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Rådmannen

RÅDMANNEN

Det endelige regnskapsresultatet for 2011 for Bø kommune er på nåværende tidspunkt ikke
ferdig, og det synes klart at det formelle regnskapet ikke vil bli behandlet r høsten 2012. Vi
ønsker likevel å kunne formidle informasjon om drifisåret 2011 så langt dette er lent.
Rådmannen legger derfor frem en midlertidig årsrapport for den kommunale virksomheten.
En endelig årsrapport 2011 vil bli fremlagt i forbindelse med formell behandling av
årsregnskapet.

Årsrapporten for 2011 er noe endret sammenlignet med tidligere årsrapporter. Vi har valgt å
fokusere pâ en verbal formidling av det viktigste som skjedde i løpet av året, og har dermed
redusert på detaljnivået. Rapporten har mer tekst og bilder, og mindre fokus på tall. I den grad
konunnnestyret savner viktig informasjon som følge av dette, kan administrasjonen selvsagt
fremskaffe dette på forespørsel.

I andre tertiatrapport 2011 ble det antydet et mulig underskudd i driften. I siste del av
budsjettåret ble det derfor arbeidet hardt i alle avdelinger for å klare å oppnå balanse i driften.
Så langt vi har kunnskap om i dag, så er sluttresultatet for 2011 overskudd. Dette skyldes
blant annet for mye avsatt pensjon. Både skole- og barnehageavdelingen og Helse- og
sosialavdelingen leverte et sluttresultat på 1 mill. NAV klarte å redusere det store estimerte
merforbruket på flyktninger ved å trappe opp familieenforeninger. I hovedsak har
avdelingene i kommunen drevet i budsjettmessig balanse, og det antydes at det samlede
overskuddet kan bli 2,2 mill. Hvis dette blir det endelige regnskapsresultatet, vil dette bidra
vesentlig til å redusere det akkumulerte underskuddet.

Stramme rammebetingelser, omstillinger og streng økonomistyring er utfordrende for alle
ansatte i kommunen, og det formidles at slikt fokus på nedskjæringer medfører en uheldig
belastning på vårt personale. På tross av dette er det likevel fUnnet rom for mye gode
utviklingsprosjekter, det er mye engasjement, og det er levert tjenester av høy kvalitet til våre
innbyggere. Rådmannen vil derfor avslutte med å gi alle ansatte mye ros for det flotte arbeidet
som er utfr’rt i kommunen i 2011.
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Rammebeinge1ser for driften 2011

RAMMEBETINGELSENE FOR DRIFTEN 2011

Felles finanser består av inntekter og utgifter som i sum gir en nettoinntekt som finansierer
driften av avdelingene. Det er rainmetilskudd, skatt, renter og avdrag på lån, overføring til
investeringer med videre. I opprinnelig budsjettet er denne nettoinntekten anslått til kr
152.762 mill, hvor det også var limbakt en sentral lønnspott på kr 3 mill. Denne potten er
fordelt til a-vdelingene administrativt på grunnlag av utgifter knyttet til lønnsoppgjorene. Dette
innebærer at det i opprinnelig budsjett i rea]iteten ble avsatt kr 155.762 mill til drift av de
enkelte avdelirigene. Revidert budsjett pr 3 1.12.viser en netto drift av avdelingene på kr
159.692 mill. Endringene er gjort av kommunestyret i forbindelse med sak 12 hvor budsjettet
for helse- og sosi&avdelingen ble styrket med 0525 mill kr som følge av økt bemanning
ressurskrevende brukere, samt tertialrapportene for 2011; jfr. sak 29 og 79 som inneholder
følgende:

1. Itsattvakansekontorsjefsd[Engen l 50000
2. Styrking av sentral lønnspolt 400 000
3. Svikt i fonitsetningene for skjonnstilskudd 800 000
4. lntroduksjonskrnn flyktninger 952 000

SUM kr 2202000

økt bemanning ressurskrevende brukere ble fmansiert ved å redusere renteutgiftene.

For å finansiere 2.2 mill kr vedtok komnnrneslyTet å styxke pianiagt inndekking av akkumulert
underskudd med kr 0.5 mill kr. Sammen med okt utbytte fra Vesterå[skraft AJS pâ 1.7 mill kr
ble ovennevnte merforbruk finansiert i første tertialrapport.

Til tross for denne styrkingen av avdelingsbudsjettene ble andre tertialrapport framlagt den
27.10. med et prognostisert brutto merforbnLk for 2011 på 1.6 mill kr fordelt på helse- og
sosialavdelingen med 0.6 mill kr og NAV med 1 mill kr. Ekstraordinært innbetalte avdrag på
næringslån på 0.4 mill, In- gav da til slutt en 4rognose for netto mei-forbruk pr 31.12. på 1.2
nilllkr.

Fordi det var så sent i budsjettåret fikk rådmannen følgende styringsdata av kommunestyret:

• Vikarinnleie for resten av året 2011 skal gjennomgå en streng vurderhig.
• Innkjøp som ikke er strengt tatt nødvendig, gjennomføres ikke i 2011
• Det arbeides intensivt med famiJiegjenforninger inneværende år.
• Det arbeides intensivt med havneforvaltningen inneværende år.
• Budsjettregulering gjennomføres i slutten av 2011 innenfor de delcgasjoner som er

gitt.

