset og tingene begynner å komme på plass. Flytting av arkiv pågår over noe tid. 
 
Viktige tiltak (arbeidsområder) i perioden: 
 

 Kommuneplanarbeidet har pågått gjennom hele 2017. Våren 2017 gikk med til oppstart og 
informasjonsarbeid, herunder utarbeidelse og distribusjon av en informasjonsbrosjyre til alle 
kommunens husstander, samt etablering av en informasjonsside på kommunens nettside. 
Videre ble vårsemesteret brukt til medvirkning i samfunnsdelen. 
Fra høsten 2017 hadde vi fokus på medvirkning i areal- og kystsonedelen. Vi har lagt stor vekt 
på medvirkning og involvering i planarbeidet, og arrangerte til sammen 9 folkemøter og 
rundt 20 dialogmøter med bedrifter, organisasjoner og andre aktuelle parter. Til sammen var 
det ca 180 deltakere på folkemøtene rundt i kommunen. 
Planforslag til samfunnsdelen utarbeides våren 2018, og legges etter planen ut til 
offentliggjøring og høring sommeren 2018. Planforslag til areal- og kystsonedelen 
ferdigstilles høsten 2018, med påfølgende offentliggjøring og høring. 

 Næringsarbeidet er et løpende arbeid med varierende aktivitet. Fiber, breiband og 
mobildekning: Forprosjekt «Kritisk stamfiber i Finnmark» ble igangsatt i 2017 (fiber fra 
Lakselv til Tana via Ifjord). Deltakelse i møter, finansieringssøknader, avtale med og 
oppfølging av konsulent. Søknad om Nkom-tilskudd til høyhastighetsbreiband i Laksefjorden, 
ble innvilget tilskudd på kr. 1,6 mill. Møter og oppfølging av Telenor ang 4G utbygging i 
Laksefjorden, samt mobildekning i Trollbukt. 
Havnekrav: Møter og oppfølging av havnekrav for Kjøllefjord havn som er kommet inn i 
Nasjonal Transportplan. Innsendelse og oppfølging av nye havnekrav for Veidnes havn og 
Lebesby havn. Statens varslede flytting av fiskerihavner fra Kystverket til regionene fra 2020 
har preget mye av arbeidet i 2017.   
Saksbehandling: Nevner spesielt oppdrettssøknader og Davvi Vindpark som også har medført 
en del møtevirksomhet. For øvrig søknader til næringsfond, søknader om lån til fiskefartøy, 
kai- og flytebrygger. Forberede og lyse ut SalMar-fond. Høringer innen fiskeri.  
Generelt: Næringskonsulent har deltatt aktivt i arbeidet med kommuneplan, og dialogmøter 
med næringslivet. Dialog med nyetablerere og øvrig næringsliv, oppfølging fiskerilån og 
levert fangst, gjennomført Sikk Sakk Europa (Ungt Entreprenørskap) i 7. klasse, organisert 
turistinformasjon i biblioteket, deltatt i ulike næringskonferanser i Finnmark. Sitter i følgende 
styrer: Nordkyn Vekst AS, Nordkappregionen havn IKS, Finnkirka AS og Visit Nordkyn 
(observatør).  
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Videre planer: Lebesby kommune trenger en ny næringsplan som arbeids- og 
styringsverktøy. Med bakgrunn i kommuneplanarbeidet har vi et godt grunnlag, og arbeidet 
med planen starter høsten 2018.   

 

 Serviceavdelingen har hatt fokus på innføring av gode rutiner for avdelingen. Det har vært 
gjort oppgradering av systemer som ESA, Svar inn, Edialog for å nevne noe. Dette for å sikre 
god integrasjon og samhandling. 

 Personalområdet. Her har det vært fokus på gjennomgang av avtaler og stillinger. Det har 
også vært et arbeid med å gå gjennom personalpolitiske retningslinjer, samt noen av de 
ordningen vi har i kommunen. 

 Innenfor kulturområdet så har også 2017 vært et år med stor aktivitet. Det er mange ildsjeler 
rundt om i kommunen som utgjør det store bildet. Men kommunen støtter opp under og tar 
også initiativ til noen av de tilbudene som har vært gitt. 

 
Arbeidet fremover og korrigerende tiltak: 
 

 Vi vil i hovedsak jobbe på de områdene som vi gjør i dag. 

 Sluttføre arbeidet med ny kommuneplan 

 Starte arbeidet med å fornye nettsidene til kommunen 

 Etablere rutiner for informasjon og varslinger 

 Lage årsplaner for kultur 
 
 
 
Harald Larssen 
rådmann 
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Rammeområde 2 – Oppvekstsektoren 
 

 
 

 

Kommentar til regnskapet: 

Totalt for hele sektoren er det et positivt resultat på 3 MNOK.  Dette skyldes i hovedsak tre forhold: 

Skoler og barnehagene har redusert driftskostnadene og gjennom dette unngått større negative avvik 
jamfør vedtatt budsjett. Virksomhetene har vært måteholden mht innkjøp av materiell og utstyr og 

forholdt seg til de budsjettmessige føringene. 

 
a) Økte driftsutgifter ved Veidnes skole som skyldes økning i elevtall. Dette har gitt større 

utgifter til lønn, inventar, utstyr og læremidler. Økning i elevtallet vil føre til større 

driftsutgifter. 
b) Økte inntekter gjennom bosetting av flyktninger fordi siste bosettingen skjedde på slutten av 

året. Kommunen fikk dermed integreringstilskuddet for hele året men hadde færre 

driftsutgifter. Integreringstilskuddet vil reduseres de neste 3 årene. 

