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TERTIALRAPPORT 1.2017– LEBESBY KOMMUNE 

 

 

     PROGNOSE  - ALLE ANSVARSOMRÅDER  12 MÅNEDER  DRIFT (2017) 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  206 083 767 69 613 043 69 525 795 201 135 373 -4 948 394 

Sum Inntekt  -206 083 767 -74 089 036 -68 382 629 -203 248 121 2 835 646 

Netto Utgift  0 -4 475 993 1 143 166 -2 112 748 -2 112 748 

 

 

 
Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet.  

 
Prognoserapporten: 

En prognose er ikke noe som er endelig.  For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned.  Dess lenger ut i året en 

kommer, dess mer ”sikker” kan en si at prognosen er.  Denne prognoserapporten er pr. 30.04.2017 

Det ser ut som at vi ligger noe foran budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det 

variasjoner i driften. Det er for tidlig å si noe helt sikkert om driften, derfor fremmes det i denne omgang ingen budsjettreguleringer. Det vil vi 

komme tilbake til på høsten.   
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Rådmannens forslag til tiltak: 

 
 Ingen konkrete tiltak foreslås i denne omgang ut over nøye kostnadskontroll  

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:   1 /2017        Sentraladministrasjonen  

 
    1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  21 801 587 9 069 097 7 763 771 23 416 744 1 615 157 

Sum Inntekt  -5 295 735 -1 617 008 -1 765 248 -6 871 102 -1 575 367 

Netto Utgift  16 505 852 7 452 089 5 998 523 16 545 642 39 790 

       

 KOMMENTAR: 
På sentraladministrasjonen går tingene som planlagt. Det har vært en del fravær på grunn av sykdom og møtevirksomhet.  

 

SYKEFRAVÆR: 

Sykefraværet er 5.1% for perioden januar-april. 

 

FORSLAG TIL TILTAK: 

Eventuelle budsjettreguleringer vil bli fremmet til høsten. Det er litt for tidlig etter 4 måneder å konkludere sikkert innenfor de enkelte 

budsjettlinjene. 

Fokus på kostnadene. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:  1 /2017      Opplæring 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  40 607 542 15 925 377 13 562 244 43 285 117 2 677 575 

Sum Inntekt  -10 135 624 -5 245 715 -3 378 540 -13 978 433 -3 842 809 

Netto Utgift  30 471 918 10 679 662 10 183 704 29 306 684 -1 165 234 

 

 
SEKTORLEDERS KOMMENTAR: 

Tertialrapporten er basert på regnskap pr. april 2017.  
Regnskapet viser at det er et negativt avvik på ca. kr.400 000,-.  Dette er relatert til flere forhold som; refusjonskrav Losa, finsk, samisk og leirskole blir ikke 

inntektsført før mai/juni. Dette er områder med løpende utgifter.  Det er foretatt en del investeringer som skal dekkes av fond, disse er ikke lagt inn i 

regnskapet. Inntektene er høyere enn budsjettert, dette har sammenheng med at man har mottatt øremerket tilskudd til tidlig innsats 1.-4 trinn, samt større 
tilskudd til norskopplæring for innvandrere. Lebesby kommune er også vertskommune for RSK-Midt-Finnmark og har i den sammenheng økonomi og 

personalansvar. 

 

Sykefravær: 
Statistikken for sykefravær i sektor for oppvekst er på 3.61%. Dette er veldig lavt, og skyldes at det ikke har vært noe særlig sykefravær ved enkelte 

virksomheter.  Sykefraværet er knyttet til langtidsfravær som skyldes kroniske lidelser. 

 

Rekruttering ansatte: 

Det har vært lyst ut stillinger i skole og barnehage, i den forbindelse registrerer man at det har vært en positiv utvikling med at vi mottar flere søkere.  Likevel 

er det fortsatt mange som takker nei til tilbud fra oss, ofte er dette begrunnet med geografisk beliggenhet. Bruk av rekrutteringstiltak i form av lønn og 
møblerte boliger har hatt positiv effekt for tilsetting ved Veidnes skole. Vi bør også vurdere å tilby ansatte som holder på med lærer- eller barnehagelærer 

utdanning fast tilsetting med klausul om bestått eksamen. Dette vil bidra til rekruttering av personer bosatt i kommunen. 

