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Rådmannens kommentarer

Denne driftsrapporten beskriver den samlede kommunale virksonffieten i de åtte første
månedene av budsjettårct 2013. Samtidig legges det frem en oversikt over kommunens
investeringsprosjekter. og status for disse.

Det er fortsatt en utfordring at vi enda ikke har fått en formell godkjenniug av budsjett 2013

fra ‘1kcsrnaimen. Av denne grunn er det ikke anledning til å gjøre nye låneopptak i forhold til

investei-inger. Unntaket er ombygging av barnehagen, som har fått forhåndsgodkjerming av
fvlkesinpjmen. Vi har videre økonomiske utfordringer som opsununeres i det følgende.
Fellestjenester og sentrale styringsorganer har et estirnert merforbruk p 0,65 mill ved årets

slutt, i hovedsak lmyllet til økonomavdehngen. Skole- og barnehageavdelingen har nå
overtatt arbeidet med flyktningetjenesten. Vi har mottatt 5 barn i forbindelse med
farniliegjerrforening, og det er budsjettert med mottak av 15 voksne i år. Arbeidet med dette

pågår. Det er ikke avsatt midler til mottak, så avdelingen har sia1isert et tilleggshehov på

1.1 mill kr. Teknisk avdeling har signalisert en mindreinntekt på kaiavgifterpå 0.4 mill kr.

Hclsc og sosialavdehngen melder et merforbruk på 0.4 mill kr. Foreløpige skattetall viser at

risikoen for tap i forhold til hudsjcttert skatt og inntektsutjevning som nevnt i 1. tertialrapport

er lite sannsynlig. De øvrige avdelingene melder 0111 balanse i driften. Den samlede
økonomiske utfordring oppsummeres til ca 2.9 mill per andre terlial.

1mars 2013 ble det vedtatt en regulering som irmtektsførte 19 mill i økte inntekter, og som

skulle benyttes til innhetaling av det akkumulerte underskuddet. Det vises her til Nergård
avtalen. Om resultatet blir som reguleringen legger opp til. I-ler ble det også lagt inn en økt

inntekt på 2.6 mill kr for bosetting av flyktninger. Ubrukte midler av ovennevnte tilskudd ble

også satt av med 10.5 mill kr til disposisjonsfond.

Avslutningsvis krnrnnenteres at vi har en utfordring på 2.6 mill la i avdelingene. En gjennom

gang av 18 og 1.9 Felles finanser gir en mindreinntekt i på kalkulatoriske avskrivninger og

renter, investeringskornpensasjo og utbytte pålil sammen 2.5 mill kr. I positiv retning

henfores en samlet merinntektimirdreutgifi knyttet nI rajurnetilskudd, renter avdrag og
lønnspotl og integreringstilskudd på 2.2 mill kr.

Prognosen viser dermed et prognostisert underskudd på 2.9 mill kr, hvorav 1.8 mill kr bLa

skyldes for høyt budsjcltert utbytte.

Avdelingene driver foriløpeiide okonomistvring for å holde budsjellet. Ovennevnie

overslaideJser er et resultat av hendelser som det ikke har vært enkelt å styre; jfr.
kommentarer/forklaringer gjort av avdelingene. Det ter være kjent at driftshudsjeitet i
utgangspunktet er lagt innenfor straimne rammer. Så sent på året er det derfor ikke tiltådelig å

fores!å spesifikke utgiftsreduksjoner for å ijangå underskudd, utover at det i den dagJige

økonomistyringen vil bli fokusert på å gjøre overskridelsene så lave som mulig. Når
regnskapet avsluttes vil et eventuelt merforbruk automatisk medføre tilsvarende lavere
avsetning til disposisjonsfond.
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Kapittel I Felles finanser

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som
rammetilskudd. skatt og iimtektsutjevriing, renter- og avdrag på lån, overføring til
investeriiger mv. Denne nettoinntekten anvendes til å drifte avdelingene med sine ulike
oppgaver, og fordeles som en nettoranune i budsjettet. -

1.1 Rammetilskudd

Ranimetilskuddet er tildelt med bakgrunn i innbyggertallet pr 01.07.2012. Dette gir et tilskudd
på 104.8 mill kr ekskl. skjonnstilskudd til prosjekter. Kommunestyret vedtok i opprinnelig
budsjett å øke dette med 1.3 mill kr, men reduserte dette med I mill i mars.

Ved 4. tildeling av skjønnsniidler ijuli fikk Bø kommune tildelt 445 000 kr som
kompensasjon for høye kostnader lil he]se- og omsorgstjenester. Dette innebærer et
menimtekt p rammetilskuddet i forho)d til budsjettet. Fylkesmannen har etter 4. tildeling
259 mill kr igjen reservert til å møte uforutsett som eventuelt kan komme senere i året. Det er

ikke fonentet at Bc kommune fàr av denne tildelingen. Ramnietilskuddet kan med bakgrunn i
ovenstående økes med 0.2 mill kr.

1.2 Inntektsutjevning og skatt

Disse inntektene foredeles med utgangspunkt i innbyggertaLLet pr 01.01.2013. Dette er i
budsjettet anslått til 2 692 i Dø kommune og 5 016 423 for landet. Med en anslått
skatteingang for kommunen på 38.7 mill, kr (0,0% fra 2012) og landet på 125.7 nird kr (5,4%
skatteøkning fra 2012), viser budsjettet 62.8 mill i iimtekter. Staten bniker 5,1% skattevekst i
sine egne prognoser.

Med oppdalcrtc hefo]l.wingstall (2654/5051 275) og skatteinngang for 2012, vi] samme

prognose for 2013 som ligger i budsjettet gi 1.1 mill b,iündre iskattog inntektsutievnfng.
For å dekke inn denne mindreimilekien må den totale skatteinntekten for landets kommuner til
sammen øke med 7,4%.

Skatteimigangen årets første måneder er i Dø på 27.4 mill. Dette er en økning p 6.4% fra
2012. For alle landets kommuner er tilsvarende økiuing på 6.9%, mao over egne

skatteprowioserdersoxn delte fortsetter. Så iàr tiden vise om vi når 7.4% som nevnt ovenfor.

1.3 Renteutgifter, kompensasjonstilskudd, kalkujatoriske avskrivninger og renter

Vi har i opprinnelig budsjett anslått en rente på flytende vilkår til 2.5%. Kommuna]banken,

som vi har storsteprten av lån til slike vilkår, har operert med en rente på 2.25% siden

19.11.2012.

Kommunestyret vedtok å redusere renteutgifiene med 120 000 kr for å ihiansiere økt drift.
Vår låneportefølje består av ea 140 mill kr til flytende vilkår. En slik rentereduksjon gjør at vi

nå har avsatt 2.42% til betaling av renter på lån til flytende vikår. Den flytende renten i
Kommunalhankrenten er uendret, og vil gi en besparese. I iillcgg har vi ikke opptatt nye lån i
år. Vi må imidlertid være oppmerksomme på at en rentenedgang også vil påvirke
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kompensasjonstilskuddet og kalkulatoriske avslu-ivninger i så stor grad at vi ikke kommer ut i
pluss.

1.4 Integreringstilskndd

Brev fra IMDI datert 15.03.2013 viser at det i løpet av 2013 viL bli utbetalt 1,785 mill i
integreringstilskudd for 21 personer som er bosatt i Bø, med andre ord 85 000 kr mer enn
opprinnelig budsjettert. I mai fikk vi utbetalt ytterligere 725 000 kr for 5 barn under 18 år i
forbindelse med familiegjenforening.

I konnunesivi-esak 11/13 Revidering av budsjett 2013, har kommunestyret vedItt å øke
hudsjettett integreringstilskudd med 2,6 mill. Bakgrunn er planlagt flyktningbosettingpå
slutten av året. Egen sak om flyktningcbosettirg ble behandLet av kommunestyret i mai. Her
ble det heslwtet at skole- og barnehageavdelingen skulle overta administreringen av
flvkmingctjenesten. Skolesjefen har meldt ti]hake om at han mangler 1.1 mi]l kr som han

forvcnier skal dekkes av integreringstiiskuddet. Det er ennomfort 5 familiegjenforeninger
tidligere i år. Sammen mcd budsjettcrt mottak av 15 voksne til i vil vi kunne budsjettere med
et økt tilskudd på 0.7 mill kr.

Viser for øvrig også til kommentarer i kapittei 4.

1.5 Sentral lonnspott

Det ble avsatt 3.8 mill kr til felles lønnspo(t. Denne posten ska] dekke overheng av lokalt
lønnsoppgjor 2012 og det som måtte oppnås i forhandlinger i 2013 sentralt og lokalt.
Overhenget av lokalt oppgjør er bere2net til 2.1 mill kr. Beregninger viser at denne vil bli 2.3
mill kr. Det gjenstår mao 1.5 mil] til årets lonisoppgjør. Arets oppgjør vil bestå av sentrak
forhandlinger kap 4 og lokale fèrhandlingcr kap 3 og 5. Anslått kostnad for de Lokale
forhandlingene ser ut til å kunne oss en besparelse på 0.5 mill kr.

1.6 Utbytte

Det er budsjetlert med et aksjeutbytte fra Vesterålskrafi A/S på 2 mill kr. General
forsamlingen i selskapet er ikke gjennomført, og Bø komme ble tildelt et utbytte på kr
233 000. Det ligger mao an til en mindreinntekt på 1.8 mill kr.

1.7 Dekning av underskudd

I opprinilelig budsjett 2013 ble det avsatt 3 miLl la til dekning av akkumulert underskudd.
Imidlertid er det vedtatt en egen budsjettregulering i mars 2013 som innebærer at hele
underskuddet skal dekkes inn i løpet av 2013. Reguleringens innhold refereres i det følgende:

Som ROBEK kommune må budsjett- og økonomiplan 2013-2016 godkjennes av
fr1kesrnazneit Godkienni;igen foreligge; ikke per dato, og utfordringen er knyttet til to
områder:
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Planfor underskuddsdekningen erforskjøvet med] år utover den planen som ble godkjent av
departementet i 2011. Dette innebærer at vi må justere underskuddsdekningen slik at denne
tilfredsstiller departementets godkjenning.

Det uspesifiserte tiltaket p?.i ca 4,6 mill bør spesflseres nær’n pre, med konkrete tiltakfor
hvo,dan denne utfordring skal loses. Gjeldende bndsfet(- og okottomzplan 2013-2026 sier at
en slik hana7in gs lan/hr ditalæt skal legges frem i første tertialrapport 2013.