 
Regnskapet viser positive resultat for spesialundervisning, dette stemmer ikke helt da utgiftene ble 

overført til den enkelte skole høsten 2017 uten at tilsvarende reguleringer ble foretatt. I budsjett 2018 

Ansvar Ansvar(T)

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr.   

budsjett

Avvik regn. - 

rev. bud.

Regnskap 

2016

2000 OPPLÆRING ADMINISTRASJON 994 1 079 1 079 -85 1 013

2001 VURDERING FOR LÆRING 4 -                     -                      4 66

2002 RSK MIDT UTVIKLINGSVEILEDER 6 -                     -                      -                      -                      

2005 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING 279 476 476 -197 496

2006 REALFAGSKOMMUNE 6 -                     -                      -                      -                      

2007 SPRÅKLØYPER 8 -                     -                      -                      -                      

2010 KOMPETANSEHEVING 114 163 163 -49 121

2020 SPESIALUNDERVISNING 1 492 2 754 2 754 -1 262 2 913

2025 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 70                   70 70 0 -                      

2030 STUDIESENTER KJØLLEFJORD 51 65 65 -14 75

2035 VOKSENOPPLÆRING 240 209 209 31 -15

2040 LOSA KJØLLEFJORD 49 55 55 -6 25

2045 PP-TJENESTEN 1 254 1 036 1 036 218 1 053

2100 KJØLLEFJORD SKOLE 11 935 11 886 11 886 49 11 955

2105 SFO KJØLLEFJORD SKOLE 574 467 467 107 383

2110 KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ 71 123 123 -52 126

2115 KJØLLEFJORD KULTURSKOLE 409 721 721 -312 361

2200 LEBESBY OPPVEKSTSENTER 6 180 6 469 6 469 -289 5 962

2205 LEBESBY SKOLELUNSJ 60 57 57 3 52

2210 LEBESBY KULTURSKOLE 86 84 84 2 65

2215 LYD/BILDE LEBESBY 23 25 25 -2 23

2250 VEIDNES SKOLE 1 807 1 271 1 271 536 881

2300 GALGENES BARNEHAGE 4 877 4 517 4 517 360 4 241

2400 KJØLLEFJORD BIBLIOTEK 547 743 743 -196 617

2401 MAKERSPACE -8 -                     -                      -                      -                      

2405 LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL 125 138 138 -13 124

2410 KUNES UTLÅNSSTASJON 37 52 52 -15 41

2415 VEIDNES UTLÅNSSTASJON 45 68 68 -23 51

2500 BOSETTING AV FLYKNINGER -3 890 -2 056 -2 056            -1 834 -3 529

Sum 27 445 30 472 30 472 -3 039 27 098

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)
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er driftsutgiftene for dette lagt til den enkelte skole. Voksenopplæringa hadde et merforbruk som 

skyldes økt elevtall og tilbud om introduksjonsprogram for bosatte flyktninger samt norskopplæring 

for arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med rett og plikt til norskopplæring.   

 

 

Personellsituasjonen: 

 Personalsituasjonen er fortsatt utfordrende, særlig gjelder dette for Kjøllefjord- og Veidnes 

skole. Det har vært mye arbeidet med rekruttering av nye lærere og vikarer.  

 Ved voksenopplæringen har man ikke tilkallingsvikarer, men der kan de voksne deltakerne 

arbeide selvstendig ved bruk av Migranorsk.  Det er imidlertid positivt at det har vært tilbud 

om norskopplæring om ettermiddagen i form av betalingskurs. 

 I barnehagene må man fortsatt benytte dispensasjonsordning fra utdanningskrav for å dekke 

opp ledige stillinger som pedagogiske ledere. I den forbindelse ble det utarbeidet nye 
kommunale retningslinjer for dispensasjonsordning, som også har blitt godkjent etter tilsyn 

gjennomført av Fylkesmannen. 

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

opplæringskontoret i Finnmark (OK) ble igangsatt arbeid med å etablere et utdanningstilbud 
for ansatte uten fagbrev i barnehagene. Prosessen ble avsluttet da OK finansieringsgrunnlaget 

endret seg.  

 Administrasjon for oppvekst har siden høsten 2015 fått nye og flere oppgaver, dette har ført til 

at sektormyndighet har store utfordringer med å utføre arbeidsoppgaver innenfor oppgitte 
frister, følge opp ansatte, lede og drive nødvendig organisasjonsmessige endringsarbeid mht 

kvalitetssystem.  

 

HMS: 

Sykefraværet i sektoren: 

 I sektor for oppvekst hadde man i 2017 et samlet korttidsfravær på 0.7% og langtidsfravær på 

2.41%. Fraværet har variert gjennom året og i perioder vært opp mot 9% ved enkelte 

virksomheter.  Langtidsfraværet er skyldes i hovedsak kroniske lidelser.  

 Fraværet har gått ned med ca.  4 % siden 2016, dette er en veldig positiv utvikling. 

 

 

Fysisk arbeidsmiljø. 

 Skolene mangler gode arbeidskontor for sine ansatte, samt lagerplass for faglitteratur og 
læremidler. Inneklima er jevnt over dårlig noe som også fremkommer på vernerunder. Spesielt 

har man store utfordringer når det gjelder inneklimaet på Lebesby skole. 

 Veidnes skole har begrenset plass både til ansatte og elever, ved økt elevtall må resten av 

skolebygget tas i bruk, noe som vil få konsekvenser for post/butikk som i dag bruker deler av 

skolebygget. Veidnes skole har stor uteområde, men det mangler lekestativ m.m Arbeid med 
nærmiljøanlegg må intensiveres i 2018. 