Med utgangspunkt i bl.a et tilbakeført overskudd fra KLP på 1.2 mill kr ble det lagt inn en
forutsetning on at arbeidsgivers andel til pensjonsordningen skulle bli 14%. Til tross for at
tilbakeført overskudd ble økt med ytterligere 1.4 mill kr økte pensjonsutgifiene til 17.7%.
Dette medfijrte ien økte kosmader for avdelingene, men også et større postitivt premiavvik
til å finansiere mesteparten. Avdelingene ble derfor tJfrrt i overkant av 2 mill kr til dekning
av disse rnerutgiftene finansiert ned premieavviket.
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Raruniebetingelser for driften 2011

P.g.a sykdom og manglende beredskap er regnskapet som denne hrsrapporten bygger på ikke
endelig avsluttet. Det enstår bl.a en del avsternminger og deretter revisorgodkjeuning før
dette kan legges fram til endelig godkjenning av koitnunestyret. Denne Arsrapporten tar
derfor utgangspunkt i et foreløpig avsluttet regnskap med de forbehold som derfor må tas.
Til tross for de negative prognosene i tidligere rapportering viser den foreløpige avslutningen
et overskudd på 2.2 mill kr. Ener vedtak i kommunestyret er dette anvendt til dekning av
akkumulert underskudd.

Kommunens lregjeld er på 255 mill kr. Av denne er 62% opptatt til flytende rentevilkår,
mens resten er fastrenteavtajer. Av den totale lånemassen utgjør 23 mill kr likviditetslån til
driften og 8 mill kr er byggelån. Dette er en økning på I mill fra åxet før hvor likviditetslånet
var på 15 mill kr. J henhold til kommunens fiuiansreglcment skal minst 20% av portefliljen
være fastrenter. I dagens stahile lave rentemarked er det lonnsomt å ligge på flytende renter.
Vi er imidlertid sårbar for framtidige renteokninger. I øyeblikket er vi ikke fullt så sårbare
ettersom store deler av gjelden er knyttet til formål som gir rentekompensasjon fra staten eller
hvor formålet er selvfinansierende.

Vi betalte 8 mill kr i avdrag i 2011 og 7.9 mill i renter. Dette er en alt for høy Jneg3eld, og
gjør oss i framtiden ekstremt sårbare for renteøkninger. Den eneste måten å minske
s&barheten er â redusere lånegjelda og/eller binde renta på større del av porteføljen.
Sistnevnte tiltak gir oss imidlertid ofte større renteutgifter på kort sikt ettersom den faste
renten normalt er høyere en pt-renten. Jnndekking av underskudd skal benyttes til å redusere
]ikviditetslånet. Dette vil selvsagt gi oss lavere renteutgifter.

Inndekkin av underskudd
Pr 31.12.2010 hadde viet akicumulert underskndd pål 1.5 mill kr. En inndekking i år på2.2
mill kr vil redusere dette til 9.3 mill kr. Tjinndekket underskudd som da skriver seg fra 2008
og 2009 skulle etter komnuaneloven vært inndekket i hhv 2010 og 2011. Be konmiune har
derfor søkt departementet om iimdekking i løpet av okonorniplanperioden 2012-2015.1 dette
forutsettes det bl.a inndekking på 3 mill kr i 2012. Det foreligger ikke endelig svar i
skrivende, men fylkesmaiinen har anbefalt en inndekking i 2012 ikke må være mindre enn 5.8
mill, og resten må inndekkes i 2013. Vi må mao allerede i budsjettet for 2012 finansiere
ytterligere 2.8 mill kr. I forannevnte er det ikke forutsatt inndekking i 2011.

Fondsmidler
Kommunens totale fondsbeholdning viser en saldo på 7,3 mill kr. Av dette er 6.4 mill kr
bundne driftsfond, det vil si fond som er øremerket 30 formål og som ikke kan omdisponeres.
Resterende del av beholdingen er ubundet kapitalfond, som mao kan brukes til hvilket som
helst kapitalformål.

Kapitaheskapet
Vedlagle hovedoversikt viser sum investeringer på 7.9 mill kr. sum finansieringsbehov pâ kr
12.8 mill kr og finansiering på 12.3 mill kr. Dette innebærer en udekket finansiering pä 0.5
mill 1cr som må dekkes inn i 2012. Viser for øvrig til egne kommentarer hva gjelder de enkelte
investeringsprosjekter.
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Ramniebetingelser for driften 2011

kTA(flIp8sseigéi&akpkt1Öbudjtl201i[ - -

- eïuIert OpnrilïéÏlo — gkb Awik
.

- 2011 budsj20ll -budsj2011 2010 2011
åiaiïr bIo
Ontranerskud 1.8 800 -11888413500 -116 673 000 -Il? 473000 -101 829SS90O 2211 13500
Mdiegeneællestatsulski 1.8 810 -9709009,0) -10433000 -10433000 -951729100 -72399100
MornskompensaonftaInvesteigert.8 728 -52592654 -I 008 000 -8370W -2 649 072,40 482 07346
Sum frie &spoi$blelnnrekter Sum -166 401 063,38 -165172 000 .165 801 000 -155914918,97 I 229 06338
Renteinntekterog ufbytte 1.9 900,905 -394331382 -3765000 -2065000 -2182992,13 178313,82
Renteutgifleçprovisjoneç aMre flnansi4ç]fter 1.9 500 8178002,27 7665000 8190000 7042 02527 -51300227
Avdrag på dn 1.9 510 745078959 7538 000 7538000 6177657,20 8721041
Ulln . 520 000 0 0 I 500 00000 000
PoRning av lllderskudd 530 2 271 343,47 0 502 000 1824997,91 -2271 34347
Biuk av ubun&t avsetnJnger . 940+960 000 0 0 0,00 0,00
Neuo finansinniekterhurifter Sum 1395682151 11 438000 14165 000 14361 68825 -2 516 82f5l
Fast lønn (avsIt Ol Innsopprel) 1.8 010 0,00 0 3 000 dOO 0,00 000
Preniieawik Kif og SI? 1.8 0907 -2 183039,00 -2060000 -57000 -2804698,00 123039,00
M1otsa9preniewikKl.PogSTPI.8 0909 1037620,56 1000000 1000000 85064136 -3762056
KoniQertfor lEie avsa arteidsg!veravgift 0090 000 0 0 I 761,60 0,00
MteTdsgveravgiftpieteawj1Kt.PogSW 1.8 0997 -III 335,00 0 0 -14304003 III 335,00