Rådmannenfinner det nødvendig å legge frem en regvlering allerede nå, Som tar hoide for de
nevnte utfordringene. Vi er athengige av åfåpå plass en godkienning av budsjettet så tidlig
som mulig, slik ar depolitLke vedtakenepå drtft og investering kan g/ennonfiui-es etter plan.
Samtidig anbe/hler rådmannen ar den ekstraordinære in;zte1eiipå I in/li som ble lagt inn ved
kommunestyrets budjettbe ha ndling korrigeres tilbake. Dette med hensyn til risikoenfor at
inntektsanslager blir/hr hoyt bud5jettert. lieue innebærer at det skal lages en handlingsplan
for ca 5,6 mill.

Regnskapene for 2011 og 2012 er ikke behandlet. Vi antar derfor at resultatetfor 2011 var på

ca 2,2 mill i overskudd, og at regnskapetfor 2012 går i balanse. Under disse forutsetninger
skal det samlede akkumulerte underskuddet per 2013 være på 8,4 milL Det må her tas
/hrbehold om at vi må etterregulere når begge regnskapene foreligger.

Fremlagte reguleringJbrexlår at det inntektsføres 19 mill i drifisbudsjetter, soni frlgc av
avtale med NergårdAS. Av disse midlene foreslås at 8,4 mill benyttes til å gjøre opp hele det
akkuamåerte underskuddet Resterende midler settes på disposiiJon.fand Dette innebærer at
Ba konunune vil bil utskrevet av ROBEK registeret når regnskapet for 2013 er behandlet.

Pï har i 2013 budsjettert med at vi skal dekke 3 mill av det akkumulete underskuddet. Med at
hele det akkumulene undei-skuddetforeslâs oppgjort i sin helhet i 2013, så kan 3 mill trekkes
fra det uspesifiserte tiltaket på ca 5,6 ni//li 2013. Dette innebærer at det gjenstår en
ucfordrin i budvjett 2013 pÙ ca 2,6 mill.

Rådmannenforeslår at vi regulerer opp tilskuddJlylctninger med et i inntektpå 2.6 mill. Dette
på grunn av at det er vedtatt oppstart avjlyktningbosetting i 2013, men at administravonen
av ulike forhold ikke kommer i gang med bosetting tur i slutten av 2013. Pï vil imidlertid
komme tilbake til dette særskilt iførste tertialrappon 2013.

Fylkesmaimen har i skrivende stund ikke fbrmelt godkjent budsjettet for 2013. Det er ikke
avklart om Nergårds søknad til departementet blir godkjent. Det er samtidig svært krevende å
starte en større omstillingsprosess midt i budsjettåret, med den usikkerhet som nå foreligger.
Når vi kommer til neste budsjett- og økonomiplanprosess for 2014 -2017 er flere forhold
avklart, og de ordinære årlige prosesser med omstillingsarbeid og budsjettarbeid skal
gjeimomfores. Rådmannen anbefaler at reguleringen opprettholdes slik den ble vedtatt 5mars
2013. Dette innebærer at unde:skuddet i sin helhet forrentes inndekket i 2013.

Ovennevnte tekst ble skrevet i forbindese med 1. tertialrapport. og vi har foilsatt ikke fatt

godkjent budsjettet for jirneværende &.

Søknaden fra Nergård er passert direktoratet, og ligger nå i departementet.
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I mdllomiiden er regnskapet for 2011 avsluttet med 1.6 mill kr lavere inndckning enn forutsatt

ovenfor. Dette innebærer at vi gikk inn i 2012 med et akkumuleri underskudd på 10.9 mill kr.

Regnskapet for 2012 er ikke endelig avsluttet, men det forventes nå at dette reskapet kan gi

et resultat som gjør at budettert inndelming i år kan gjennomføres. Akkumulert underskudd
vil derfor være inndekket i sin helhet.

Konklusjon
Ansvarsområdene under felles finanser finansierer i sin helhet nettorammen for avdelingene.

En gjennomgang av disse viser en merutgift på 0.3 mill kr. Det forutsettes da fortsatt at
keimnunen får et tilskudd fra Nergård som omtalt, og at vi får et integreringstilskudd som
budsjettert.

Kapittel 2 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer

2.1 Generelt om dilften

Drifien av fellesfitnksjoner og sentrale styringsorganer består av rådmannen, næring, politisk
sekretariat, personalforvaltning, fellestjenesten og driften av IT. Avdelingen har ansvaret for

en del sentrale prosesser og felles forvaltningsoppgaver for he]e kommunen. Avdelingen har

også per tiden ansvar for oppfelgaing av kulturavdelingen. Næring er ornta[t i eget kapitel.

Driften av 11, fellestjenesten og politisk sekretariat fungerer tilfredsstillende etter plan.
Hovedutfordrfrgen for denne avdelingen er fortsatt driften av okonomikontoret som helhet.
Videre er det svært utfordrende at vi ikke har egne ressurser knyltet ni personallbrvalffiingen.

Vi følger i hovedsak opp de politiske vedtak og øvrig forvaltning som ligger til nevnte

avdeling, men ressursene oppfattes generelt som svært knappe i 2013. Problemstillingen

knyttet til personal er det ønskelig å komme tiÉbake til i budsjett- og økonomiplan for 2014-

2017.

økonorniavdelingen sine ulfordringer knyttet til frafall i stillinger har gitt mange utfordringer.

Vi har mang]et j-essurser til skalleinnfordring, skalleregnskap og iiwfordring av kommunale

krav. Det ble derfor ii-mgåtc en avtale med Bodø kommune og Sortland kommune om å løse
nevnte oppgaver. Oppgavene relatert til skatt ble overtatt av Bodø kommune og skal være

ivaretatt tom. november 2013. Oppgavene ser så langt ut til å være utført tilfredsstillende.

Avtalen med Sortland kommune om hjelp til kommunal innfordring forutsatte at vi selv hadde

aktive ressurserp kommunal innfordring i Bo. Fra mai 2013 rekrutterte vi slik ressurs.
Dessverre ble vedkommende bare en måned hos oss. Vi fiat fra eltersommeren satt inn 20%
stilling fra egen organisasjon fram til vedkonnnende som har ansvaret for dette er tilbake fra

permisjon. Dette er imidlertid på langt nær tilfredsstillende ettersom vi ligger for langt etter i

arbeidet.

Det nye regnskapssystemet ser nå ut til å fungere Iilfredsstillende efter innføringen som gav

en del oppstartingsproblemer. Vi nådde ikke målet med à få behandlet regnskap for 2011 og

2012 for 30.06. Reskapet for 2011 ble sendt til revisjonen ijuni, og foreligger nå ferdig

revidert slik at det kan behandles i kommunestyret i oktober. Det jobbes fortsatt med
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regnskapet for 2012, men det er vanskelig å antyde når delie er ferdig. Vi p]anlegger å komme
i gang med scannùig av hi1a. fra årsskifiet.

Det er komniel inn to tilbud på nytt k’nnssvstem, og tilbyderne har presentert disse. Prosessen
med å foreta valg er derfor godt i gang. Vi har valgt nytt fakturcringssystem etter tilbud fra
samme leverandor som har levert okonomisystemet. og startet opp forberedelsene for
opp start.

I forbindelse med etlerslep med regnskapet for 2011 og 2012 ble det inngått en kontrakt med
et privat firma om kjøp av regnskapsenester. Denne avtalen innbefatter både avslutning av
regnskap 2011 og 2012. Foreløpig er del brukt 132.000 kr. Vi forventer en samlet utgift på ca
250.000 kt for bistand til ferdigstillelse av begge regnskap, noe som vil medføre et
overforbruk på avdelingen. Prognosen er noe usikker.

2.2 Bemanning og arbeidsmi]jø

Bemanningen er som nevnt redusert. Etter at regnskapsledcr sluttet er det rekruttert ny.
Ettersom han innehadde regnskapskonsulentstiiJingen, ble denne lyst ledig. Ny person er
allerede begynt i stillingen. Vi har fortsatt sykdom i en stilling på okonomi.
Personalsjefstfllingen (kontorsjet) står frcmdeles vakant. videre er oppfolgning av kultur lagt
til denne avdeling på grunn av svangerskapspermisjon. Som følge v bemanningssiiuasionen

er det inngått avtaler om kjøp av tjenester til skatt, itmfordring og avslutning av regnskap
2011 og 2012.

Utvikling i samlet sykefravær for kommunen fra 1. til 2. terfial framgår av etterfølgende
tabell.

Type fravær

____________

1. tertial 2. tertial

Sykerneldt fravær 83%D 8,50%

Egenmeldt fravær 1,20 % 0:80 %
Sykefravær niir.dre enn 16 dager 1.50% 0.80%

Sykefravær mellom 17-56 dager 220% 2.10 %

Sykefravær over 56 dager 3.40% 49O %

Som det fiemgår er det en liten økning i fravær generelt. Nedgangen er størst i
korttidsfraværet, noe som isolert sett er en god tendens. økonomisk er det gunstig at fraværet
i arbeidsgiverperioden går ned. Det er imidlertid en markert fkning i det lange fraværet,.

Det er svært høgt langtidsfravær ved et noen avdelinger. Det er ikke holdepunkter for å si at
dette skyldes spesielle forhold ved arbeidsplassen. Fraværet varierer mellom 0,0 % til 48,3 %
ved avdelingene. Som vi vet har noen avdelinger få ansatte, slik at langtidsfravær slår sterkt
ut.

Det legemeidte fraværet i perioden er på 6.9%. I vår JA-handlingspian er det satt en anibisjon

om at det legerneidte fraværet ikke skal overstige i løpet av året, og vi har nå dette innen
rekkevidde. Gjennomsnittet for øvrige kommuner i regionen er 7,9 %, mens den for landet er
5,1 %.
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2.3 udsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettramme og regnskapsmessig
forbrukper 3108 for årene 2012 og 2013.1
slutt, basertpå driften per2. tertial 2013.

siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets

SLml for avdelingen 172761

*Detre er su,nrnert budsfett og regnskap innenfor områdene koniro11utvaIgei revisjon, merforrnrnderiet

eldreråde4 tilskudd trossarnfiuiu arbeidsmiiJozava?get og skyss tannheketjenestea

2.4 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Det er foretatt en detaljert ennomgang av foreliggende budsjettkontroll. Permisjoner og
sykdom ved okonomiavdelingen og etterslep i forbindelse med avslutning av regnskap for
2011 og 2012 har gitt oss store utfordringer $ okonomiavdelingcn. Vi har derfor måttet kjøpe

tjenester fra Bod@ kommune for å dekke kommunens arbeid med skatteregnskap og
innfordring. Videre Jur ‘i også hatt nertoutg[fler i forhhdelse med innforcMng av kommunale
krav, hl.a svikt i gebyrimitekter. Vi har prognoser som går begge veier på de ulike
ansvarsområdene i avdelingem men den vesentligste delen av prognostisert overforbruk
skriver seg fra utfordringene ved økonomiavdelingen.