 Barnehagene mangler arbeidsrom og personalrom til ansatte, spesielt gjelder dette Galgeneset 

barnehage. Inneklima ved begge barnehagene er dårlig, og i Lebesby har man også 

utfordringer knyttet til akustikk. Byggene må oppgraderes. 

 Voksenopplæringen i Kjøllefjord mangler arbeidsrom og personalrom for ansatte. De er i 

midlertidige lokaler og må flytte ut av disse innen utgangen av desember 2018.  Det er dårlig 

inneklima, og lokalene er ikke bygget for skoledrift. I Lebesby er voksenopplæringen 

samlokalisert med studiesenteret. Det er liten plass til oppbevaring av undervisningsmateriell 

og fagbøker, lokale er ikke optimal for undervisning mht inneklima.  
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Viktige tiltak i perioden: 

 Bosetting av flyktninger, tverrfaglig samarbeid 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.  

 Videreføring av prosjektet «Samordning av med barn og unge», og oppstart av SLT arbeid. Unni Esp 

tilsatt som SLT koordinator i prosjektperioden. 

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

 Lebesby kommune deltar i satsningen realfagskommune med alle barnehager og skole, og har 

etablert samarbeid med Lakselv vgs skole.  

 Partnerskapsavtalen med Lakselv videregående skole er videreført 

 Arbeid med mulighetsstudie i forbindelse med «nye Kjøllefjord skole» har resultert i flere forslag fra 

arkitektfirmaet Verte, og lagt grunnlag for innspill fra Kjøllefjord skole.  

 Fagsystemet OPPAD og Feide påloggingssystem er i bruk selv om man ikke er helt fornøyd med 

løsningen. 

 Lebesby kommune er kommet med i oppfølgingsordningen, og vil følges opp av veilederkorpset i 

2018 og 2019. 

 Bibliotek i Kjøllefjord har hatt sitt første driftsår i nye lokaler med ny biblioteksjef fra høsten 2017. 

Meråpent bibliotek kombinert med Maker Space har bidratt til høyt aktivitetsnivå og er blitt benyttet 

av skole og barnehage. 

 Det ble gjennomført «Oppvekstdag» for politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud, dette som 

ledd i «God skoleeiersatsningen». Tema var tilstandsrapport, oppfølgingsordning samt at skoler og 
barnehager orienterte om sine virksomheter og tema som var viktig sett fra deres ståsted. Det ble 

også gjennomført gruppearbeid. 

 Forskrift til kommunalt ordensreglement, forskrift til oppfølging av §9A, IKT reglement og 

rutinehåndbok for behandling av persondata ble vedtatt 17.101.17 
 

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak 

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

 Deltakelse i «satsningen gode skoleeiere», etablere nytt kvalitetssystem for oppvekst hvor 

utviklingsdialog skal inngå i forbindelse med kvalitetsmelding i et utviklingsperspektiv.  

 Utforme ny kompetansehevingsplan 

 Vedta nye rutiner for spesialundervisning 

 Gjennomgang og oppdatering av stillings- og funksjonsbeskrivelser i sektor for oppvekst 

 Nærmiljølegg ved Veidnes skole 

 Prosjektering av «nye Kjøllefjord skole» 

 Kartlegge og utarbeide plan for oppgradering av skolebygg i Lebesby 

 Implementere forsvarlig system 1310.no for skole og barnehage 

 Arbeide med 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 felles IKT plan sammen med RSK Midt-Finnmark  

 Fortsette arbeidet med å utvikle kulturskolen  

 Følge opp satsningene realfag, språkløyper og IKT. 

 Planprogram for temaplan for skole og barnehage 

 Kartlegging av helse 

 Arbeid med utvikling av lokal plan for arbeid med ungt entreprenørskap, må også sees i 

sammenheng med realfagsatsningen og behov for mer variert opplæring jfr. resultat fra 

elevundersøkelsen. 
 

Dato: 15.05.18  

Lise Birgitte Øfeldt 
----------------------------------------------------- 

Sektorleders/leder 
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Rammeområde 3 – Helse og omsorgssektoren 

 
Kommentar til regnskapet: 

Totalt for hele sektoren er det et positivt resultat på kr 238 000,-.  
Pensjonsutgiftene på hele sektoren ble betydelig lavere en budsjettert, men dette vil synliggjøres motsatt vei 

på ramme 1, med lavere inntekt (premieavvik).  

 
Det er få ansvar hvor det er fremtredende store positive eller negative tall. Der det er avvik i forhold til 

positive tall er det i hovedsak mindre bruk av lønnsmidler, merinntekt, vakante stillinger, ikke leid inn vikar i 

fravær.  
 

Positive tall; 

Helsesøsterstillingen har stått vakant fra september 2017 og frem til januar 2018. Stillingen ble lyst ut 2 

ganger uten å få kvalifiserte søkere. Personell ved legekontoret og fastlege tok over deler av oppgavene i 
denne perioden. 

 

Fysioterapitjenesten fikk større inntekter en budsjettert. Fysioterapitjenesten, kols/diabetes/overvekt tjenesten 
og legetjenesten startet opp med frisklivssentral høsten 2017.  De tilbyr lavterskel trening, som basseng for 

reumatikere, halltrening, samt for hjemmeboende eldre. Bra Mat kurs som var planlagt i høst ble avlyst, men 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)

Ansvar Ansvar(T)

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr.   

budsjett

Avvik regn. - 

rev. bud.