 

Bosetting og kvalifisering flyktninger: 
Det er bosatt 28 flyktninger, 18 barn og 10 voksne fra Syria og Eritrea. På grunn av boligmangel må man avvente med å bosette flere. I tillegg er det viktig at 

erfaringer som gjøres underveis bidrar til å justering av rutiner. Det arbeidet veldig godt i barnehage, skole, voksenopplæringen og innen helse. I den første 
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fasen av bosettingen er det mange oppgaver som skal løses og tjenester som skal utføres, noe som kan gi ekstra arbeidsmengde i enkelte perioden. Det 

tverrfaglige teamet jobber veldig bra sammen. I voksenopplæringen har situasjonen begynt å stabilisere seg, rutiner er kommet på plass og det meste av 

utstyret er nå på plass. Siden mars har kommunen også tilbudt opplæring for flyktninger bosatt i Gamvik kommune.  Fra høsten vil utgiftene 

grunnskoleopplæringen øke da det er nødvendig å tilpasse fagopplæringen ytterligere. Liten eller ingen skolegang fra hjemlandet gjør det nødvendig med flere 
tiltak i skolen. 

 

SLT- og prosjektet samordning av barne- og ungdomsarbeid 
Lebesby kommune har fått tildelt midler til SLT-koordinator og kan derfor videreføre dette arbeidet ut 2017, med mulighet til forlengelse ut våren 2018. Det 

er også søkt om tilbakeholdte skjønnsmidler slik at prosjektet «Samordning av barne- og ungdomsarbeid» kan videreføres.   Tema som det har vært fokus på 

langt er : Det er mitt valg, forebygging av mobbing på nett,  forebyggende arbeid i forhold til rus via «Av og til». I tillegg gjennomføres undersøkelsen «Ung 
data», som legges til grunn for deler av det videre arbeidet. 

 

Utviklingsarbeid i skole og barnehage: 

Det er bestemt at det skal være tre gjennomgående satsninger for barnehage- og skole i perioden 2017-2020. Dette er IKT, språkløyper og Realfag (Lebesby 
kommune er valgt ut som realfagskommune).  Representanter fra alle skoler og barnehagene har vært på oppstartsamling. Kommunen har fått kr. 271 000,- til 

realfagsatsingen, dette skal blant annet dekkeutgifter til drift av nettverk. I sammenheng med at Lebesby kommune statistisk skårer lavt på eksamen – og 

standpunktskarakter over flere år, er det også bestemt at kommunen skal delta i satsningen «God skole- og barnehageeier».  Det er søkt om ca. 350 000,- i 
tilbakeholdte skjønnsmidler til denne satsningen.  Det vil bli arrangert en «oppvekstdag» 15 juni for politisk nivå, hvor fokus vil være på utviklingsarbeid i 

skole og barnehage. 

 

Nasjonale prøver: 
 Resultat for 5 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Engelsk - Lebesby kommune 46 . 62 

Engelsk - Finnmark fylke 49 48 48 

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 

Lesing - Lebesby kommune 47 . 54 

Lesing - Finnmark fylke 48 49 47 

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 

Regning - Lebesby kommune 43 44 55 

Regning - Finnmark fylke 48 48 48 

Regning - Nasjonalt 50 50 50 

Kommentar: Resultatet for nasjonale prøven skoleåret 2016/2017 viser at elever på 5 trinn i vår kommune har høyere skåre enn snittet for Finnmark Fylke og på nasjonalt 

nivå.  Det blir viktig å sikre at elevene får mulighet til videre utvikling av ferdigheter. Snittresultatet viser at elevene er på mestringsnivå 3 (det høyeste). 
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Resultat for 8 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Engelsk - Lebesby kommune 49 47 49 

Engelsk - Finnmark fylke 48 49 48 

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 

Lesing - Lebesby kommune 47 50 46 

Lesing - Finnmark fylke 48 49 48 

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 

Regning - Lebesby kommune 50 49 46 

Regning - Finnmark fylke 47 48 47 

Regning - Nasjonalt 50 50 50 

Kommentar: Resultatet for elever i 8 trinn viser at de i skoleåret 2016/2017 skårer høyere i engelsk enn snittet for Finnmark, men skårer lavere enn snittet på nasjonalt nivå. I 
Lesing og regning skårer de lavere enn snittet for Finnmark og på nasjonalt nivå.  Det må arbeides målrettet for å heve resultatet i de to neste årene, snittresultatet viser at 

elevene er på mestringsnivå 3 hvor 5 er høyest. 