2.5 Status politiske vedtak, okonomiplantiltakene med mer

Det jobbes med å etterkomme de vedtak som fremkommer av forpliktende plan og tiltak i
økononiipanen.

Formål Netto Regnskap I Forbruk J Netto Regnskap Forbruk Avvik

budsjefl 31.032012 1% Budsjett 31.032013 1%

2013

po:iskstyrg 2011 001 38% 2339 1 119

Råd—rne, I 0 349 80% I 195 650 54%

Divarseteester 2 3’1 I 455 79 4 2416 1946 81 94

Felles FOR-utgifter 2 267 I 263 56 54 2 619 I 724 66 %

økonomiavdelingen 4 6a8 2 509 63% 4 650 3 144 68%

FeErestjenester 2 SIG I 533 65% 2 713 I 755 G5 %

øvrige funksjoner* I 081 512 49% I 108 630 57%

Tiltakskontaret 583 390 73 % 541 424 78 %

Nærngsstøtte - -400 -623 -141 % -305 13 4%

Nærinpsprosjakter fl G45 0 48

16457 9034 55% 11453 66% -650
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2.6 Konklusjon

Det er i hovedsak som følge av problemstilliiigene knyttet til økonomi og regnskup anslått en
merutgift på ca 0,65 mill for avdelingen som helhet.

Kapittel 3 Næring

3.1 Generelt om driften

A Arbeidet med utviklingsprosjekt fraHamllingsprogriiin Boks 2012 pågår fortsatt. Eksterne
forhold har medført at prosjektene er blitt skjøvet noe tt i tid. Noe av dette bEr ferdigstillet i
2013, men noe prosjekiarbeid vil også overføres til 2014.

Samarbeidet med Be Næringsforening fortsetter, både pâ generell basis og ennom
samarbeidet med de Bøks-tinansierte prosjekter.

Plan for videre bredbåndsl[lbygging er korrigert og oppdatert. Siste uke i august ble anbud på
dette lagt tt i Doffin. Det er imidlertid betydelig usikkerhet vedr. finansieringstosning for
videre utbygging, ved at NFK ikke lengre får tilført nye tilskuddsmidler til dette fra
departementet. I anbudsinnhydelsen er det derfor tatt klare finansieringsforbehold.

Det er enjevn pågang av søknader om støtte fra næringsfond, men i vesentlig grad søknader
med mindre beløp. 2. tertial ]mr en betydelig periode med “somniersti]Ie”, slik at omtiuget av

meter og samtaier med bedrifter og etablerere er mindre enn øvrige kvartal.

første del av tertia!et gikk de med noe tid til reiser i direkte tilknytning til næringsproekter.
tillegg kommer lokate/regionale møter og konferanser det er natirlig og nødvendig å delta

På,

Det er behandlet 11 søknader på tilskudd fra næringsfbnd så langt i år, og innvilget tilskudd
med il sammen lc 227.000.

Næringskontoret har, og medvirker i, flere prosjekter under utførelse. i-ler nevnes:

- deltakelse i utvikling Kobhvågen I mineralnæring
- div. kompetansetilforsel bedrifter i samarbeid med Sintef
- samfunnsdelen kommuneplan
- oppstart Strategisk næringsplan
- ferdigstillelse utviklingspropsjekt Steinesjøen

og drift av l3øks-finansierte prosjekt:

- Samarbeidsprosjekl fiskeri
- Styrkingsarbeid fiskeflåle
- Tilflyttingsprosjekl
- Samarbeidsavtaler FoU

I starien av 2. tertial hadde næringskortoret også arbeidet med skjenkehevillinger for enkelt
anledning. Dette er nå overført Fellestjenesten.

Videre prioriteriner

Omsti]lingsselskapet Boks AS skal være avviklet primo november 2013. Noen
sluilfiinksjoner må overføres til kommunene, og nærngskonsulenten arbeider med
organisering av dette. Det er viktig å etablere en orgaiisering som fomelt tilfredssiillerNFKs
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krav, slik al en sikrer at ubrukte omstillingsnider ikke blir trukket inn. I tillegg må

orgamseringen være enkel og praktisk, for å wmgå en for arbeidskrevende prosess etter

omstillingsperioden. Bo Næringsforening er samtalepartner på dette området.

Det er utarbeidet skisse (planprogran) for ny Strategisk næringspian. Arbeidet vil starte opp i

høst, og bør kunne ferdigstilles samordnet med pågående arheider med Kommuneplanens

samfijnnsdel.

Videre arbeid med nringsporsjektene innenfor handlingsprogram omstilling 2012 vil være

sentral. Del er budsjetterl med et betydelig internarbeid i disse prosjektene, og vil kreve

prioritering av arbeidsressurs. Bo Næringsforening deltar innenfor dissc prosjektene, men en

vesentlig del av oppgavene må ulfores ved næringskontoret.

I siste tertial vil resultat av anhudsinnhydetsen for bredbåndsutbygging foreligge, og arbeidet

med vurdering, finansieringsløsrunger og gjennomføring vii starte opp. Dette arbeidet vil

også være ganske omfattende.

Næringskontoret har et ambisiøt omfang av næringsrettede prosjekter, noen ennom

utarbeidet handlingsprogram Bøks, og noen med annen finansiering og iimretnng. Felles for

a]le prosjeklene at det ikke er badsjettert bruk av kommunale driftemidler, heller ikke for

bredbåuidsprosjektcne. For noe’) a\ prosjekiene er det innarbeidet bruk av mindre beløp fra

næringsfondet (midler fra NFK).

Bemanning med en person ved næringskontoret medfører en veldig stram tidsplan, og et

relativt høyt arbeidspress. Det er klart at hoy forvenlet aktivitet, saimnen med lav bemaiming,

kan sk&le både gjennomføring og kvalitet på gjennomforingen. I arbeidet med Stralegisk

næringsplan, og Kommuneplanens sanftmnsdel. vil en måtte tilpasse mål og aktivitetsplaner

til tilengelige ressurser, eventuelt tilføre nye ressurser.

Næringsavdelingen er avhengig av, og har, et tett og godt samarbeid med andre avdelinger i

kommunen i løpende aktiviteter. Ekstemt samarbeid vurderes også som sterkt og godt, både

med øvrige kommuner i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, og andre

eksierne kontakter.

3.3 Budsjett og regnskap

Regnskap for drift, næriugsstøtte og prosjekter viser samlet, tabell nedenfor, overforbruk i

forhold til budsjett med kr 306.000. Differansene skyldes ikke periodiserte inntekter på

11200, ikke ilmtektsfør tilforsel på 112W kr 520.000 til næringsfond 2013 fraNordland

‘Ike-skommune, samt noen mindre kostnader på enkeliprosjekter som skal linansieres

gjennom eksterne tilskudd. Tilskuddene inntektsfgres senere på året

Lahell i hele tusen
Forvent

Netto Regn-skap Netto et

budsjett Forbruk budsjett Regnskap Forbruk i åISprOEF

2012 30.08.2012 % 2013 30,08.13

Nærinaskontoret 583 389 67 % 541 424 78 % 0

Næingsstgtte -403 -623 156% -305 131 -4% 0

Næringsprosekter 0 549 0 48 0

Sum for
avdelingen 183 315 236 485 74,11% Ol
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3.4 Forklaring på avvik i drift jfr. Tabellen

Regnskap for drift, næringsstette og prosjekter viser samlet, tabell nedenfor, overforbruk i

forhold til budsjett med kr 306.000. Differansene skyides ikke periodiserte inntekter på
11200 “Næringskonloret. ikke iuntektsført tilførscl på til næringsfond på 11201
“Næringsstøtte”, samt noen mindre kostnader på enkeltprosjekter på 11202
‘Nærnsprosjekter”soin skal finansieres elrnorn eksterne tilskudd. Tilskuddene inntcktsføres

senere på året.

3.5 Status politiske vedtak, ekonomiplantiltakene med mer

Politiske vedtak følges opp etler budsjett og okonorniplan 2013-2016.

3.6 Konklusjon

Næringsavdelingen forventer balanse ved årets slutt

Kapitt& 4 Sko’e og barnehageavdelingen

Undervisningsavdelingen hur i hovedsak ansvar ibr oppgaver iht. lov, forskrifier og
retningsliier knyttet til barnehager, SF0, gruimsko]e og voksenopplæring. Fra høsten 2013 er
også flyktningenesten lagt til skole- og barnehageavdelingen.

4.1 økonomisk status
I tabellen nedenfor vises en oversikt over skole- og barnehageavdelingens budsjcttramme og
regnskapsrnessige forbruk per 31.0$ for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert
resullat ved åiets s!utt. basert på driCen per 2. t&rflal 2013.