Regnskap 

2016

3000 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON 1 411 1 571 1 571 -160 1 356

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

3010 TILSKUDD TIL ANDRE 300 305 305 -5 300

3015 LEDSAGERTJENESTEN 24 61 61 -37 17

3020 DAGSENTERET 599 21 21 578 -28

3025 TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 283 298 298 -15 277

3030 HUSBANKENS BOLIGTILTAK 28 -                     -                      28 24

3031 BOLIGTILSKUDD 100 -                     -                      -                      -                      

3095 KOLS/DIABETES/OVERVEKT 232 238 238 -6 243

3100 HELESESØSTERTJENESTEN 405 691 691 -286 530

3105 RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN 1 049 1 134 1 134 -85 988

3110 JORDMORTJENESTEN 130 119 119 11 131

3115 FYSIOTERAPITJENESTEN 613 792 792 -179 658

3120 HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE 37 21 21 16 24

3130 PSYKOLOG 597 674 374 -77 657

3200 NORDKYN LEGETJENESTE 4 079 4 225 4 125 -146 3 562

3205 LEGETJENESTE - LEBESBY 214 255 355 -41 321

3300 HJEMMEBASERT OMSORG KJØLLEFJORD 10 865 10 834 10 212 31 8 876

3305 HJEMMEHJELP KJØLLEFJORD 355 493 493 -138 379

3310 OMSORGSLØNN 814 876 876 -62 1 275

3315 BPA - HJEMMEBASERT 224 235                235                 -11 143

3400 HJEMMEBASERT OMSORG LAKSEFJ./LEBESBY 5 180 4 835 4 415 345 4 794

3405 LEBESBY KJØKKEN 328 400 400 -72 365

3410 VELFERDSTEKNOLOGI 27 -162 -                      189 -                      

3500 KJØLLEFJORD SYKEHJEM 13 783 14 750 15 120 -967 14 805

3505 KJØLLEJFORD KJØKKEN 2 305 2 412 2 412 -107 2 584

3510 VASKERI SYKEHJEM 449 463 463 -14 496

3600 SOSIALADMINISTRASJON 1 317 1 269 1 269 48 1 334

3605 ØKONOMISK SOSIALHJELP 1 724 1 925 1 925 -201 1 942

3610 EDRUSKAPSVERN 30 45 45 -15 22

3700 BARNVERN 2 926 2 018 2 018 908 2 089

3705 FOSTERHJEM 1 713 1 731 1 731 -18 129

3800 BOLIGTILTAK A -                      113 113 -113 -                      

3805 BOLIGTILTAK B 2 302 2 223 2 223 79 1 821

3810 AVLASTNING - ASSISTANSE 1 329 1 045 805 284 969

3815 BPAIII -                      -                     1 050 -                      172

Sum 55 772 55 910 55 910 -238 51 209
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vil gjennomføres i starten av 2018.  I tillegg ønskes det å komme i gang med temamøter i regi av 

frisklivssentralen, f.eks. artroseskole, kolsinformasjon eller diabeteskurs når vi har nok interesserte deltakere.  

De har søkt videreføring av tilskudd for å kjøpe inn utstyr for å kunne utvidet tilbudet i frisklivssentralen. 
 

Ved psykologtjenesten var det budsjettert med salg av kommunepsykologtjenester med kr 300 000,-. 

Formannskapet ble informert om at dette ikke vil være gjennomførbart og det ble internregulert innad i 
sektoren. Kommunen fikk kr 100 000,- mer i tilskudd en budsjettert.  

Kommunepsykolog og rustjenesten gjennomførte fagseminaret «gutter/menn utsatt for seksuelle overgrep» i 

september. Fagseminaret ble gjennomført på en god måte, med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger fra 

de som deltok.  
Kommunepsykologen har alle aldersgrupper som arbeidsfelt. I 2017 var hovedgruppen skolebarn, men hun 

har rapportert at hun ikke hadde noen barnehagebarn. Videre er det ungdom, samt personer med rus- og/eller 

traumeproblematikk.  
 

Legetjenesten fikk økte utgifter utover budsjettet. Fastlege i Mehamn gikk i september ut i fødselspermisjon, 

hvor det måtte leies inn en legevikar gjennom legevikarbyrået Nordvik. Vi har tilsatt en vikar i hennes 

stilling fra desember 2017 til desember 2018. Denne legen er tilsatt på samme vilkår som de andre unge 
legene, og vi fikk dermed noe mindre i refusjoner fra Helfo i 2017, samt økte utgifter i forbindelse med lønn 

og godtgjøringer. Fastlegen som er i permisjon, har fastlønn og kommunen får kun refundert 6G fra NAV, og 

vår ansatt har betydelig mer i lønn som vi må utbetale. Dette utgjør ca kr 100 000,- pr mnd. inklusiv pensjon 
og sosiale utgifter.  

Turnusleger som er meldt inn til oppstart har nå flere ganger meldt at de ikke kan starte opp på grunn av 

graviditet eller tilrettelegging ved graviditet, og vi må lyse ut og dekke turnuslegen som ikke kommer. Vi får 
kun turnuslege tilskudd for en pr legekontor. Så når vi må dekke opp med en ekstra da den gravide ikke kan 

gå vakter, blir dette merutgifter for legetjenesten.  