1.8 0999 5775606 0 0 4821999 -57756,06
nteinsalg;jtt 1.6412.2900265.000 1.9 790 -229689561 -264500V -2645000 -145900000 -348104,39

Oveifgng fl staten 1.8 4000 89 513,00 0 0 0,00 -8951300
Tap på Rrav Uoskudd ens) 1.8 4703 2962,00 0 0 636155,32 -296Z00
Tap på Rrav 1.9 (fornidIJngslån) 1.8 4703 0,00 0 0 31 334,$5 0,00
Tapp krav 1.8 4703 22333900 0 0 0,00 -223 330Q
KauhtoflskeavsMwiingerog renerl.8 990 -2246 063, -2759000 -2 759000 -l 889 94000 -512937,00
Overf8rI nvesteiingsregnskapet 1.9 570 50 00000 506000 335000 52981448 000
Sum -4920141,99 .5958000 -1 126 000 4199750,43 -l 037858,01
Til fordeJtnd#ft -15736438306 -159 692000 .152162000 -145751 ai,is -232761614

fludsjettskjema IB (tiipasselegetvedtakpkt 18 budsjeu2Oll)
1.1 Fetresnsjonerog se&ies’ringsraner 16 95410702 17585000 16 934 000 13 988 61052 63080Z9$
1.IOOD KtrkeIig Fellesd 2428540,45 2422000 2752 000 28I974082 -65445
l.2Skolebamehage 41983156,39 42991000 41780000 3529851143 l0W844,61
1.3 FIelse-c sosial 70 68424ft02 71 886000 68305000 69 362406,64 I 201 753,99
lÅVesterålenValdsenval 2910719 0 0 8711702 -2910719
t5l<jItur 4141882,12 4354000 4231000 3932612,05 212117,89
I.6TeRnbkavdelir 11394002,12 1l333U6 10651000 1279152S,14 l002j2
NAV (1.3200,32023203,3205) 978225900 9121 000 8 101 000 7471 45653 -661 258,00
Sumforclelt 15739729831 15a6920000 152762800 145751 981,15 2294701,69
Resultat (-roverskudd) I J29t4,4 U,U(I -329t4A

Àiàdrååiiig
1Æ 1695410702 17685000 16934000,00 13988610,52 CG892,96
11009 2428540,45 2422000 2152000.00 281974082 -5145
1.2 4I98315539 4299I0t0 41788000,80 3529a511,43 1007844,61
1.3 70684246,02 TI 886000 68305000,00 69362 40654 I 201 753,98
12....kV 9782258,00 9121 000 8 101 000,00 7.4114653 -661258,00
1.4 29107,19 0 00Q 87117,02 -2910719
1.5 4141 862j2 4$54000 4234 000,00 3 93261Z05 21211788
1.6 11394002,12 11333008 10651 000,00 12791 525j4 -61 002,12

151$97293,31 159692000 152762000 145751 98115 229470t69

Nefto IS -169530309,76 —168991800 -164617000 -159215818,83 53930976
Netto tO 12165 92590 9200Q Il 855 000 13463831.68 -2 866 9250
Sumnelto -15736439386 -150692000 -12162O00 -145751 981,15 -2327616.14

NettoMalt 3291445 8,00 0,00 0,00 -32914,45
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Rammebetingelser for driften 2011

Regnskapsskjema 2B -.

Investering sre g ns kapet

205
4D1
402
405
408
403
410
412
413

45
413
422
435
436
453
455
461
463
464
465
466
603
604
612
615
625
625
633
634
636
764

Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap

. 2011 budsjett2Oll budsjett2oll 2010

Datautstyr skolene 434 126,00 434 000 350 000 000

Vannlednng Uvåg - Røsnes 000 0 0 I 278 28569

Næringsareal Steinesjøen 817 49817 SS 000 0 5 994 138,76

Bo- og omsorgssentra 134 39100 200 000 0 0,00

Ge.,g-ogsyldcelv&Straan,e 0,00 0 0 000

StedsLtfPJng St-aurne 0.C0 0 0 000

Gang- og sytjelvei Eidet 0,03 0 0 003

Be vrrvork - $skiffing vannktsrrner 20 752,43 20 000 0 OCO

Ligekal Hevden 0,00 0 0 0,0

ElktroWsk saVarkv 0.00 0 0 245 568.25

Arkivdopet 54 619,25 51 000 0 17 137.16

Rehabrteqtg vainlodnir; >Jordbyda 0,00 0 0 882 291%

Kai Stinesjer 2 191 089,57 955 CO 0 16 34C r9.24

Kai Hcven 700 Coeco 700 ODO 0 o»j
Brannstasjon rn.v 341 844.28 234 000 0 5 166 452,70

Duken kirkegård 0,00 50 000 2 500 000 000

Digforsk 0,00 0 0 000

Vann Steinesjøen industriområde 212 785e4 300 000 0 3 285 584,98

Avløp Ste!nesjøen Industriområde 382 032,86 374 000 0 722 491,86

Sprenging innseiling Stetnesjøen 519 793,45 222 000 0 5 925 366,48

Vetbelysning 194 237,50 400 000 0 362 490,00

ehabiriteringtutvidetse rådhuset I 229 087,52 I 269 000 0 5 741 400,23

Sprenging Ntttingskalren 0,00 0 0 8 140,00

Bø ungdomsskole 000 0 0 4 37500

Industriområde Føre 0 0,00

Hes kommunehuset 110 086,00 300 000 0 0,00

Mçiv kon,munehuset 0,00 0 0 469 631,79

Utstyr kirioer 0,00 0 580 003 0,03

Tcalett Dø museum 0,00 0 153 003 0,00

Irfrast,jktuTtltak næring 0,00 0 1 000 000 0.00

Fuglettteri 365 926.00 366 ODD 0 9 000.9]