 

Resultat for 9 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Engelsk - Lebesby kommune       

Engelsk - Finnmark fylke       

Engelsk - Nasjonalt       

Lesing - Lebesby kommune 52 54 56 

Lesing - Finnmark fylke 52 51 53 

Lesing - Nasjonalt 54 53 54 

Regning - Lebesby kommune 52 56 49 

Regning - Finnmark fylke 52 51 52 

Regning - Nasjonalt 53 54 54 

Kommentar: Det gjennomføres ikke nasjonale prøve i engelsk for elever på 9 trinn.  Resultatet for elever i 9 trinn viser at de i skoleåret 2016/2017 skårer høyere i lesing enn 
snittet for Finnmark og på nasjonalt nivå. Snittresultatet viser at elevene er på mestringsnivå 4 hvor 5 er høyest. 

I regning skårer de lavere enn snittet for Finnmark og på nasjonalt nivå.  Det må arbeides målrettet for å heve resultatet kommende år, snittresultatet viser at elevene er på 

mestringsnivå 3 hvor 5 er høyest. 
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Tertialrapport nr:  1  /2017      Helse - og omsorg 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  77 840 916 25 817 707 25 484 249 76 603 180 -1 237 736 

Sum Inntekt  -21 930 245 -6 646 240 -5 852 745 -20 849 866 1 080 379 

Netto Utgift  55 910 671 19 171 467 19 631 504 55 753 314 -157 357 

 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Ut fra prognosen kan det synes som at vi klarer å redusere på utgiftene, men dette forutsetter at det ikke ville komme noe uforutsett og at 

sykefraværet holder seg lavt gjennom året. Videre kan det synes som at det blir mindre inntekter en budsjettert. Dette vil følges nøye opp 

gjennom året.  

 

Overskridelser; 

• Nordkyn legetjeneste; En lege går ut i fødselspermisjon 1 sept.17, hun ble fritatt fra legevakt pr 22.3.17. Legen er fastlønnet med «all 

inclusive» avtale. Vi får dermed mindre refusjoner fra Helfo, samt refusjonene fra NAV utgjør maks 6G (ca 550 000) samt at det må leies 

inn vikar. 

• Psykologtjenesten; Det ble budsjettert med at kommunen skulle selge psykologtjenester ut av kommunen med kr 300 000,-. Dette ser man 

i ettertid er svært uhensiktsmessig og man har reversert dette. Videre ble det budsjettert med kr 300 000,- i tilskudd, men dette ble endret 

til kr 400 000,- i 2017. Det vil bli budsjettregulert i løpet av året.  

• Fosterhjem; Det er betalt en faktura på kr 850 000,- som gjelder institusjonsplassering juni 16. Det var i 2016 betalt ut kr 2 500 000,- vedr 

samme plassering. Vi fikk refusjon fra Bufetat på kr 1 272 000,-, noe kommunen mener er for lite. Det er engasjert advokat i forbindelse 

med klage på denne refusjonen, her er også beløpet på kr 850 000,- tatt med.  

• Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord; Det kan synes som at det er underbudsjettert på lønn vikarer og overtid. På tross av at det jobbes svært 

godt med å få ned bruk av disse to postene, så vil man alltid ha et behov for innleie av vikarer og noe bruk av overtid. Ved innlevering av 

leasingbilene til hjemmetjenesten medførte det en ekstrakostnad på kr 190 000,-, som skyldes skader. Det var budsjettert kun med kr 50 

000,- i ekstrautgifter i forbindelse med innleveringen.  