Med en stabil legedekning, får pasienter med kroniske somatiske sykdommer og pasienter med utfordringer 

innenfor rus/psykiatri god oppfølging. Det har i 2017 vært en del trusler overfor legene fra personer med rus- 
og/eller psykiske utfordringer. Her er forholdende politianmeldt samt at det er innført besøksforbud mot 

legekontoret, og får kun oppsøke legekontoret til fast dag og tidspunkt. Videre så ser man denne stabiliteten 

gir resultater ved sykehjemmet, ved at pasienter er i større grad stabile og at overbelegget på sykehjemmet 
nesten er borte.  

 

Negative tall; 
Det kan synes som at Dagsenteret har brukt mer en budsjettert. Overforbruket som fremkommer i regnskapet 

kommer av at vi budsjetterte med bruk av bundne fond, som ikke kunne gjennomføres. Fondsmidler kan ikke 

benyttes til lønnsutgifter samt at planlagte driftsinnkjøp ikke ble gjennomført. Dermed måtte vi avsette deler 

av tilskuddet som ble utbetalt i 2017 på bundne fond.  
 

Hjemmebasert omsorg, Kjøllefjord har hatt store utfordringer i 2017, med tunge og utfordrende brukere som 

måtte hatt ekstra personell. I regnskapet så fremkommer det store overskridelser på overtid og andre 
lønnsutgifter. Her fremkommer også bruk av personell fra sykehjemmet med kr 590 000,- i ulike 

lønnsutgifter, hovedsakelig sykepleiere. Sykehjemmet har da erstattet dette med innleie av annet personell.  

Lønnsutgifter til renholder var ikke lagt inn i budsjettet. 

Utfordringen som meldes er personell mangel i grunnturnusen. For at man skal klare å holde seg til budsjett 
må grunnbemanningen i en turnus være tilstede, ellers vil det utløse vikar innleie og overtid. Dette gjelder 

hjemmebasert omsorg Kjøllefjord og Laksefjord samt sykehjemmet. Det er lyst ut stillinger, uten å lykkes 

med rekruttering.  
Utgifter til reparasjoner i forbindelse med innlevering av leasing biler er en merutgift på kr 150 000,-.  

 

Samtidig med de daglige driftsutfordringene er det flere prosjekt som er gjennomført ved tjenesten. Herunder 
Velferdsteknologi, demensomsorgens ABC og miljøperm, multidose, kartlegging av boliger, Qudos, felles 

turnus.  Kommer med kommentarer omkring dette lenger nede i skrivet. 

 

Hjemmebasert omsorg Laksefjord har også hatt store brukerutfordringer samtidig med personellmangel. I 
budsjettmøte i 2016 ble det vedtatt at nattevakter skulle tas bort ved hjemmebasert omsorg Laksefjord, noe 

som ikke har latt seg gjennomføre. Dette ut fra at sykdomsbildet hos brukerne endret etter vurderingene om å 

ta bort nattevakter, samt at det tilkom nye brukere med stort pleiebehov i tjenesten  
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Vanskelighetene med å rekruttere personell i Laksefjord gjør at tjenesten i perioder ikke har klart å gi 

tilstrekkelig tjenester på Veidnes. Det er det samme personellet som skal ta utfordringene som oppstår ved 
omsorgsboligene, samtidig yte tjenester etter vedtak til hele Laksefjord. Det er som tidligere nevnt gjør at 

overtidsbudsjett og vikarbudsjettet ikke blir overholdt.   

 
På tross av knappe personellressurser, så har personellet opparbeidet en sansehage utenfor omsorgssenteret i 

2016 og 2017.  

 

På velferdsteknologi ble det budsjettert med bruk av bundne fond, da det var forventet at alle innkjøp av 
utstyr og «plattformer» skulle gjøres i slutten av 2017. Slik ble det ikke og det måtte reguleres inn i budsjett 

for 2018. 

Det var to som var ferdig med fagskolen i velferdsteknologi våren 2017 og det er frikjøpt en helsefagarbeider 
i 30 % stilling for å jobbe med velferdsteknologi løsninger i pleie- og omsorg. IKT og helsefagarbeideren 

utarbeidet tilbud på «plattformer» med utstyr som skulle integreres i våre fagsystem, som ble sendt til 3 

forskjellige leverandører. Det var Atea som hadde best totalløsning og vi inngikk avtalte med dem høsten 17. 

Det viste seg at de hadde utelatt utgifter i sitt tilbud, og IKT og helsefagarbeider har gjort en utmerket jobb 
med reforhandlinger. Utstyr er nå bestilt og det vil bli implementert i løpet av 2018. De som tok fagskolen vil 

gjennomføre opplæring til brukere, pårørende og av personell.  

Ved innføring av velferdsteknologi, så vil det kreves endringer i arbeidsmetoder fra personell for at man skal 
få den utnyttelsen av velferdsteknologi som forventes. Hverdagsmestring som arbeidsmetode må innføres i 

tjenesten og må settes i system. Det er søkt om tilskudd for å videreføre prosjektet i 2018, samt til innkjøp av 

mer utstyr.  
 

Avlastning – assistanse har et stort negativt avvik. På grunn av økt behov hos brukeren, ble det ansatt en 

høgskoleutdannet med kompetanse på psykisk utviklingshemming i en 84 % stilling. Vi kan i liten grad klare 

å budsjettere for neste år, da man ikke i tilstrekkelig grad vet hvilke utfordringer som kommer i løpet av året.  
 

Sykehjemmet har på tross av at det ikke har vært overbelegg hatt store utfordringer i pasientgruppen. Den 

tette oppfølging av lege og at man er blitt strengere med å innvilge sykehjemsplass, er det i perioder ledig 
fastplass.  