Tap på krav 70 021,00 0 0 000

utgJtersa’g fast eerdoni 117474.25 03 000 0 6 818.00

7 895 7B4,09 6 053 000.00 4 580 000,00 46 633 81232Sum

Sum inntekter -1 ai 700,04 -693 000 0 -9 745 786,49

Avdrag på ån 574 559,41 634 000 500 000 842 380,50

Utrån 2 161 000.00 450 000 0 800 00000

Kjøp av aksjer KLP (Egenkapitarinnskudd) 592 415,00 593 000 0 646 690,00

Dekning avtidi års udakkat 3 019 350,25 3 019 000 0 0,00

Avsatt ti! bundne fond 0,00 0 0 134 093.00

Sum utlån og forskutterinLer 6 347 324,66 4 696 000 500 000 2 323 153,50

Finansieringsbehov 12 775 388,71 10 056 000,00 5 080 000,00 39211 189,33

Bruk av lån -10 339 000,00 -8 828 000 -4 245 000 -37 042 498,31

Mottatte avdrag pà uUàn -650 611.00 -500 000 -500 000 -581 344,00

Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 -82 000,00

Overfzrfia drflsrec,s’<apet -606 000,00 -215 CO’] -335 000 -529 814,48

Bruk av ubx,dre inveseringsfod -579 300,00 -679 000 0 -1 132 000,03

Bruk av brdne fond -204 114,00 -134 ODO 0 0,00

Sum finansiering -12 278 725,00 -10 056 000 -5 080 000 -39 337 654,79

Udekkeffudtsponert 496 663,71 0,00 0,00 -126 465,46
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Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer

1. FELLESFUNKSJONER OG POLITISKE STYRINGSORGANER

Generelt om driften av avdelingen i 2011
Driften av avdelingen som helhet har i løpet av 2011 vært preget av mye utviklingsarbeid og
omstillingsarbeid. Vi har hatt stor fokus på å tilpasse oss de løpende endringene i
rammebetingelsene, tilrettelagt for god samhandling mellom politikk og administrasjon, og
hatt fokus på å løse våre oppgaver på en tilfredsstillende måte. økonomistyring, rapportering
og planverk er gift stor oppmerksomhet på strategisk nivå. Næringsarbeid har Qært et sentralt
arbeidson,såde i løpet av 2011, og er derfor viet et eget kapittel. Både politisk sekretariat og
IT driften har fungert godt i løpet av året, og utført sine oppgaver på en god måte. IT har ldart
å tilrettelegge for en stabil drift, og at de ansatte har fått fungerende og gode verktøy for å
kunne utre sitt arbeid. De øvrige avdelinger konimenteres i det følgende.

Politiske vedtak
Vi har gjennomført budsjettvedtaket om vakanse i kontorsjefstillingen. Dette blir særskilt
beskrevet innenfor avsnittet om personal og UMS.

Fellestjenesten

Fellestjenesten ble opprettet i 2010 og brukte mye av året 2011 til å etablere en god
organisering av det merkantile arbeidet, etablere servicekultur mot kommunens innbyggere,
implementere nye rutiner for arkivering, drift av ESA, postrutiner, opplæring i
offentlighetsioven, sekretærfianksjon for flere av avdelingene på konununehuset, og andre
forefallende arbeidsoppgaver. Omorganiseringen til fellestjenesten må sies å ha vært meget
vellykket. På tross av knappe ressurser, sykefravær og niye oppgaver, har fellesijenesten gitt
god service i løpet av 2011, både internt og eksternt.

økonomiavdelingen
Det ble i første halvdel av 2011 slik at årsrapport og regnskap for 2010 kunne behandles
innen utgangen av juni slik loven foreskriver. Dette lykkes vi med. Det gjenstår fortsatt noe
dokumentasjon og avstenuning relatert til balansen, men regnskapets kvalitet blir stadig
bedre. Fra september 2010 ble lønnffinksjonene sentralisert ved at 2,3 stillinger ble
samlokalisert til avdelingen. Det har pågått et godt arbeid for å samordne ressursene i den
hensikt å bedre beredskapen og å heve kvaliteten.

Kommunestyret vedtok høsten 2010 å opprette 100% stilling som skatteoppkrever og
regnskapsfører. Dette for å for å styrke skatteinnfordringen og å tiIfre ytterligere ressurser til
regnskap. Stillingen ble besatt fra mars 2011. To personer sluttet i avdelingeii, en som fllge
av pensjonering, og en for overgang til ny stilling i annen kommune. I september ble det
tilsatt ny person i 100% som regnskapsfører, mens den andre stillingen som i hovedsak hadde
drevet med innfordring, ble holdt vakant. Innfordringsoppgavene ble overført til
skatteoppkrever. På grunn av kommunens økonomiske utfordringer har vi dermed ikke kunnet
styrke regnskapsfiinksj onen som forutsatt.

Årsrapport Bø kommune 2011 Side 8 av 35



Fellesftmksjoner og politiske styringsorganer

Det har vært jobbet med å få på plass avtale innenfor arbeidsgiverkontroll efter at Øksnes

kommune ikke lenger kurnie gi slikt tiibud. Vi har nå inngått slik avtale med Harstad

kommune, Avdelingen hadde et sykefravær på 9.6%. Det har ikke vært tatt inn vikarer.