• Sykehjemmet; Prognosen viser stort overforbruk på vikarer, selv om prognosen for hele sykehjemmet viser en pluss på 200 000,-. Det er 

leid inn ekstra bemanning på kortvakter, da det er svært mange hjelpetrengende beboere, pasienter og stort pågang på legevakt. Av samme 
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grunn er det blitt leid ekstra bemanning på dagvakt om helgene. I tillegg til at det er flyttet inn en svært krevende demenssyk pasient, som 

trenger skjerming og tett oppfølgning. Overtidsbruken er gått betydelig ned det siste kvartalet, og ligger nå på budsjett.   

• Det vil bli budsjettregulert kr 200 000,- fra BPA til barneavlastningen. Det var bl.a budsjettert for en 50% stilling i BPA ordningen, som 

ikke ble overført til barneavlastningen i høstens budsjettarbeid. 

 

På tross av overskridelser, kommer sektoren i en positiv «balanse». Dette kommer av at de andre avdelingene og tjenestene kommer i en positiv 

«balanse», ifølge prognosen.    

 

Diverse prosesser; 

• På grunn av knappe sykepleierressurser i pleie- og omsorg, ble det utarbeidet en «kriseturnus» i januar, hvor 3 sykepleiere sykehjemmet 

arbeidet ved hjemmebasert omsorg. Parallelt med dette, ble det opprettet en arbeidsgruppe for å jobbe med felles turnus jfr. 

Kommunestyrevedtak. Arbeidsgruppen kom frem til at det pr i dag ikke er hensiktsmessig å bruke alle sykepleierne på tvers av 

avdelingene. Det ble utarbeidet en turnus hvor 4 sykepleiere fra sykehjemmet går inn i turnusen ved hjemmebasert omsorg, som ble satt i 

verk 24. april. Denne skal evalueres om 6 måneder, samt se på muligheten for utvidelse av å bruke ressurser på tvers av avdelingene. Det 

vil utarbeides en plan for at alle sykepleiere skal bli kjent på de ulike avdelingene. Målet er å få en felles sykepleiertjeneste. 

• Arbeidstiden for sykehjemmet er endret, slik at det er samme arbeidstid som hjemmebasert. Kjøkkenpersonell har også fått endret 

arbeidstid. 

• Endret tidspunkt for enkelte måltider, middagen serveres kl.15.30 og kveldsmaten kl. 19.30. I forbindelse med endringene ved måltidene, 

så må det utprøves i en periode for å se på hvilken bemanning som er mest hensiktsmessig.  

• Det er satt i gang prosjekt vedrørende innføring av multidosett. Det er tatt ut 10 brukere i en innføringsfase med oppstart i løpet av mai 17. 

Dette vil frigjøre sykepleierne for mange timers arbeid pr. uke.  

• Velferdsteknologi; Prosjektleder og IT jobber med utarbeidelse av kravspesifikasjoner (krav til teknologien, hvilken teknologi skal kjøpes 

inn, lisens/serviceavtaler etc), denne blir ferdig i løpet av mai, for så å få inn tilbud av leverandører. Prosjektleder skal ha møter og 

kartlegging av behovet på Veidnes Kunes og Lebesby i løpet av mai/juni. Oppstart høsten 2017.  

• Fysioterapitjenesten utarbeider et skjema som skal benyttes til kartlegging av boliger til personer over 67 år, jfr. pleie- og omsorgsplan. 

Dette for å kunne utrede, forebygge, tilrettelegge samt oppdage personer som faktisk har et hjelpebehov. Det vil være fysioterapeut, 

sykepleier og eventuelt vaktmester som skal ta hjemmebesøkene.  

• Diabetes/ kols sykepleier utarbeider plan for intern undervisning. 

• Lebesby kommune har inngått avtale om å være «av og til» kommune, hvor miljøterapeut rus er koordinator.  

• Felles ledelse; Med basis i tidligere vedtak i kommunestyret, den interne prosessen så langt og det fremtidige utfordringsbildet innenfor 

pleie- og omsorgstjenestene er det besluttet å be om tilbud på ekstern bistand med følgende formål: 

o Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 
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o Organisering av tjenestene herunder organisering av ledelse (ref. vårt kommunestyrevedtak om felles ledelse) 

o Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleiere) 

o Dette for å imøtekomme fremtiden på en bærekraftig måte, i en tid med vanskelig rekruttering og nye oppgaver. + eldrebølgen 

Det betyr at vi ikke klarer å legge fram sak til kommunestyret i juni vedrørende felles ledelse. Med kjennskap til utfordringsbildet anses 

det likevel at vi må ta oss tid til denne runden med eksterne blikk. Det med å løfte blikket litt, gir ofte en bedre legitimitet i prosessen og 

endringene. 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Det totale sykefraværet pr utgangen av april er 5,13 %.   