Svært urolige demente har krevd en til en personell, og vi har derfor måtte leid inn ekstra personell enkelte 

tider i døgnet, inntil at medisinering har virket formålstjenlig. Ved sykehjemmet så blir ikke pasientene 
overmedisinert, og det krever fagkompetanse og tid for at personell skal kunne klare å ivareta pasientene på 

en faglig forsvarlig måte. De fysiske tiltakene som ble gjort i 2016, gjør at personell kan jobbe med 

miljøtiltak på en bedre måte.  

 
Tidspunkt for måltider ble endret i 2017, hvor beboerne får lunsj kl. 12.00, middag halv fire. 

Tilbakemeldingene er at personell får frigitt noe tid på dagtid til å utføre miljøtiltak, samt at beboere er 

fornøyd.  
 

Arbeidstid ble endret. Arbeidsstart ble endret til den samme som hjemmebasert, for at man lettere kan bruke 

personell på tvers av avdelingene.  

Totalt sett er det et stort mindreforbruk av budsjett ved sykehjemmet (pensjon). Vi har et svært stort 
overforbruk av vikarutgifter, som skyldes utfordringene som fremkommer ovenfor. 

 

Etter at den månedlige økonomiske rapporteringen ble lagt til saksbehandler i NAV sosial, har budsjettet gått 
ned på utbetalinger, samt fokus på inntekter er blitt større. På tross av underbemanning og omstrukturering i 

NAV, så har de ansatte jobbet godt opp mot brukerne av tjenestene. 

 
På grunn av stor saksmengde ved barneverntjenesten leide vi inn en ekstern saksbehandler. Dette for ikke å 

få fristoverskridelser, komme ajour med saksbehandling samt få gjennomføre vedtatte hjelpetiltak overfor 

familier. Det har også vært Fylkesnemdsaker og Tingrettssaker hvor det er overskridelser på bruk av 

advokatutgifter samt at det har vært gjennomført en sakskyndigrapport.   
 

Det ble foretatt en plassering på barnevernsinstitusjons i 2016, som det ikke var budsjett for. Her ble det 

sendt refusjonskrav til Bufetat, men da det var usikkert om vi ville få refundert noe fra dem, så ble det 
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overført 2 500 000 fra disposisjonsfondet til Fosterhjemansvaret. Vi fikk refundert helt på slutten av året kr 

1 200 000,- fra Bufetat. Videre ble vi fakturert i 2017 med kr 850 000,- fra barneverninstitusjon for en måned 

i 2016. Samtidig som vi klaget på refusjon fra Bufetat, som vi fikk delvis medhold i og fikk ytterligere 
refusjon med kr 1 000 000,- i november 2017.  Den totale utgiften for kommunen for denne 

institusjonsplasseringen ble kr 780 000,-, med fratrekk av egenandel.  

 
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. 

 

Prosjekter 

 Felles turnus; 

Det ble startet opp felles turnus for sykepleierne i pleie- og omsorg i første halvdel av 2017, jfr 

Kommunestyrevedtak. Det var sykepleiere fra sykehjemmet som jobbet ved hjemmebasert omsorg, 
og det var på frivillig basis. Det var vanskelig i perioder å gjennomføre p.g.a diverse fravær ved 

sykehjemmet. Vi er pålagt å ha sykepleier ved sykehjemmet p.g.a sykestueplassen. Denne «felles» 

turnusen ble stoppet når ferieavviklingen startet, og ble ikke videreført etter ferieavviklingen. 

Personalmangel og sykefravær gjør det svært vanskelig å lage en felles turnus som skal fungere for 
begge avdelinger. Det er vært valgt å benytte personell ved behov, samt at det er startet opp en 

hospitering på tvers av avdelingene. Det var en del motstand til dette i starten, men opplever nå en 

positiv vilje til å hospitere hos hverandre.  
 

 Opplæring, internundervisning og e-læring; 

Det er flere i pleie- og omsorg som holder på med opplæring i Demensomsorgens ABC og 

Miljøperm (videreutvikling av demensomsorgens ABC).  
Det var 4 stk. som fikk fagbrev i Helsefagarbeid og 2 stk. fagbrev i Velferdsteknologi. 

Det er vært flere internundervisninger med ulike temaer. Her får alle i sektoren anledning til å delta 

samt melde inn temaer.  

Vi kjøpte tilgang til e-læringsportalen Qudos for 1 år (mai til mai). Dette er et klinisk fagstigende 
kurs som er godkjent av fagforbundet og sykepleierforbundet. Et nytt digitalt verktøy for 

fagutvikling i helsetjenesten. Det er frikjøpt en sykepleier ved sykehjemmet i en 20 % stilling, for å 

få gjennomført e-læringskursene hos ansatte i pleie- og omsorg, samt skal lage/oppdatere rutiner ved 
sykehjemmet. 

Fysioterapeut tar videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (ferdig våren 2018) 

 

 Multidose; 

Multidose var et ganske stort prosjekt med sykepleier 1 som leder, med tett samarbeid med lege og 

apoteker, som startet opp i starten av 2017 og innført i hjemmebasert omsorg juli/aug.17, og 

sykehjemmet startet høsten 2017 og ferdig første kvartal 2018. Lebesby vil gjennomføres første del 

av 2018. 
 