‘ Formål Netto Regnskap Forbruk • Revidert netto Regnskap Forbruk Avvik

budsjeu 3108.2012 i budsjett 31022013 1%

2012

-

2013

Adrn]pol styring/t[Ilitsv
—

i 292 776 0 % 186 830 446% -1 147

Feflesutftar 7162 5159 72% 7518 - 4523 60%

Steine skole/SPO 6 646 - 4 303 65 % 6 950 4 756 68 %

Straume sko[eISEO 5 701 3 723 65% 6 041 3 744 62%

Edet skole/SFO 4 676 2 905 62 % 4 536 2 898 64 %

ungdomsskole 8 981 5 749 64% 9 121 6 003 66%

Vinje barnehage 2 495 I 044 — 42% 2 916 2 187 75%

FjæroII barnehage — 2 183 I 216 56% I 386 I 230 59%

-Strcbarre,aae 3O9 1554 61% 3i3O 64%

Ridetbamahae - 1657 58% — 173-8 1037 60%

IVoKse1ooplætg 48 -118 -45 375 -781 34

:rsg-er:ng [ 0 0 0% 76fl 0 0%

rrav&un 43832 27568 63% 442351 29577 67% -1 1471
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Forklaring til eventuelle avvik i driften jfr. tabefleu (både positive og negative avvik)

Det er utarbeidet et revidert budsjett. Tallene for dette frenikommer over. I det reviderte

budsjettet er det forutsatt at fiykrniugtjenesten overtas og at utgiftene regnskapsfares på
avdelingen sitt regnskap fra 01.09.13. Tallene forutsetter mottak av ca. 15 personer i løpet av

perioden oktober — desember 2013. Det kom også 5 fremmedsprMdige elever i vår som
medførte økte kostnader og som er lagt inn i skolenes budsjett. Integreringstilskuddet som

mottas for voksne og barn føres på kap. 1.8, men det er en forutsetning at avdelingen sitt
budsjett balanseres med deler av dette tilskuddet. totalt kr 1.147.000. Belepel fremkommer i

oversikten over som cii minus. Lotrnsoppgjcrt høsten 2012 og sentralt oppgjør pr. mai 2013

for kap 4 er innarbeidet i revidert budsjett.

4.2 Generelt om driften
4,2.1 SkoLene

- ikke store økonomiske avvik så langt.
- Det er for tiden ingen elever fra Eidet som ønsker Jeksehjelp eller som har plass i SF0

(i barnehagen).
- Fra august er det tilsatt ny rektor ved Eidet skole
- Eidet skole o flø ungdomsskole hadde i vår lilsyn vedrørende elevenes psykososiale

miljø. Begge skolene må i sWrre grad dokuinentcre nainer knyttet til ternatikkea
- Ungdomsskolen gjennomforer et arheidsmiIjoproekt i samarbeid med

bedrifishelsetjenesten.
- Det er for jimeværende skoleår konstituert ny leder ved Sieine SF0.
- Steine skole kjøper inn Ipad til bruk i første klasse. lnnlopet gjøres i samarbeid med
Steine FAU.
- Voksenopplæringen er fra aügust flyttet fra Steine skole til den gamle bamehagen

v/sparebanken. Dit har ogsâ flyktningkoordinator flyttet. Det er for øvrig ønskelig å endre

tittelen på den stillingen til integreringskonsulenl.
- Skolene har arbeidet mye med bedre vurderingsrutiner, klasseledelse og noen har besøkt

andre skoler bLa. i forbindelse med leseopplæringen.
- Vi har fätt godkjent 2 ART- iistrt&tører.
- Det er enpedagogisk utfordring å gi nyankomne frernmedspråk]ige barn et godt nok
tilbud. Dette fordi de. ikke behersker norsk godt nok, og dermed har problemer med å
følge med i ordinær undervisning. Dette gjelder alle, men kanskje spesielt barn som
kommer i ungdomsskolealder. De 5 som kom ved påsketider ble plassert i er’

innforingsklasse fra påske til sommerferien, men er nå i ordinær klasse i alle fag unntatt i

de timene der de har språkopplæring.
- Voksenopplæringen har en elev som får grutmskoleopplæring, og noen få som får
norskoppjæring. Ved moffak av flykininger i høst, er det forutsatt at opplæringen av de

nankomne skaL ivaretas av nåværende personell.

4.2.2.Barneliager
- Etter hovedutlystiinga i vår er det samlet sett litt færre barn i barnehagene i forhold til høsten

2012.
- Fjærvofl barnehage og begge avdelingene på Vinje er slått sammen fra 01.08. Frem til at ny

barnehage er ferdig har de tilhold på Fjærvoil.
- Samnienslåingen av barnehagene sammen med en del andre forhold, har medført flytting av

noe personell me]lom bnrnehage/skole!SFO. På grunn av sammenslåingen er samlet antall

ansatte redusert fra august.
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- Ny barnehage er ikke ferdig før i løpet av oktober, det påløper dermed noe mer kostnader til
drift enu forutsatt i budsjettet. Dette finansieres av tidligere avsatte skjønnsmidler til
bamehageformål og er tatt med i ovenstående budsjeitall.

4.3 Kort beskrivelse av status p politiske vedtak ekonomiplantiltakene med mm.
Drifta gjennomfores i hovedsak slik det ftemgårav budsjettet for2OlJ.

- Eidet SF0 er mid[ertidig lagt ued.
- Det er innkjøpt nye stoler til Bø ungdomsskole
- Redusert bemaming i bamehage gjennomført i hovedsak som forutsatt
- Arbeidet med oppføring av ny barnehage ivaretas av teknisk avdeling. Barnehagen er

planlagt ferdig i oktober.

4.4 Oppsummering og konklusjon (merforbnik, balanse eller minclreforbruk?)
Det er pr. 31.08 i hovedsak et noirnalt forbruk, jfr. kotmnentarer til økonomioversikten. Det er
imidlertid valkclig å ha oversikt over vikarforbruk i forhold til sykelønnsrefLtsjoner og andre
variable kostnader, men ut fra forbmk etc, så langt, så rcgner jeg med et regnskapet for skole
og barnehageavdelingen pr. 31.12 ikke vil ha vesentLige overskridelser. En forutsetning er at
lokalt lønnsoppgjør kap 3 dekkes av felles avsatt “pott” og at etaten tilføres 1.147.000 fra kap.
1.8 integreringstilskudd.

Kapittel 5 Helse og omsorgsavdehngen

5.1 Generelt om driften
Det er ingen spesielle avvik i forhold til normal drift. 8e kommune deltar i
oppiærrngsprogramltet “Helsefremmende arbeid”, som er et relativt omfattende program for
kompetanseoppbygging, ekstemt fmansiert. Fem av mel]omlederne i avdelingen de]tar. Fire
ansatte er innvilget permisjon med onn for å ta videreutdajining utover høgskolcitdanning.
Avdelingen driver flere prosjekter med !ilskudd fra fyikesmaniien. I regi av dci statlige
prosjcktet “Vårres tmga-vån’es fremtid” gjennomføres prosjektene arheidsrnedsin for
ungdom, aktivitetskott for barn og unge, barne- og ungdomsteam (BUT), sIoÉte til transport
ved aktivitetstiltak, fersk frokost og hybelkost.
Demensteamet har gjennomført pårørendeskole mcd 4 samlinger. Det har vært godt mottatt og
oppleves som et bli for dcmensomsorgen i Bø.

Ferieavviklingen ble gjennomført på en god måte i alle avdelingene. Imidlertid var det endel•
sykdom blant fast ansalte som medførte stort forbruk av overtid for å holde forsvarlig drift. Vi
mener at vi stort sett k]arer å holde samme nivå på tjenestene under ferieavviklingen som
resten av året, med unntak av hjeminehjelpstjenester og økte ventelister Jegekontoret. Dette
skyldes mangel på vikarcr under ferieavviklingen. Vi mottar mange søknader fra
sommervikarer som i±e er bosatt i Ba Et stort problem er da at vi ikke kan formid[e bolig til
disse, noe vii frtmtiden kan bli nødt å få til.

Samhandlingsrcformen har ikke medfort store endringer for driften av legekontoret. Drift av
akunplassen går greit, men med færre innleggelser enn forventet
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Barnevernstjenesten: Barneveruslje.nesten går greit, uten at helse- og sosialadmini sirasjonen
harnot aimet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemxneh@rendc i Bo mottar. Vi er

100 % avhengig av at Vesterålen Barnevem gjør en god jobb, og ingenting tyder på noe
annet. Rapporteringsrutinene fra Vesterålen harnevern har utviklet seg positivt, og det
rapporteres nå på tiltak og økonomi kvartalsvis. Det oppleves al]ikevel som en utfordring at
hamevernstjenesten så langt er blitt mer usynlig i det systemretta og forebyggende arbeidet
lokalt, Det er foretatt en nyansettelse med kontorsted Bø, etter at en av de tidligere ansatte er
overført annet kontorsted.

Legekontoret: Personellsituasjonen på legekontoret er stabil og sykefraværet er lavt. Det leies
inn vikar for en av legene (50 % stilling) som har fødseispermisjon frem til oktober 2013. En
av helsesekjetærene har sagt opp, men det er rekruttert kompetent erstattet som derved har fått

opp’1t ønsket om 100% stilling.
Arbeidet med å utarbeide en Folkehelseplan er startet. Kornnmneoverlegen leder arbeidet som
er planlag: ferdig i oktober 2013. Der er inngått avtale med de to spesialistene i
a]hrennmcdisin om dekning av nodvendige ulgifter til videreutdanning for å opprettholde
spesialiteten.
Tiigjengeligheten på legekontoret bar vært god i sommer både på lelefon og for

konsultasjoner, selv om ventetiden for time hos fastlegen irndvendigvis går opp når det ikke
leies inn vkarer ved fericavviklingen.

Ilelsestasjonen: Jordmor/helsesøster gikk ut i Jønnet utdauningspermisjon i august. Vikar er
leid inn i 40% stilling. Helses@ster fr administrativ støtte fra legekontoret (15 % stilling).
Arbeidsoppgavene til jordmor/helsesøster er fordelt på andre ansatte innenfor
helseavdelingen. E fåtall oppgaver utfores av personell fra sko!en. Svangerskapskontrol]er
utføres av fastlegene. Ved behov for jordnior henvises pasientene til Sortland kommune.
Helsestasjon har investert 80 000 kr i nytt journalsystem pga at det gamle systemet ikke
lenger var kompatibet med Sysvak. Folkehelsekoordinatorstillingen i 50 % stilling ble holdt
vakant grunnet mangel på personell.

Avdelingen for psykisk helsearheid: Svært ressurskrevende enkeltbrukere er en utfordringfor
avdelingen pga. for lite ressurser. Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten oppleves som
mangelfull, med bl.a. rutinesvikt i forbindelse med utskriving av pasienter. Den innførte “5-
dagers-posten” ved Straume DPS representerer en stor utfordring mht personellressurser. Den
betyr at pasienter innlagt ved DPS mandag til fredag, skrives ull lil kommunene i helg og
høytider. To av de ansatte har avsluttet videreutdanning, en ansalt er under videreutdanning
med økonomisk støtte fra fvkesmannen. Fericavviklingen gikk greit tross mangel på vikarer.