Personat og HMS

A±beidet med personal og WAS ennornglldc i 2011 en omorganisering, som følge av at
kontorsjefstillingen ble satt i vakanse. Fra medio 2011 er det overordnede personalansvaret

lagt til rådmannsstillingen, supplert med rådgivningsfunksjon lagt til skole- og
barnehagesjefen. Alle avdelingsledertie har fått et mer selvstendig aisvar for overordnet
personalforvaltning for sine avdelinger. Personakrganene er delt i tre organ, og har ikke

lengre en gjennomgående representasjon. Det er klart at vakansen har medført at dette
arbeidsfeltet ikke gis så stor oppmerksomhet som det burde. Likevel fikk vi implementert
bedrifishelsetjenesten i Bø kommune på en meget god måte. Det ble laget handlingspian for

JA og 1-IMS, og det ble utarbeidet kompetanseplan. Alle planverk var til behand]ing i AIvIU.
Det ble gjeniomføit en prosess med mål og handlingspianer for godt arbeidsmiljø og redusert
sykefravær på de fleste arbeidsplasser i sarnarbdd med NAV arbeidslivssenter.

økonomi, budsjett og regnskap

Avdelingens regnskap kom ut med et positivt resultat på 0.6 mill kr. Dette sky]des i hovedsak

ekstraordinære inibetalinger av avdrag på utlån fl næringsformM og sykelonnsrefiisjoner.
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Skole- og barnehageavdelingen

2. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN

Generelt om driften av avdelingen i 2011
Driftsåret 2011 har vært et normalt år der alle som har søkt bamehageplass har fått det, alle
elevene har fått skolegang og elevene på 1. -4. trinn har fått tilbud om leksehjelp og SF0
plass. Fremmedspråklige voksne elever har fått tilbud om norsk for fremmedspråklige, der
mauge har bestått språkprøven.

Samlet sykefravær i 2011 var 11.25%. Dette er høyere enn hva som har vært vanlig i skole-og
barnehageavdelingen. Årsaken er at en del ansatte er blitt syk samtidig, noe som har medført
langtidsfravær. En del av de det gjelder er blitt bedre, noen har gått over som peusjonister
eller har fått innvilget attføre eller urepensjon. Det er demed håp om positiv utvikling
kommende år forutsatt at ikke mange nye blir syke.

Politiske vedtak

I budsjettet for 2011 var igangsetting av grunnskole for voksne nevnt. Dette tiltaket ble ikke
igangsatt på grunn av for få elever. Den samlede assistentressursen som blir brukt til å styrke
tilbudet til elever med særskilte behov ble redusert med ca. 40% fra høsten 2011. Det ble
avsatt ekstra økonomi til å fornye T utstyret på skolene. Dette er gjennomfrrt og fungerte
godt. Det ble i løpet av 2011 ikke gjennomført strukturelle endringer. onimunestyret
behandlet høsten 2011 en egen sak knyttet til tilstanden i grunnskolene i 13ø.

Skolene

Alle skoler har arbeidet i henhold til de planer som foreligger. Skolene jobbet med målstyrte
arbeidsplaner for å sikre tilpasset opplæring. Alle elever har som utgangspunkt fått en
elevsamtale med sin kontaktlærer minimun hver tredje uke.

Det er gjennomført brukerundersøkelser,
kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å
få tilbakeinelding om hvordan elevene trives
og lærer. Det er arrangert kosekvelder eller
andre sarnmenkomster for å fremme den
sosiale utviklingen.

Alle skolene gjennomførte i 2011 ståsteds
og organisasjonsanalyser for egen skole for å
finne frem til utviklingspotensiale og
tiltakområder for den enkelte skole. Dette
som en del av et statlig prosjekt. Alle ansatte
ved skolene i 13ø har arbeidet med et lokalt
prosjekt kny-ttet til elevvurdering. Alle
arbeidspiassene unntatt voksenopplæringen
har hatt flest kvinner ansatt.
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Eidet skole
Sko[en ble høsten 2011 tiedelt. Det innebærer at en klasse inneholder tre trinn. Til sammen
hadde skolen 46 elever per 1 oktober 2011. Skolen har tradisjon for å være aktiv innen
friluftsliv med faste morgenturer og turer i narområdet, på strand og fjell. Skolen opplever at
en del elever viser uønsket adferd, noe som har vært et relativt stort problem for skolen. Å
arbeide med denne type problematil& har vært svært tidkrevende og vanskelig. Skolen har
gjennomført ca 9 tiltak som elevbedrifter. SF0 ved Eidet skole hadde 5 barn våren 2011 og 7
barn høsten 2011. Også SF0 er mye på tur. Eidet SF0 samarbeider med Eidet barnehage der
barna har oppmøte frir kl. 08.30.

Bo ungdomsskole
Elevtallet ved ungdomsskolen gikk ned fra 118 elever våren 2011 til 104 elever høsten 2011.
Sko]en hadde i 2011 to mobbesaker til behandling, mens ved årsskiftet 2011 var delingen
saker under behandling. Det ble ikke registret noen volds eller tnisselsituasjoner i 2011. På
gnznn av dârlig økonomi og redusert elevtali er samlet bemanning ved skolen noe redusert. De
Eäglige resultatene for avgangselevene er i gjennomsnitt fortsatt under snilt for landet og
Nordland ftlke. Målsettingen for Bo kommune er å komme over snitt.

Steine skole
Steine skole hadde 91 elever vårhalvåret og 94 elever høsthalvåret. Skole- og arbeidsmiljøet
er godt, men det ble likevel i !øpet av året registret to saker vedrørende vold mot personalet.
Skolen har arbeidet en del med film, og det var svært gledelig at en film fra 7. klasse fikk 1.
pris i Laterna Magca. Senere i 2012 har samme film vunnet Amandusprisen for juniorer.
Skolen har hatt to elevbedrifter. SF0 hadde ca 18 elever. Skolen har arbeidet mye med
utecinrådet, og det nyeste tilskuddet er curlingbane.