 

 Kartlegging av boliger; 

Lebesby kommune vedtok pleie- og omsorgsplan i desember 2016, hvor et av tiltakene er 
kartlegging av boliger til personer over 67 år i kommunen. Det ble sendt ut brev til samtlige over 

denne alderen i kommunen om tilbud å få kartlagt boligen. De fleste ønsker å bo i egen bolig så 

lenge som mulig. Ved tilpasning og/ eller med hjelp av hjelpemidler og velferdsteknologi 
(teknologiske hjelpemidler) kan det være mulig å forlenge botiden i eget hjem. Fysioterapeut og 

sykepleier har frem til nå kartlagt 26 boliger, og mener at de skal klare å være ferdig til sommeren 

2018, og da skrive rapport. Ved behov for mer bygningsteknisk vurdering vil vaktmester være med.   

Det har også vært en kartlegging vedrørende velferdsteknologi på Veidnes og Lebesby.  
 

 RO (ressurssenter for omstilling i kommuner); 

Lebesby kommune ba om prosjektbistand for følgende områder: 

• Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 

• Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse (ref. 
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kommunestyrevedtak 72/16 om felles ledelse)1
 

• Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleieressurser) 
 

RO startet opp i august 17 og la frem endelig rapporten for Kommunestyret desember 17.  

 

Utordringsbildet de la frem er i stor grad i tråd med tiltakene vi har i pleie- og omsorgsplan, som vi 
jobber med på ulike nivå i pleie- og omsorg. 

Utfordringene oppsummert;  

 Tydelige lederforventninger. 

 Felles turnus der det er hensiktsmessig. 

 Organisere tjenesten etter BEON-prinsippet. Omsorgstrappen i Lebesby kan med fordel 

gjennomgås på nytt med fokus på å beskrive innholdet fra hele helse-, pleie og 

omsorgstjenesten i hvert trinn. 

 Avdelingsledere skal lede, og delegere operative oppgaver til andre. 

 Samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjenesten styrkes ved felles møtearena der ansatte 

og ledelse møtes for å finne felles løsninger. 

 Hospitering planlegges i samarbeid med tjenestene, og prosessen må involvere ledere 

tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. 

 Kommunikasjon må styrkes og informasjonsflyt bedres. Tverrfaglige møter må gjennomføres 

som planlagt. 

 Skolering, kursing, opplæring, gjerne internt ved bruk av eksisterende kompetanse. 

 

Personell- og utfordringsbildet 

Ut fra ovenstående så har sektoren en del utfordringer fremover 

 Rekruttere sykepleiere, (det var flere i kommunen som søkte på desentralisert sykepleieutdanning i 

Kirkenes i 2017, men kom ikke inn på studiet), vernepleier (innen få år), ergoterapeut (pålagt fra 
2020) 

 Rekruttere- og beholde fagkompetanse. Har lite virkemidler.  

 Tilgang til flere vikarer 

 Grunnbemanning i nåværende turnus er mangelfull, som generer vikar- og overtid. Om turnusen skal 

omskrives til bemanningen vi har tilgjengelig, vil det medføre jobb hver annen helg. Det blir derfor 

skrevet turnus med vakanser, og stadig forespørsel til personell om ekstravakter.   

 For at vi skal klare å gjennomføre en del av omstillingene som fremkommer i RO-rapporten, så er vi 

i behov for noe frikjøp fra ordinære arbeidsoppgaver for å bistå til implementering av ulike tiltak, 

samt så vil det bli noe økte utgifter i perioder for utprøving av personell i ulike avdelinger.  

 Pålagte planverk som skal rulleres og/ eller utarbeides vil ta en del ressurser fra avdelinger og 

tjenester. 

 Alle legestillinger er besatt. (Kommuneoverlege har sagt opp sin stilling og går av med pensjon 1. 

juli 18)  

 

 

Sykefraværet i sektoren: 

 Totalt for sektoren for 2017 var 5,24 % (sykehjem 4,47 %,, hj. basert Kjøllefjord 8,86 %, Lebesby 

7,41 %)  

 

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.  
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Viktige tiltak i perioden: 

 Følge opp hovedutfordringer i RO-rapporten og tiltak i pleie- og omsorgsplan, som har et 4 års 

perspektiv. 

 Avviksrapportering hver måned ved alle avdelinger/ tjenester 

 Tidlig planlegging av ferieavvikling 

 Redusert på delstillinger og omgjort til større stillingshjemler (gjøres kontinuerlig) 

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

 Vurdere om nattevakter kan omgjøres til hvilende nattevakter ved hjemmebasert omsorg 

Laksefjord.  

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 

                                                                            

 

 

                                                                                                                               

                                                                             

 
Dato: 18/3-2018 

 

Muna Larsen 
----------------------------------------------------- 

Sektorleders/leders navn 
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Rammeområde 5 – Bygg, eiendom og Teknisk sektor 

 

 
 

Kommentar til regnskapet: 

Totalt for hele sektoren er det et negativt resultat på kr 354 000,-.  

Dette skyldes i hovedsak ikke budsjettert- skanning av byggesaksarkiv, kjøp av bil fra helse og et stort 

behov for oppussing av leiligheter, med bruk av overtid. 
Teknisk sektor har god kontroll på økonomien. Alle med budsjettansvar har god kontroll på utgifter og 

inntekter. 

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)

Ansvar Ansvar(T)

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr.   

budsjett

Avvik regn. - 

rev. bud.