De pasientene som trenger ekstra oppføging har fått det (noe som betyr at andre har fatt et

redusert tilbud).

JI/ennnesykepleien: Behovet for hjemmesykep]eie er okende. Det skyldes i hovedsak at flere
innvilges korttidsopphold og avlastning og dermed har behov for mer oppfolging fra
hjeimnesykepleien. 125 bruker mottok tjenester fra hjemmesykepleien 2. tertial 2013, en
økning med 4 pasienter. Det er også flere bruker ned større behov for tjenester enn tidligere.
De ansatte har i samarbeid med kreftsykepleier levert til dels omfattende tjenester til
hjernmeboende med alvorlig kreftsykdom
E- resepter og E —meldinger med legetjeneslen fungerer tilfredsstillende.
lljenimesykrpieien administrerer medisin/doselter for 85 personer. Dette er tidvis et
tidkrevende arbeid med ilegging av dosetter, sørge for resepter og oppdatering av

medisinlistene.
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1-Ijemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Alle
omsorgsboligene er utleid og det står 14 på venteliste for å få omsorgsbolig.

Hfernmehjelpstjenesten: I ljernmehjelpstjenesten fungerer godt, men en opplever en del
misnøye fra mottakere av hjemnnehjelp i forbindelse med ferieavviklinga. Dette skyldes
reduserte tjenester pga manglende ferievikarer. I arbeidet med å øke stillingsstøirelser ble det
utlyst og tilsatt i en 93 % kornbncrt stilling i hierninehjelpstjenesten og helgeturnus ved
Boheimen.

Boheimen avdeling Nauste; og Sjøhuset: Det har i perioden vært totalt 33 utskrivninger
fordelt på 16 korttidsoppho]d. 10 akuttopphold og 5 avlastningsopphold. Dette er stabilt
sammenlignet med forrige periode, men dog ei svak økning på akutrplassen og
avlastningsopphold. Korttids og akuttplassen krever mye tid fra skehjemslegcn og det øvrige
personalet Det har til tider vwrt behov for en del ekstra innleie av personale.
Det arbeides med ny tumus med sikte på oppstart.
Det har vært en del sykefravær i løpet av somniereri, noe som medført ekstra belastning på
[erievikarene som for ovrig har fungert utmerket.

Bsheime, avdeling Blåkloldta og Rogna: Pga av sterkt press på plassene har det vært
overbelegg med en pasient på en av de fire nedlagtc plassene. I tillegg er en av plassene tatt i
bruk som omsorgsbolig.
Det har vært store utfordringer i forhold til særlig ressurskrevende brukere, med behov for 1:1
oppfølging hele døgnel. Noe av det mest problematiske htir vært å skaffe ekstra personell da
dette korn i tillegg ti] fericavviklingen. Avdelingen har klart dette med god hjelp av dyktige
vikarer.

Det rnottas i økende grad henvendelser frautfivira bøerdinger som ønsker svkehjemsplass i
Bo. Disse har krav på sykehjcrnsplass etter samme retningslinjer som de som bor i
kommunen. En slik søknad ble innvilget i perioden.
Avdelinga har han stort sykefravær i perioden noe som kan skyldes stor belastning på
personalet. men det er ikke rapportert al sykefraværet skyldes atbeidsmiljeet.
Avdelinga gjemomfone grillfest for hele Boheimen. All honnør til komiteen for ett flott
tiltak.

Kjøkkentjenesten fungerer fint, og det er godt samarbeid med avdelingene. Langtidsfravret
har vært høgt i perioden, men avdelinga har vist stor evne til å løse de utfordringene det
medfører. Middagsleveransene til Straume DPS går greit.

Vàskeri og renholdsavdeling: Renholdsavdelinga arbeider godt og målbevisst. To flyktninger
har vært i opplæring på avdelinga og disse har i samarbeid med det øvrige personalet fbretatt
rundvasking av Boheimen. De samme personene har vært ferievikarer i sommer og det har
fungert utmerket.
Det er gjermomføri kurs i Skikk og uskikk i regi av NAV.

Tiltalt og tjenesterfor flinkvjonshe,nniede; Renovering av lcilighetene i bofellesskapet er
gjennomført og det gjenstår ci leilighet. Denne blir rcnovert i løpet av høsten. Leiligheten har
vært brukt til avlastning. Denne bnikeren flyttet imidlertid i løpet av sommeren, noe som gir
en reduksjon med 1,4 årsverk og ny turnus fra 1. oktober.
Sykefraværet har vært lwgt i periode. Det er flere iangtidsfravær, men fraværet kan ikke
knvttes til arbeidsmiljøet. Sykefraværet var spesielt stort i sommer, noe som medførte ekstra
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behov for vikarer. Avdelingen Marte ikke å dekke opp mcd vikarer til alle vaktene dermed

utløste cn del overtid på det øvrige personalet. Nattjencsten ved Bøheimen gir bistand til

nallevaktene i hofeuesskapet. Dette behovet øker fordi det er behov for 2 personale i
stellesituasjonen.
Tre av de ansatte går deltidsstudium vemepleie, en frrde har begyffi på videreutdarming. Det

er meget gledc]ig. da den formelle fagkornpetanscn ved avdelingen har vært lavere enn

ønskelig. Det er et godt samarbeid med Bjørkengen gård og bofellesskapet om
aktivitetstilbuciet. En bruker har aktivitetstilbud ved Vesterålsprodukter i Bø.
Avdelinga har gjennomført kurs i Skikk og Uskikk i regi av NAV.

Bolig doktorhagen fungerer svært bra. Tre av de ansatte tar hogskoleutdairning, noe som er

svært gledelig. Alle har praksis i løpet av høsten noe som betyr eksta behov for vikarer. Dette

gr greit pga god tilgang på vikarer ved avdelingen. Det er svært gledelig at avdelingen nå er

nede i et sykefraværpå 5,! %.jfr. at dette var et deimål ved etablering av tiltaket.

5.2 Bemannng og arbeidsmiljo.
Det er generelt stor mangel på vikarer. og spesielt ved avvik]ingen av sominerferie. Dette

medibrer en dcl bruk av overtid, som burde vært unngått, men problemet er at det faktisk ikke

er mulig å flï tak i flere vikarer.

Tilgangenpå sykepl&ere og vewep1eiee er nå tilfredsstillende på grunn av nyutdannede

personer bosatt i Rø kommune. Vi har ikke hatt ledige 100 % stillinger ù tUby disse, men vi

prkTver så godt vi kan å til rette stillinger slik at de kan finne arbeid i Dø. Det er svært gledelig

at flere bøfierdinger tar desentralisert høgskoteutdanning, og forhåpentligvis kommer tilbake

etter endt utdanning. Vi har også hele tiden høgs]wleutdannet personell som tar

videreutdanning, og Bø kommune Jegger forho’dene godt til rette for dem gjennom permisjon

mflonn ved samlinger og stipendordriinger. Fire per-soner startet videreutdanning ved

studiestart i høst.

Vi arbeider kontinuerlig med å Ïà til større stillinger for deltidsansarte som ønsker dette. Vi

gjør nå et forsøk der vi utlyser en fast 30% stilling som kan brukes til utvide eksisterende

stilling. Betingelsen er da at den ansatte selv må skaffe seg nødvendig antall stillinger ved å si

ja til stillinger som lyses ledig via “Min vakt”. Flere personer har i løpet Liv perioden fått

utvidet sine faste stil]inger pga av rettigheter i forhold til Arbeidsmiljøloven.

Rekrutteringen av helsefagarbeidere er svært lavt. Personalorganet for helse- og

ornsorgsavdelingen har derf& gjort vedtak om å arbeide for at inntil 2 lærlinger ved utlysning

av disse tilbys 100% stilling i 13ø kommune ved avlagt fagprøve.

Arheidsmiljøet i helse- og sosialavdelingen oppleves som godt. I de avdelingene der

sykefraværet er høgt, er det ikke noe som tyder på at dette kan tilskrives dårlig arbeidsmiljø.

Det gjennomføres regelmessige avdelingsmøter ved alle avdelinger. Samarbeidet med de

tillitsvalgte gjennom personalorganet og på andre måter oppleves som svært godt, med

gjensidig tillit mellom partene.
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Utvikling sykefravær 2.tertial 2011 — 2.tertial 2013.

_____________ _____________

Type fravær 2,tertal 2011 2.tertial 2012 1. tertial 2013 2.tertial 2013
kefravær 70,3% 12,5% 10,7% 105%
Egenmeldt sykefravær 1,5 % J ,0 %
Sykefravær < 16 dager 3,0 % 2,4 % 2.4 % 1,2 %
Svkefmværl7-56dager 2,2% 2,3 3,1% 3,0%
Sykefravær>56 dager 5,1% 7.8% 3,7% 5,3%

Som det fremgår er det en liten nedgang i fravær genereft. Nedgangen er størst i
korttidsfraværet, noe som isolert setter en god tendens. Okoiomisk er det gunstig at fraværet
i arbeidsgfverperioden gr ned. Det er imidlertid en relativt sterk økning i det lange fraværet,
etter en sterk nedgang av dette i 1. tertial.

Vi har svært høgt langtidsfra\’ær ved etpar av avdelingene. Vi har ikke ho!depunkter for å si
at dette skyldes forhold ved arbeidsplassen, utover det generelle at pleie- og onisorgssektoren
er et tungt yrke.
Når det gjelder de enkelte avdelingene er sykefraværet ved Bøheimen samlet 14,1 %, noe som
er en liten nedgang. Fraværet er samlet sett ikke tilfredsstillende. Det er imidlertid stor
variasjon mellom etasjene med 9,8 % i 1. etasje, og 18,1 % i 2. etasje. TIF har 20,4%, noe
som er sterk negativ utvikling sammenlignet med 1. lertial. Hjeimnesykepleien har et fravær
på 4,1 %, noe som er et v&dig bra og en sterk nedgang fra 1. tertial. 1-løgeste fravær ved en
avde]ing er på 24,0 %, noe som skyldes mange JangIdsfravær.
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5.3 Budsjett og regnskap
I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjettrammc og regnskapsmessig
forbruk per 30.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets
slutt, basert på driften per utgangen av 2. tertial 2013.