-1 .F.%.:_ttt
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Straume skole
Straume skole hadde i 2011 ca. 68 elever hvorav 12 elever deltok på leksehjelp, men skolen
mener utbyttet ville vært større for trinnene 5—7. Skolen har godt arbeidsmiljø, men en del av
de ‘siske lokalitetene er noe umoderne. Bygget har en del lekkasjer. Det er likevel i løpet av
året er foretatt mye maling og oppussingsarbeid. Det er ikke registrert mobbesaker eller
trusler om vold. Antall barn i SF0 varierer noe, men har p det meste vært oppe i 29 barn.
Skolen har behov for hurtigere utskiffing av pulter og stoler enn hva budsjettet tillater.

Voksenopplæringen har i 2011 hatt tilhold på Steine skole og gir tilbud om norsk for
fremmedspråklige. Tilbudet er gift til bosatte flyktninger, familieinnvandrere og
arbeidsinnvandrere. Den siste gruppen må betale selv og har fatt delta om det er plass og
praktisk mulig. Ele-vtallet varierer noe, men har vært rundt 20 stykker. Hver elev har hatt
mulighet til å gå opp til norskprø-ve 2 både i skrifihig og muntlig, og der gis tilskudd for hver
bestått prøve. I 2011 er det mottatt 20 resultattilskudd.

Voksenoppheringen

Assrapport Bø kommune 2011 Side 12 av 35



Skole- og barnehageavdelingen

Barneliagene

Alle barnehagene har utarbeidet sin egen årsplan!aktivitetsplan som de gjeniiornførte i løpet
av öret. Planen tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagene og de ulike fagonrådene i
denne. Bamehagene har gjennornfrrt konferansetimer ned foresatte minst to ganger i året, i
tillegg til ulike arrangement der foresatte inviteres. Det er også vektiagt å gi daglig
rformasjon til foresatte i hente og bringe situasjonen.

Stann barnehage har deltatt i et
opplegg byttet nI helsefremmende
barnehager i regi av Vesterålen
fti{uftsråd. Dette har bidratt til at
barnehagen har mye fokus på
friluftsliv, uteaktiviteter og
kosthold. Fjærvoll barnehage har
igangsatt et prosjekt som
Kulturbamehage og som de har
mottatt økonomisk bidrag til
gjennom statstilskudd. Noe av
hovedlokuset i Fjærvoll barnehage
er trygghet, forntsigbarhet, godt
foreldresmiæheid og kostho!d. I
Eidet barnehage har det vært
rodvendig med mange vikarer. Det
har vært jobbet ned ulike tema
bI.a. lesing, forming og samisk
kultur.
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Økonomi, budsjett og regnskap

Regnskapet for avdelinga kom meget positivt ut i 2011, med et samlet overskudd på ca I mill.
De mest vesentlige årsakene til dette var at vi fikk større inntekter enn budsjettert knyttet til
fremmedelever bosatt i Bø, samtidig som utgiftene til vAre elever utenfor Bø ble mindre enn
budsjettert. I tillegg ble utgiftene til pensjon aoe mindre enn forutsatt. Deler av et statstilskudd
til opplæring av frenmedspråkJige barn ble for barnehageåret 2010—2011 tildelt og utbetalt i
sin helhet i 2011. Utgiftene til voksenopplæring ble mindre enn forutsatt da grunnskole for
voksne ikke ble igangsatt. I tillegg er det flere mindre avvik, men som i sum er små. Det
innebærer at driften på skoler, SF0 og barnehage i hovedsak er gjennomført i henhold til
planer og budsjett, uten de store avvikene.
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3. HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN

Generelt om drjften av avdelingen 12011

Helse- og sosialavdelingen er kommunens st@rste og mest komplekse avdeling. Avdelingen
har i løpet av året 2011 levert institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, tjenester fra
helseavdelingen, barnevernstjenester med mer. Utfordringene har vært store og driften har
vært gjennomført under svært stramme ranmiebetingelser. Turnusdrift er sær]ig utfordrende.
Likevel har den samlede avdelingen levert Ijenester med høy kvalitet, vært preget av godt
tverrfaglig samarbeid, og har gjennonifbrt et imponerende utviklingsarbeid i løpet av året.
Dette spesielt knyttet til forebyggende arbeid for barn og unge, og i forbindelse med innføring
av sarnhandlingsreformen. I tillegg har det gjennom året vært gjennomtbrt en god
akonomistyring av hele virksomheten.

Rekrutteringssituasjonen var 2011 fortsatt vanskelig spesielt hva gjelder vernepleiere og
lederstillinger. Ledige sykepleierstilirger pånatt medfører uheldig ressursbruk til bakvakt. På
sikt ser de bra ut for sykepleiere og venepleiere i og med at flere personer hjemmehørende i

er ujidcr utdanning til disse profesjonene. De fleste studentene har allerede et
lilsettingsforhold i kommunen, og fire av disse mottok stipendfra kommunen. Tilgangen på
hjclpepleiere og omsorgsarbeidere er god. men med minimal ekstern rekruttering på grunn av
reglene Din fortrmnnsrett Manglende interesse for 1ærlinplasser er et dårlig te p sikt

Arbeidsmiljoet oppleves
jevnt over godt, uten
konflikter som går ut over
drifien noe sted i
organisasjonen. Noe
småknuff kan det nok være
av og til, men ilcke mer enn
det som må forventes på en
så stor og sammensatt
arbeidsphiss. Det er ikke
registrert større arbeids
ulykker med skade på
personell. Det er imidlertid
ingen tvil om at hardt
arbeidspress på leder
sti[lingene med daglige må
goremål. går ut over den tid
som blir avsatt spesifikt til å
iverksette miljøfremmede
tiltak.