Regnskap 

2016

5000 TEKNISK ADMINISTRASJON -240 188 314 -428 268

5005 EIENDOMSFORVALTNING 3 216 3 898 686 -682 911

5010 STUDIESENTERET 97 49 105 48 99

5015 LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN -11 82 -                      -93 -                      

5020 HJELPEMIDDELGARASJEN 6 13 13 -7 7

5100 PLAN OG BYGGESAK 490 299 376 191 430

5110 KART OG OPPMÅLING -13 118 118 -131 164

5120 UTLEIE BYGG/ANLEGG 134 56 66 78 55

5130 FESTETOMTER -117 -125 -125 8 -117

5200 ANLEGGSDRIFT -86 -15 1 050 -71 689

5210 VANNVERK -1 584 -2 547 -2 684 963 -1 333

5220 AVLØPSANLEGG -723 -666 -1 119 -57 -621

5230 KOMMUNALE VEIER 3 323 3 802 3 867 -479 3 297

5240 TURLØYPER 97 148 134 -51 82

5250 KJØLLEFJORD STADION 52 45 30 7 71

5260 PARKANLEGG 141 174 46 -33 25

5270 KAIANLEGG -312 -350 -350 38 -85

5280 SKREDFOREBYGGING 58 80 52 -22 1

5300 LANDBRUK OG NATUR 652 811 781 -159 0

5400 BYGNINGSDRIFT 135 335 403 -200 450

5410 RÅDHUS OG KULTURHUS 832 650 964 182 886

5420 KJØLLEFJORD SKOLE 1 113 1 113 1 959 0 1 787

5430 GALGENES BARNEHAGE 344 367 686 -23 637

5440 KJØLLEFJORD HELSESENTER 1 433 1 355 2 592 78 2 548

5450 FJÆRATUNET OMSORGSENTER -438 -661 -647 223 -191

5460 LEBESBY OMSORGSENTER 63 -198 -116 261 20

5470 KJØLLEFJORD UNGDOMSSENTER 96 86 80 10 65

5480 KJØLLEFJORD IDRETTSHALL 866 905 930 -39 788

5490 KJØLLEFJORD SAMFUNNSHUS 530 724 951 -194 870

5500 UTLEIEBOLIGER 381 -316 -746 697 -570

5510 LILLE RINGVEG 1 -165 -168 -184 3 -54

5520 DYFJORD GRENDEHUS 77 -83 -89 160 14

5530 KUNES GRENDEHUS 89 112 111 -23 181

5540 VEINESKLUBBEN GRENDEHUS 170 170 207 0 171

5550 LEBESBY GRENDEHUS 3 6 6 -3 7

5600 RENOVASJON OG SLAMINNSAMLING -149 -377 -247 228 156

5700 BRANN OG REDNING 2 671 2 943 2 630 -272 2 237

5800 FOREBYGGENDE BRANNVERN 199 53 -5 146 99

Sum 13 430 13 076 12 845 354 14 044
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Prosjekter: 

VA anlegg Breivikvegen: Arbeidet i grunnen ble avsluttet i 2017, og det gjenstår noe arbeid med 
dokumentasjon. 

4-mannsboliger i Snattvika: Arbeidet ble avsluttet i 2017, og leilighetene tatt i bruk i september. 

4-mannsboliger i Kjøllefjord og Lebesby: Arbeidet påbegynt i 2017 – ferdigstilles 31.07.2018. 
Enebolig i Johan Salmillas veg 39 (omfattende ombygging/rehabilitering) Arbeidet ble påbegynt i 

2017, og boligen sto ferdig i 2018. 

Lebesby rådhus: Overlevert i 2016, men en god del av arbeidet med sluttføring ble foretatt i 2017. 

Prosjektet er ennå ikke avsluttet. 

 

Personell: 

Alle stillinger var besatt i 2017. 
 

Sykefravær: 

Totalt sykefravær for sektoren for 2017 var 2,90 % med renholdere, og 1,74 % uten renholderne. 
 

Viktige tiltak i perioden: 

 Budsjettrammene 5 og 6 ble fra 2017 slått sammen til ramme 5, Dette har bidratt til bedre 

økonomistyring for sektoren. 

 Kvalitetssikring av selvkostregnskapet. 

 Etablering av gode rutiner for utleie av boliger m.m. 

 

Utfordringer: 

 Teknisk sektor har for lite ressurser til en ideell drift av sektoren. Utvikling av sektoren går 

kjempesakte på grunn av marginale ressurser. Ledere blir bundet opp med arbeid i 

investeringsprosjekter, noe som går ut over den daglige drifta. Ressurskrevende tiltak som er 
vedtatt politisk, kommer som et tillegg til daglig drift, uten at det medfølger ressurser. 

 Utdanning av brannkonstabler og utrykningsledere medfører både økonomiske- og 

organisatoriske utfordringer. 

 Utføre lovpålagt feiertjeneste. Tjenesten er utvidet til å omfatte alle bygninger med 

fyringsanlegg, også for fritidsboliger. Kommunen har ikke egen feier, men har hatt flere år 
med innleid tjeneste fra Gamvik  brannvesen, som sa opp avtalen fra 01.01.2017. Vi har hatt 

en midlertidig avtale med Porsanger brannvesen i 2017. Det ble bedt om tilbud fra 

nabokommuner. Ingen kom med tilbud. Vi søker inntil videre samarbeid med Porsanger 

brannvesen som forhåpentligvis kan avhjelpe oss i ledige stunder. 
 

Arbeidet fremover: 

 Det etableres kvalitetssikringsløsninger for Teknisk sektor , og for hele organisasjonen. 

 Ta i bruk kvalitetssikringsløsninger og utarbeide nye og bedre rutiner der det er behov, og 

sørge for at rutinene følges opp og at avvik meldes inn når det oppstår rutinesvikt. 

 Teknisk sektor skal synliggjøre nødvendige tiltak overfor politikere. 

 

 

 
Dato: 15/5-2018 

 

Birger Wallenius 

----------------------------------------------------- 
Sektorleders/leders navn 
 

 