[ffçjekter hs.avd

[Sum for avdelingen

* Interne overføringer ikke ført
** Statstilskudd ressurskrevende brukere ikke fort

Generelt: Regnkapet er ikke periodisert, ogprosentforbruk derfor ikke korrekt. Det
siheste tallet erfoiventet avwkpr. 31.12.2013

5.4 Forklaring pâ anik i drift
Det er samlet sett stipuleri et merforbruk på kr. 400 000 på driften. Dette skyldes i hovedsak
ekstraordinære kosinader tilknylta ressurskrevende brukere, samt stort forbruk av overtid.
Forbruket av overtid har sammenheng med stort svkefravær, og mangel på vikarer, Dette
medfører igjen at fast ansatte niå pålegges overtid for å fâ nok personell til å beniasme oppsatt
turnus.

Formål Netto Regnskap Forbruk NtIo Regnskap Forbruk Forventa

budsjett 31.3.2012 i budsjett 31082013 i % avvik

2012 2013

Ks.adn I 601 I 201 75.0 ¶4 I 846 1 239 67 ¶4 629

Poitisk styring 50 0 0.0 ¶4 0 0

Bø Fese- og sosiasenter -653 -455 691 % -695 -419 60 % 0

Råd for ftmnkso,s4e-imedo 11 0 0.0% 11 0 0% 0

Legenesten 3 515 2 15 599% 4 37 2 94 72%

Fysioterapitjenesten 856 563 658 % 882 590 6? % 10

Friskljyssentrajen 106 46 43.4 % 99 46 47 34 0

EY!5 I 10 10000% 0 0 0% 0

Halsestasjonen 786 538 68.4% 611 644 105% 36

Avde]]ng psykisk h&severn 4 867 2 642 54,3% 5 535 2 919 53 % -5

Barnevcrnstjenesten 6 822 3 195 46.8% 6 649 3 553 53%

Adm. PJee- og omsorg** 2 670 I 432 53,6% 2 301 I 490 65% 22

1. etasje Bøheimen* 11 759 6 372 54,2 % 10 648 6 629 62 94 379

2. etasje Bheimen* 12 175 8 910 73.2% 14 642 10 035 69% I 068

VaskeiftarhId 2 189 I 723 617% 2 839 I 845 66% -167

Kzkker[enestei 2 806 1 £SS 52.0 % 2 645 I 602 61 % -246

Hrnhelp 2 351 I 268 53.9% I 973 I 342 6S 34 41

LH;eresacais I 12 670 7 365 58.1 % 12 948 7 818 60% -280

flF’_________________ 9053 7603 840% 10359 8867 66% 478

p:ohacer 1802 2922 162.2% 1829 3265 l79%j 261

P:csekl
Sar.handingsrefcnen 4 231 2 247 53,1 % 3 825 2 328 61 %

-2300,0 %

80264 51 119 637% 83054 5677.468] 400]

.73

-325

0
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Saniliandhngsrefor-rnen, dvs, betaling for forbruk pasienter på sykehus. forventes å gi
mindreforbruk basert pA utviklingen hittil i år. Stipu!erte inerinntekter helse- og
sosialadininistrasjon skyldes forventa kompensasjon sentralt lønnsoppgjør.

5.4 Status på politiske vedtak, okonoiuiplantiltakene med m.m.
Politiske vedtak om nedlegging av 4 sykehjernsplasser ved Bgheimen, reduksjon I årsverk
avdeling for psykisk helsearbeid, reduksjon ett års-verk hjemmesykepleien, reduksjon 0,5
årsverk hjernmehjelp er alle gjennomført. Ingen av nedskjæringstiltakene medførte
oppsigelser eller omplassering mellom avdelingene.
Ekstrabevilgning kr. 50 000 til aktivitetsti]tak er blant annet brukt til tilsetting av ungdom ved
Boheimen med formål aktivisering.

5.6 Konklusjon
Budsjenkontrolien pr. 31.8.13 indikerer el merforbruk på kr. 400 000. Dette forulsetter at det
ikkc oppstår uforutsette tiltak knytta til ressurskrevcnde brukere. Vi vil imidlertid gjwe hva vi
kan resten av året for å kunne oppnå balanse. Driften av avdelingen går generelt godL

Kapittel 6 Kulturavdelingen

6.1 Generelt om driften

Kulnirskolen har ansvar for å adininisfrere skolen, undervise i kulturelle fag,
Samarbeide og selge tjenester til lag og foreninger, delta på regional e saniarbedstil1ak
MUSAlvlJRegsekk og koordinere kommunens arbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

Ved scrnesterets slutt hadde kulturskolen 66 aktive clevplasser, og 11 på venteliste. Ved
oppstart av nytt skoleår har vi mange sølmader i forhold til de to siste årene, og har derfor en
lengre venteliste eirn forrige tei-tial. Vi har prøvd å imøtekomme så mange søkere som mulig.

Pr dd har vi 80 aktive e]evpiasser og 26 ciever pâ venteliste.
Kjerneundervisningen i ku[tiirskolen har fonsatt størst dekning på nlusikkLtndervisning,

Og har lenge ønsket å utvide tilbudet med flere estetiske retninger. [sammenheng med
Kulturskoletimen, har vii år klart dette — der det tilbys musikkteater i egen regi til alle 3. og 4.

klassinger. Dette er foreløpig et gratis tilbud, og ved oppstart har vi 13 påmeldte elever.

Prosjektet “Musikalske heltcr” med hele ktiltursko!en hadde konsert i kultursalen S. mai.
Konserten fikk strålende tilbakemeldinger.

I forbindelse med “Hånd i hånd — samhandling mellom barn og unge”, ble det bevilget

40 000, i tilskudd til et musikkverksted for ungdom, som skuile adminisfteres av kulturskole

og ungdomsleder. Prosjektet slartet opp i mai, og foreløpig har 10 band med ungdommer

meldt seg på. Forelopig sluttdato er satt ti] 2. ijovember.

Kultursko!en gi fonsatt det samme tilbudet til Bo Gospelkor, Dø Masikkforening og
Korforeningen Varden.
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Selv om det er en del utfordringer rnht Tessurser. har vi en svært aktiv kulturskole, med jevnt
elevtall og dyktige engasjerte lærere. Samarbeider også med vIUSÆM og KULTSAM.
Kulturskolerektor har blitt styremedlem i Norsk Kiilturskolerad Nordland, som gir mulighet
til et spemwnde imsyn i kulturskole-Norge og forutsigbarhet i forhold til statlige diskusjoner
og beslutninger.

Dø bibliotek har hatt ordinær åpningstid hele sommeren. Dette var viktig, fordi biblioteket
bruker å være bra besøkt i denne perioden, spesielt på gmnn av alle sommergjestene som
koimner til Dø. Vi har i denne perioden hatt en ekstra person i 60 prosent stilling via
NAV/lrnmslilskudd som har lulpet til med åpningstider, fakturaer og rcgistrering av bøker.
Ett arrangement under årets Reginedaga var lagt til Bø bibliotek. E]lers har alle prosjekt
vært på veni til biblioteksjefen er tilbake.

Bokbussen i Vesterålen er ikke på veien under skoleferien. Bussen ble rutinemessig ryddet før
somnieren og var igjen på veien fra slutten av august med en nyansatt hokbuss assistent i ett
års vikariat for kjoringen på Sojiand. Boreal sliter mcd å linne nye faste sjåfører ni
bokhussen.

6.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Kultursjefen er ute i svangerskapspermisjon i 2013. Det skal ikke settes inn vikar, og
hovedfokus vil derfor være på å få gjennomført de oppgaver som ligger til avdelingen.
Utviklingen av avdelingen som helhet vil tide under denne inidiertidige situasjonen. Det er
laiwvarig sykefraværpå biblioteket. Det rapporteres likevel at biblioteket klarer å holde de
fastsatte åpningstider, og gjeimomfore planlagte og rutinemessige oppgaver.

Kulmrskolerektor er ansatt i 100% stilling, hvorav 35% er administrasjon (5%DKS-
koordinator), 45% undervisning og 20% stilling om dirigent for Do Gospelkor.

Ungdomsleder har sagt opp stillingen sin med virkning fra
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6.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetti-amme og regnskHpsmessig
forbruk per 31.08 for årene 2012 og 2013. I siste kolomie er gitt et estitnert resultat ved årets
slutt, basert på driften per 2. tertial 2013.

I Forniål Netto Regnskap Forbrtik Netto Regnskap Forbruk Avvik

budsjett 31.082012 % budsjett 31082013 1%

20W 23

Atnstrasjon 9V 4S 53 713! -158 -22%

Reseliviro 176 23 7O% 2091 26 13%J

Grdshs:o,en -160 — -3C 20% -100 -3- 3%

UngtmsabaJ 598 223 54 % £36 230 43 %

lceIt 435 - 269 2% 435 -5 -.

Andre
kulwraktiviteter 281 - 449 160% 282 81 29% -

Kunstfcrmidr]ng — 86 84 95% 2fl8 25 12%

Folkebibliotek 874 634 73 % 940 327 35 % -

Museum 325 359 110% 37 188 51 %

Kufturskole I 173 625 53% I 152 454 39%

Sum for avdelingen 4757 3 316 70% 4 742 I 165 25%

6.4 Forklaring på avvik i drift

Det er ingen budsjcttrnessige avvik på kulturavde]ingen

6.5 Status på politiske vedtak, okonomiplautiltakene med m.m.

Budsjettet for 2013 legger opp til en inn-sparing i driften ved å holde deler av
kuTtursje-fstillinen vakait. Tiltaket gjennomføres som vedtatt.

6.6 Konklusjon

Driften av avdelingen går som platilagt. Det er ikke forventet overskridelser, og det forventes
derfor balanse ved årets slutt.

Kapittel 7 NAV

7.1 Generelt om driften

Nav har i hovedsak ansvar for lov om sosiale tjenester knyttet til den kommunale delen av
kontoret. Herunder inibefattes søknad om sosialhjelp, tilskudd og lån fra Husbanken,
stettekontalçtordningen. okonornistyring og Kvalifiseringsprogrammet. Kontoret har også
ansvar forparkeringskort for funksjonshemmede og drosielapper (II-kort).
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I tillegg driver kontoret med gjeldsrådgivning. Kontoret har okt sin kompetanse innen
motiverende intervju, da en av de ansatte hai- flullført vektai]studie innen området En ansatt
har også tatt vekttalls basert studie innen k&riereveiledning.