Problemet med uønsket deltid er en negaliv faktor for arbeidsmiljøet. Bemanningen er i 2011
økt med 5 årsverk lrnvtta til “Bolig Doktorhagen”. 0,5 årsverk som diabetessykepleier, og 0,5
årsverk som fo&ehe]sekoordinator. Rundt 75 % av kostnadene ved nye slillinger i 2011 er
finansiert eksternt.

1:i
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Det ble i løpet av året igangsatt et prosjekt “Bolig Doktorhagen”. Gjennom en kombinasjon av
at aUe ansattejobber hver annen helg, og redusert arbeEdstid i turnus med 3 tlu, oppnådde vi at
laveste stillingsprosent i dette prosjektet erpå 63 % blant 11 ansatte. Prosjektet oppfattes som
vellykket så langt.

Det store antall deltidsstillinger er ikke ønskelig verken for arbeidsgiver eller arbeidsiaker.
Bø kommune là imidlertEd under fylksgiennomsnittet hva gjelder deliidssti!Jinger med
under 19 timer uka for le1pepl&ere og omsorgsarbeidere. Antallet dekidsstil!inger har
tidligere gjort at vikaravvikiingen har gått rimelig greit. Den siste tiden har det i okende grad
blitt vanskelig i det hele tatt å få tak i vikarer og ekstrahjelp. Detter fordyrer driften, fordi en
da i økende grad mâ ty til overtid blant fast ansatte, I tillegg er det en vanskelig avveining å ha
et stort nok og ikke for stort antall tilfeldige vikarer.

Sykefraværet i avdelingen som helhet økte fra 8,9 % i 2010 til 9,9 % i 2011. TTF hadde en
vanskelig periode i første halvår med sykefravær på over 20 %, men er nå nede i 12,2% på
årsbasis. Sykeavdelingene ved Bøhelinen har 10,8 % fravær i 2011, noe som fortsatt nå
betegnes som meget bra. Hjemmesykepleien ligger fortsatt godt an med 7,3 % fravær.
Kostnadene er dermed noe økt fra 2010 til 2011. Samtidig medrer den relativt store
vikarbruken til redusert kvalitet pâ tjenestene, og et stort administrativt merarbeid.

Rundt 70 % av kompetanseplanen for 2011 ble gjennomført. Det er en bedring fra året før, og
personalet viser større interesse for undervisning og spesielt for internundervisning. Flere
sykepleiere gjennomførte videreutdanning i geriatri, diabetes og kreflsykep]eie. Det er
gledelig at mange ansatte tar treårig høgskoleutdanning. Vi hadde konirakt med 3 lærlinger i
løpet av året, hvor en lærling tok fagprøven i august.

Politiske vedtak
I perioden er det gjennomført elablering v bolig doktorhagen. Det er opprett et en akuttplass,
og vi har gjennomftirt tilslutning til Vesterålen barnevern. Det er også rekruttert stilling som
folkehelsekoordinator og diabetessykepleier. For øvrig er alle tiltakene i konomiplanen fulgt
opp. Det ble imidlertid en endring i den planlagte utvikling av sykesmeavdelingen, som er
orientert om til politisk nivå.

Institusjonen hadde i 2011
totalt 52 plasser som er
fordelt med 3 plasser avsatt
til avlastning og
korilidsopphold, 1
akut1pass og 48
1angtdsp]asser til demens
og sornatisk pleie. Ved
behov kan
korttidsavde[ingen omgjøres
til dobbeltrom, og dermed
ekes kapasiteten fra 4 til 8
pasienter.

BbJieirnefz
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Det var i 2011 en prioritert oppgave å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til
Bøheimen for de pasienter som måtte ha behov for institusjorispiass på kort eller lang sikt. Vi

tok hjem pasienter fra sykehuset så snart de ble meldt utskrivningsklar. Det har rnedft’rt at
pasientene har hatt et vesentlig større hjelpebehov enn tidilgere, og større behov for medisinsk

oppfølgng efter utsicivning fra sykehuset. Bøheimen ga medisinsk behandling på et høyere
nivå enn tidligere for pasienter som for ble innlagt på sykehuset. 12011 hadde vi 10 liggedo
ved sykehuset på gnmn av sterkt press mot sykchjemsplassenc i april og mai 2011. Ener der
tid klarte institusjonen klart å ta i mot de pasienter som hadde behov for institusjonsopphold.

Det har vært overbetegg noen korte perioder på korttidsavde[ingen uten at det har belastet
økonomien i noen vesentlig grad. Det ble innvilget 49 korttidsopphold og 14 avlastnings
opphold i løpet av året. Sju pasienter var innlagt på akuttplass. Erfaringene med dette var
positive, og pasientene ga meget gode tilbakemeldinger. Det ble innvilget flere korttids- og
avlastningsopphold enn tidligere. Pasienter som søker langtidsopphold ble i første omgang
innvilget korttidsopphold for vurdering av pleiebehovet. og kartlegging av hva som er riktig
omsorgsnivå.

Det ble innvilget 29 langtidsopphold ved
Bohein:en. Det var 33 dødsfall, mot IS
året før. 12011 ble en pasient utskrevet
til hjemmet fra langtidsopphold. Dette
indikerer en nøye vurdering fir
langtidsopphold innvilges, og større bnik
av korttidsopphold for vurdering av
pasientens rette tjertestenivå.