 

FORVENTEDE UTGIFTER: 

Bemanningssituasjonen i barneverntjenesten har vært vanskelig over tid. Med dette så har de måtte prioritere vekk enkelte arbeidsoppgaver, som 

også er informert til Fylkesmannen. I denne forbindelse er det leid inn ekstern saksbehandler på kortidsengasjement, og det vurderes fortløpende 

videre behov.  

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

• Fortsatt svært vanskelig å rekruttere sykepleiere både til sykehjemmet og hjemmebasert omsorg.  

• Ferieturnus er ferdig, men det har ikke lykkes å få rekruttert alt av ferievikarer.   

• Avdelingsleder på hjemmebasert og ved sykehjemmet vil overlappe hverandre i ferieavviklingen sin.  

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

 Fokus på inntektene 

 Fokus på sykefravær og arbeidsmiljø 

 Fortsatt god budsjettoppfølging 

 Fortsatt stor fokus på rekruttering. 

 

12.05.2017 

Muna Larsen 

Helse- og omsorgssjef 
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Tertialrapport nr:   1 /2017        Teknisk 
 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  36 220 607 13 461 689 13 062 477 36 294 814 74 207 

Sum Inntekt  -23 480 563 -9 648 408 -7 803 528 -23 554 770 -74 207 

Netto Utgift  12 740 044 3 813 281 5 258 949 12 740 044 0 

 

      Bygg og Eiendom 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  105 000 0 35 000 0 -105 000 

Sum Inntekt  0 0 0 0 0 

Netto Utgift  105 000 0 35 000 0 -105 000 

 

 

 

 

 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR: 

Det ligger an til et underskudd ved årets slutt på kontogruppe 10 (lønn m.m.) på kr. 600 000, før eventuelle lønnsforhandlinger. Det er Lønn 

renhold som i hovedsak utgjør dette avviket, og det er grunn til å tro at det er under budsjettert. Til tross for dette er det grunn til å tro at 

budsjettet for hele sektoren holder, da det kan se ut som inntekter fra kommunale avgifter og husleie er noe underbudsjettert. 

Det er overskridelser på ca kr. 200 000,-. Dette skyldes utlegg etter vannskader, som vil bli refundert fra forsikringsselskapet minus egenandel på 

kr. 50 000,-. 
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Det er ikke noe dramatisk i den økonomiske situasjonen for sektoren. 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Avdeling Sykefrav %

Teknisk administrasjon 0

Eiendomsforvaltning/renhold 1,83

Plan- og byggesak 0

Kart og oppmåling 0

Anleggsdrift 1,06

Landbruk og natur 0

Bygningsdrift 6,71

Brannvesen 0  
Det er foretatt en gjennomgang av sykefraværet på Bygningsdrift. Vi vil følge med på dette fremover og vurdere tiltak. 

 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

 

OK 

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

 Ingen spesielle 

 

 

Birger Wallenius 

Teknisk sjef 

 

 

 

 

Tertialrapport nr:   1 /2017        Skatter og rammetilskudd 
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Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  2 758 000 1 161 846 919 328 2 820 620 62 620 

Sum Inntekt  -135 175 200 -49 930 093 -49 330 900 -135 331 969 -156 769 

Netto Utgift  -132 417 200 -48 768 247 -48 411 572 -132 511 349 -94 149 

      

 

 
 RÅDMANNENS KOMMENTAR: 

 I rute på dette området 
 

 

Tertialrapport nr:   1 /2017        Renter, Avdrag m.v. 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 1.tertial  Budsjett 1.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  26 750 115 4 177 327 8 698 726 18 714 898 -8 035 217 

Sum Inntekt  -10 066 400 -972 833 -251 668 -2 575 762 7 490 638 

Netto Utgift  16 683 715 3 204 494 8 447 058 16 139 136 -544 579 

 

 

 

RÅDMANNENS KOMMENTAR: 