NAV merker en økende pågang i behovet for gjeldsrådgiving. startlån og tilskudd. Nav Bø
har i 2013 brukt 2 millioner i start lån og tilskudd. Kontoret er innvilget nye starilånsmidler
fra Husbanken i 2013. Det brukes også slørre ressurser enn tidligere årpå e]dsrådgiving.
Bkl har et høyt artall deltakere på Kvalifiseringsprograrnmet.
Nav Bø har holdt seg innenfor budsjea for sosialhjdp. En av grunnene til at dette lar seg gørc
er at kontoret jobber godt med fl få brukere inn på statlige tiltak som arbeidspraksis og
lønnstilslcudd.

Det er enda stor fokus på innføring av standardiserte tjenester ennom Nav og det er knyttet
mye opplæring og rapportering til dette. I dette tertial har det vært økt fokus på å bistå brukere
i selvbetj eningsløsninger.
Kontoret har deltatt i prosjekt «Arbeidsrnedisin» og har hatt besøk av elever i 9 klasse ved Bø
ungdomsskole for informasjon oinjobbsok og jobb intervju. Nav scoret høyt pà eva!uering
eUer proektet også i 2013.09.09 Nav har også deltatt i gruppe for «Folkeheke» som skal inn
i kommuneplan.
Det er gjennoinfrt prosjekt «Ungdom i arbeid» til slutten av august 2013. Prosjektet ansees
som vellykket, men i frcmtEden bør prosjektet ligge under en ctat som kan tilby flere
arbeidsoppgaver. Det viste seg at prosjcktct ikke kunne gi arbeid tre dager i uken på fuJi tid.

7.2 Bemanning og arbeidsmiljo

Kontoret har ikke sykefravær blant de kommunalt ansatte. Kontoret har sykefravær på statlig
side.
Kontoret kjermetegnes av et svært godt arbeidsmiljø.
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7.3 Budsjett og regnskap

1 tabellen nedenfor vises en oversikt over avdeiingens budsjettrammc og regiskapsmessig
forbruk per 3008 for arene 2012 og 2013. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved tets
slutt, basert på driften per 2. terti& 2013

Formâl Netto Regnskap Forbruk Na[to Regnskap Forbruk Avvik

budsjett 31.08.2012 1% budsjett 31.08.2013 1%

2012

—_________

2013

SosFaltieneste 7 215 4 771 66 5627 3557 62 -5

Dø Dagsenter 12 G 42 12 49 41 -26

Tirtakeldre G 9 0 0 0

Tiltak flyktninger 835 726 87 578 494 85 18

Sumfor
—

avdelingen 5502 68%. 6217 4100. 651

7.4 Forklaring på avik i drift jf. Tabellen

F]yktning Ijenesten har avvik knyttet til ulgifier til familiegjenforening og ulgifier iii
opplæring innen dataprogram for flyktningkonsulent.

7.5 Status på politiske vedtak, okonomiplantiltakene med m.m.

I økonomip1ai skal Nav Bø redusere en plass i kvalifiseringsprogrammet og reduksjon på
sosialhjelpsbudsjeltet.

7.6 Konklusjon

Budsjettkontroilen ved kontoret er god og det rapportres til rådmann hver måned. NAV er
ikke fon-entet å ha avvik. Prognosen er halarse ved utgangen av året 2013.

Kapittel 8 Teknisk avdeling

8.1 Generelt om driften

Teknisk avdeling gir tjenester innenfoi følgende ansvarsonwåder. Renovasjon, vann og avløp,
kaier, feiing, utleieholiger, byggtjeuester, brann- og ulykkesberedskap, veier, landbruk,
hyggesaksbehandling, oppmåling og kirkegårdsdrift, samt investeringsprosjekter. I tillegg er
arbeidsonirådene planlegging og vannornrdet Vesterålen lagt til avdelingen.
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8.2 Benianning og arbeidsmilju

Etaten har I stillingshjemler inkl to på landbruk, en stilling på kirkegåidsdrift. og de Øvrige

på teknisk avdeling. Det er i tillegg to 50 % pro ektstillinger ti knyttet avdelingen. Den ene
prosjektstillingen er knyttet til Vannområde Vesterålen. og den andre er på
komniuneplanlegging. Begge prosiektstillingeuc er finansiert mcd skjonnsrnidler Ib
Fylkestnannen. Det er til sarmnen 4,2 årsverk som står vakant üinenfor områdene vaktmesÉer,

vedlikehold bygninger, driftsoperatør, vei og Iandbrukskonsulcnt. Disse stillingene vil på
permanent basis stå vakant. Drifien i første og andre tertial 2013, og hele siste år har vært

spesielt utfordrende på ingeniørsiden på gninn av sykemelding. Etter et års sykemelding er
vedkommende overført til arbeidsavklaring. Prosjektmedarbeider som har med kommuneplan

har sagt opp.
Vi har og har hatt flere personer inne på tiltak.

8.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdejirigens budsjettramme og regnskdpsrnessig

forbmkper 3108 for årene 2012 og 2013.

Netto Netto
budsjett Regnskap Forbruk i budsjett Regnskap Forbruk i

Formàl 2012 31.08.12 % 2013 31.08.13 % Avvik

Tekniske tjenester* 1222 887 73% 1197 1851 155%

Byggtjenester 3663 2513 69% 3233 2407 74%

Kommunaleveier 3510 1541 44% 3829 2311 60%

Brann- oqjØnins 1910 1242 65% 1938 1193 62%

Bøvannverk 0 -2219 Ci Ci

• Bø avøpsverk 0 -882 0 0

Uti&eboiger 0: -2784 0 96 -2073

Landbruk 849 849 100% 855 452 53%

Kirkegårdsdrift 662 603 70% 858 528 62%

Sum for adeIingeri 12 016 1 750 - 12 006 6 669 -400
*Dette er summen budyjett og regnskap innenfor områdene politisk styring, administrasjon teknisk
byggekontroll og oppmåling, rådhuset, uteseksjonen, ku/er, friles maskinpark og planlegging.

8.4 Foridaring på avvik i drift jfr tabellen

Under tekniske tjenester ligger biant arnæt kaiavgift som vil f en inntektssvikt i 2013 da kai
Steineøen representerte den slorste inntektsposten. Jnntektssviklen er bereet til rundt

kr 400 000. l3yggijenester og veivcdlikehokl er sterkt tmderbudsjeitert og avhengig av at

hovedrenoveringer og oppgraderinger tas i investeringsbudsjettet.

8.5 Status på politiske vedtak, okonomiplantiltakene med mm.

Det ble i juni vedtatt å omprioritere i investenngsbudsjettet til oppgradering av veier finansiert

med ubrukte Muemidler, utføres i 3. tertial.
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8.6 Konklusjon

Totalt sett vil teknisk avdeling gå med underskudd, det er spesielt inntektssidcn på
havnikaiavgift som svikter og som vi ikke kiarer å kompensere. Tjencsteytingsaualen må
oppjusteres slik at fhktiske kosLnader dekkes. Det vil bli utfordrende i 2013 med ]u,n 2
ingeniørstillingerpå lek-nisk avdeling. Dette medforer at en del storre oppgaver må utsenes.
Det er ogsA opparbeidel et etlersep av aiteidsoppgaver på grunn av at en ingeniørstilling ikke
har vært i drift i over et år.

Kapittel 9 RapporteHng investeringsprosjekter
Administrasjonen viderefører system for rapportering på våre invcsteringsprosjekter. Det er
utarbeideÉ en mai som baserer seg på fl rapportere på avvikene i investeringsprosjektene. Dette
innebærer at der det ikke er kommentarer, så går prosjektet som planlagt. I det følgende er det
rapportert pû de prosjektene som gjelder kun budsjettåret 2013. I denne tertialrapport vil det
legges frem rapportering på alle investcringsprosjekter som har belastet budsjett 2013, samt
prosjekt vedtatt 2013.
Vi tar sike på også å utarbeide en hovedoversikt som tar for seg totalkostriader på
investeringsprosjekt.

Prosjektnr.: 410

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Prosjektuavu: Gang-og sykkelvei Eidet

Oppstart: Ferdigstiflelse:

I STATUS MERKNAD

[ Budsjett 2013 150 000,- j Kr. 120 000.- er lilskudd

Avvik prosjektets innhold:
Prosjektet utgårfordi vegvesenet tar heleprosjektet inkL prosjektering.
Kommunen bisjår pnejgnmnerverv.

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosiektels utiiare]se:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. øvrige kommentarer:

Regnskap pr. 31.08.13 0,-

Disponibel resi 2013 . kr. 150 000,-
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Prosjektnr.: 411

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Prosjektnavn: Rehabilitering veier

Oppstart: Ferdigstillelse: Høst 2013

STATUS
Budsiett2ol3 4 200 000,-

MERKNAD

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets ?konomi:

5. Avvik proektets framdrift:

6. øvrige kommentarer:

Prosjektnr.: 435

Ans.: Odd-Robert Paulsen

Prosjektnavn:

Oppstart: 2013

Kai Steinesjien

Ferdigstillelse: 2013

STATUS MERKNA))

Regnskappr. 310813 0,-

Kr. 3.500.000,- + 80% av
merverdiavgift
Jmfr. kommunestvremme juni/I 3

rdff 2013 0,- —-

Regnskap pr. 31.0813 236.944,-

Disponibel rest 2013 kr. 0,-
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1. Avvik prosjeklets innhold:
Totalsum er betydelig lavere enn der som er Sør’S Ofli.

Asfa/tering iforbinde [se med skade av kui gjenstår.

2. Avvik prosjektets organisering:

3 Avvik prosjektets utibre]se:

4. Avvik prosjektets økonomi:
For åfi omsp frie tilskudd må utbed’inger være z4ført innen nov. 2013.

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. øvrige kommenftrer:
Sluttarbeider mcd kat

Prosjektnr.: 455 Prosjektuavn: Duken kirkegård

Ans.: Odd-Robert Pau]sen Oppstari: Vàren 2012 Ferdigstillelse: 2014

STATUS -

____________

—- NIERKNAD

Budsjett 2013 kr. i 340 000,-

Regnskap pr. 31.08.13 16000,-

Disponibel rest 2013 — kr. I 324 000,-

I. Avvik prosjcktcts innhold:
Utvidelse kii*egård endret til gjenbruk kirkegårcL

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektes utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:
Kommunen har benyttet egne ressurser for utredning avprosjektet Kostnader blir belastet i
3. tertial.

5. Avvik prosjeklels framdrift:
F/-o$/ektet er startet opp i 2012 ned kartlegging cg regisfreringer. 4nenter a&laringerfra
Bo og Malm’s Ådenighetsråd sa,nt bispedoinrnerådet Prosjektet forventesferdigstilt i
2014.

6. øvrige kommentarer:
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Prosjektnr.: 466 Prosjektnavn: Veibelysniiig

Aiis.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: 2012 Ferdigstillelse: 2015

STATUS

_____ ___

MERKNAD
Budsjett 2013 500 000,-

Regnskap pr. 3108.13 236 000,

Disponibel rest 2013 kr. 264 000,-

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik proektets økonomi:
Det innhentesprisjhrtl&pendepå hvert gatelvsstrckk

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:
Installering av målere og automatikkfor styring av gatelys.
Arbeidet vil pågåfrem til 2015.

Prosjektnr.: 467 Prosjektnavn: Varmepumper kornm. bygg

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstari: 2013 Ferdigstillelse:

fATUS
Budsjett 2013 300 000,

Regnskap pr. 31.08.13 0,-

Disponibel rest 2013 kr. 300 000,-

1. Avvik prosjektets innhold:
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2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosj ektets utfor&se:

4. Avvik proektets økonomi:

5. Avvik prosjekets franidrifi:
Prosjektet utgår.

6. Øvrige kommentarer:
Dette er etprosjelctpå de mindre kommunale enheter/bygg, som barnehager og
brannstasjon etc., hvor det skal monteres inn 12 luft til luft varmepumper.
Dette vil gi besparelser i strømutgJierpå de respektive byggene.

Prosjektnr.: 600 Prosjektuavn: Kommuneliiiset

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstari: Våren 2012 Ferdigstillelse: 2013

I STATUS -
MERflAD -

Budsjett2Ol3 250 000,-

Regnskap pr. 31.08.13 0,-

1)sponibel ret 2013 kr. 250 000,-

1. Avvik prosjektets innhold:

2 Avvik proektcts organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektels økonomi:
Arbeidet er ført på drift i stedet for investering. Dette rettes opp på neste tertialtapport.

5. Avvik prosjektets framdrift:
Ferdig høsten 2013.

6. øvrige kommentarer:
Restarbe ide ,nedfasaa’er og rettbig av kornm,mehzts.
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Prosjektnr.: 625 Prosjektnavn: Heis kommunehuset

Ans.: Odd-Robert Paulsen OppsÉart: 2011 Ferdigstillelse:

rSTATUS MERKNAD

Budett 2013 i 800 000,-

Regnskap pr. 31.08.13 0.-

Disponibel rest 2013 kr.1

1. Avvik prosjektes innhold:

2. Avvik prosjek-tets organisering:

3. Avvik prosiektets utforelse:
Prosjekt utaU, jfr. i. tertiarapport

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets fraindrifi:

6. Øvrige kommentarer:
Betongelemenier samt 1/3 av kontraktsbeløp av hetç er betalt i 2012.

Prosjektur.: 767 Prosjektnavn: TTF

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Våren 2012 Ferdigsililelse: vinter 2013

STATUS

______ ______ ___

i MERKNAD

Budsjett 2013 745 000,-

Regnskappr. 31.08.13 739 000,-

Disponibel rest 2013 — kr. 6 000,-
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Avvik prosjektels innhold:
Se pkt. 3.

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosiekteb utførelse:
1. Leilighetene tilpasses mest mulig til dagens &av om universell uüor;n ing. Dette fører til

endringer på bad n1hz plassering av zoleiter og dzti.
2. Planløsningpå løkkenimircdninger er endretfor å tilfredstille dagens hav, bla.

tilretteleggingfor oppvaskmaskbi i hver leilighet
3. Iprosjekt er bod redusertfor å frigjøre mer plassfor bad. Det erfra hjelpeverger ytret

behovfor garderobe i resterende bodarealJbr å ivareta lagring og opphevaring av
klær/utstyr.

4. Baderomsinnredning er ikke beskrevet i prosjektet.
Et minimum av innredning bør inkluderes.

5. Skrårampe uterifhr 4-mannsbolig må rehabiliteres. Det Iwnibineres med ramj’e

tilretkiagtfor inniastingpå hesdjoretay Baheimen og Bø kommu,w delerpå
utgi/kne.

4. Avvik prosjektets økonomi:
Som nevnt i tertialrapport 113 var prosJektet opprinnelig beregnet til 1.750.000.- Økninger
iht. pla. 3 vilfore til at totale kaanack’r på prosjektet økes til kr. 2.120.000,- Irbeidene
fbrusettes shsufi’rt i år.

5. Avvik prosjektets framdrift:
Etter ønskefra TTF vil rehabilitering av siste leilighet utføres etter sommerferie.
Ferdigstillelse av prosjektet blir vinter, 2013.

6. Øvrige konimcnlnrer:
Dette bygget har vært gjenstandjbr vernerunder og henvendelserfra hjelpeverger da
1oligeiie er helt nedslitr og har lekkasjer son forårsaker mugg og sopp.

Prosjektnr.: 769 Prosjektnavn: Molo Skårvågen

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Ferdigsti]IeIse

STATUS MERKNAD
Budsjett 2013 4250 000,-

Regnskap pr. 31.08.13 0,-

Disponibel rest 2013 kr. 4 250 000,-
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1. Avvik prosiektets innhold:

2. Avvik prosiektets ûrganisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:
Masseforutsettes tatt ut ved berg mot molo.

4. Avvik prosjektets økonomi:
Ko,muunen har gitt tilsagn omforskuttering av tilskudd men dette er enda ikke finansiert.

5. Avvik proe!dets framdrift:
Det er utarbeidet beskrivelse for totalanbud som har vært ute pt anbndsrz,nde
for å danne grunnlagfor søknad om offentlig tilskudd

6. Øvrige kommentarer:

Prosjektur.: 770 Prosjektnavn: Vannlcdning Mårsundløra

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Våren 20J2 Ferdigstillelse: 2014

1. Avvik prosjektets imihold:
Vann ledning øra gienstår.

2. Avvik prosieJdets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:
Endring av hovedtrase ned til hovedrei. som hedrer drift og vedlikehold av linJa
Pga. svwfl dårlig srazdaidpå eksi.çierende bronnvannsiedning, som var forutsatt benyttet i

prosjekte4 har deler av denne linla blitt erstattet med ny.

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosektets frarndrifi:
Fon’entet oppstartpå vannledning (ku 12014.

Budsjett 2013

Regnskappr. 31.08.13

4 250 000,-

3 246 000,-
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6. Øvrige kommentarer:
Prosjektet gjeklerframføring av vann til Mårswu samtidig er stor nok til å kunne
føres videre til Steine som hovedforsyningslinje. Linja erJbrberedtfor tilkobling av
fremtidig sjøva;fl?slinjefram til Steinesjf3en.
Tiltaket har ført til at 33 abonjiumenter er tilknyttet det kvmmunale vwin-nettet.
l’annledning (ha gjelder rilkohling av ny 6rann/bnvningpå eksisterende ledningnat til

Jennskaret.

Prosjcktnr.: 773 Prosjektnavn: Vinje Barnehage 11

Ans.: Odd-RobertPaulsen Oppstart: 2012 Ferdigstillelse: 01.11.2013

STATUS NIERKNAD

Budsjett 2013 r - 5 250 000,- Jnifr. Forrnaimskapets møte
14.03.2013

Regnskap 31.08.13 2 036 000,-

flisponibel rest 2013 kr. 3 214 000,-

1. Avvik proekiets innh&d:

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:
Prosjekt kontrakfestetferdigsti1t oktober 2013.

6. øvrige korn rneniarei-:
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Prosjektnr.: 809 Prosjcktnavn: Kai Kobbvågen

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Ferdigstillelse:

STATUS

______________

MERKNAD

BuJett 2013 200 000,- Budsettene konsulenttjenester.

Regnskappr. 31.08.13 92000,-

Disponibel rest 2013 kr. 108 000,-

1. Avvik prosjeklets innhold:
Rapponering oinhandlerforprosjektpå kai Kobbvågen som ig/eil skal danne grUl7I7lag for
søknad oni tilskudd.

2. Avvik prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. Øvrige kommentarer:
Søknaden er to-delt, der dcli danner søknad om tilskuda mens delif danner grunnlagfor
utarbeidelse av totalenfreprise.

Prosjektnr.: 803 Prosjektnavn: Vannkdning Jørland

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: 2013 Fercflgstillclse: 2014
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1. Avvik prosjekteis innhold:

2. Ank prosjektets organisering:

3. Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:

5. Avvik prosiektets fiamdrift:
Projektcring og oppsiart hosten. 2013.

6. øvrige kommentarer:
Med bakgrunn iJbrepørsel om tilknytning til kommunalt vannverkfra 10 av
grunneiere på J0r1w1a skal det legges ny vannledningstrase i dette området
Kartlegging samt kostnadsvurderinger av trase pågår. Arbeideneforutsettes zqført
i høst.

STAT US

_____

Budsjett 2013 500 000,-

Regnskap pr. 31.081] 0,-

MFRICNAD
Jinfr. kommunestyremøte des.
2012

Prosjektnr: 805 Prosjektnavn: Liggekal Steinesjoen

Ans.: Odd-Robert Paulsen Oppstart: Ferdigsfi]le]se:

1. Avvik prosjektets innhold:

2. Avvik prosjektets orgmisering:

3. Avvik proektets utforelse:

4 .Avvik prosiektets økonomi:
Prosjektet er ikke JiillJinansieri/ikke god4/e,zt laneopptak

5. Avvik prosjektets framdrift:

6. øvrige kommcntarer:
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Prosjektur.: 806 Prosjektnavn: Liggekal Jenuskaret

Ans.: Odd-Robert PauTsen Oppstart: Ferdigsti1leIsc

Avvik proektets iruihold:

2. Avvik prosjektels organiserin:

3, Avvik prosjektets utførelse:

4. Avvik prosjektets økonomi:
Prosidaet er ikke jWtflnansiert/Ikke godkjent låneopprak

5. Avvik proek1ets framdrifi:

6. Øvrige kommentarer:

Straumsjøen 25.09.2013

Trond Robertsen
Fungerende rAdmann

Budsjett 2013

Regnskap pr. 31.08.13

Jmfr. kommunestyremte des.
20i 2
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