I hovedsak har pasienter som innvilges
langtidsopphold demensproblematikk og
tunge somatiske lidelser. Mange av disse
pasientene er urolige og har
“vandrerproblemati]d”. Generelt er
grunnbemanning for lav til å takle de
utfordringene det er med denne type
pasienter. Det ble iverksatt miljøtiltak
for noen av disse pasientene på dag,
afien og natt. Dette har vært ei
personellwessig utfordring. For dårlige
og dedende pasienter ble det brukt
fastvakt. Dette har krevd ekstra
personell, og pasientene fikk god faglig
oppfølging av sykehjemslegen og øvrige
ansatte.

1november ble akuttplassen tall i bmk. Arbeidet med akuttplasscn startet i mars 2011. Det ble
søkt ‘lkesmannen om midler og kommirnen fikk kr 390 000 til dette fonnåkt. Pengene er
brukt til innkjøp av nødvendig utstyr, til utarbeidelse av rutiner og til innleie av personell. I
det forberedende arbeid har det vært frikjøpt personell fra Boheimen for å utføre de
oppgavene som måtte være gjennomført før oppstart. Ansatte og tillitsvalgte har bidratt aktivt

og gjort en meget god jobb i forbindelse med etableringen av akuttplassen. Akuttplassen
startet 1. november, og har fungert meget godt. Etablering av akuttplassen har også vist seg
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positM for arbeidsiniljøet med nye faglige utfordringer. I tillmytitg til HMS og
kvalitetsarbeidet er det utarbeidet kvalitetsperm for akuttplassen. Vi har fortsatt mye å gjøre i
kvalitetssikringsarbeidet, da det har vært vanskelig å prioritere nok ressurser til dette arbeidet.
Dette medførte at -vi ikke hadde et godt nok fungerende system for avviksmelding i 2011.

Demensteajuet har gitt innstilling til oppretting av skjermet enhet for demente. Dette arbeidet
stoppet imidlertid opp da det ikke fantes tilstrekkelig midler til å iverksette tiltaket med økt
bemanning. Demensteamet utførte sitt arbeid med kartlegging og utredning av demente på en
svært god måte. Prosjektet Ung + Gammel = Glad sommer ble gjennomrt med fire
ungdonuner utpiassert pâ de fire pleieavdclingene. Tiltaket hadde tilskudd fra
fylkeskommunen, og var et godt tiltak som fungerte fint. Ungdommene har også ytt tjenester i
omsorgsboligene.

Vaskeri og renholdsavdelinga fungerte godt gjennom året og påtok seg på en positiv måte
renholdsoppgaver som for eksempel rundvasking av omsorgsboliger. De har også påtatt seg
enkle eksterrie oppdrag, som vask av duker til serveringsbedrifter i kommunen. Kjøkkenet har
et godt samarbeid med kantine om leveranse av middag. Kjøkkenet leverer og kantina
serverer. Kundekretsen er i hovedsak beboere i omsorgsboligene.

Hjemmesykepleien
Det har vært enjevn etterspørsel efter tjenester fra hjemmesykepleien i 2011 på tross av at
mange brukere fikk tilbud om enester på Bøheimen. De mest ressurskrevende ble innvilget
institusj onsplass. I løpet av året 2011 fikk 161 pasienter Iått et tilbud fra hj emmesykepleien,
mot 138 året r.
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Målsetningen med elableringen av omsorgsboligene var at beboerne her i størst mulig grad
skulle bo i omsorgsboligen livet ut. Dette målet ble ikke nådd på grunn av knappe ressurser i
hjemmebaserte tjenester. Ca 29 pasienter fra hjemmesykepleien fikk langtidspiass çä
Bøheimen i 2011. Hjemmesvkepleien har ansvaret for bofellesskapet for seks beboerne som
ble opprettet ener nedleggelsen av seks sykehjemsplasser på Boheimen. Dette har fungert
utmerket. Omsorgsboligene hadde fullt belegg hele året. Det var i 2011 ca 14 pâ venteliste for
omsonsbolig. Det er stort press på omsorgsboligene. mens tygdeboigene er vanskeligere å
fi utleid.

I slutten av 2011 mottok 144 brukere hjermnehjelp. Dette er en oppgang fra året før, noe som
kan tilskrives økt behov hjeminehjelp i omsorgsboligene. ]PLOS-statistikken viser imidlertid
at det i Bø kommune fortsatt har et relativt høgt antall brukere med lite hjelpebehov som blir
tildelt tjenester. De gratis hjelpemidlene vi får fra 1-Ijelpemiddelsentralen en betydelig verdi.
Både antall brukere og verdi av hjelpemidler sank 12011. Antall nye bruker hadde en
betydelig nedgang, og verdien på tildelte hjelpemidler sank noe. Det kan tilskrives at enkle
hjelpemidler ikke lenger dekkes av hjelpemiddeisentralen.

Første halvdel av 2011 var ei vanskelig tid for flF. Det ble foretatt utilytting av en bruker til
egen bolig ijuni. Det ble opprettet fast bemanning i boligen. Dette tiltak har vist seg å fungere
meget godt. For bofellesskapet Straume ga det muligheter for etablering av ny turnus, samt
tiltak for å bedre arb&dsmiUø. Andre halvår viste ei positiv utvikling i bofellesskapet,
Habiliteringstjenesten for funksjonshemmede ga verdifull veiledning spesielt i forbinde!se
med utflytting av en bruker. Bruken av avlastningstjenesten økte i løpet av året

Helseavdelingen

Helseavdelingen består av legekontor, helsestasjonen og avdeling for psykisk helsearbeid.
Helseavdelingen gjennomførte flere utviklings- og forebyggende prosjekter i 2011. Hånd i
Håndprosjektet har gitt et tverrfaglig oppfølgningstilbud for barn og familier som har
problemer og har redusert konsekvensene av fattigdom. Etab]ering av Barn og ungdornsteam
var svært vellykket. Aktivitetskort for barn og samarbeid med kulturskolen er et tiltak som
fungerte godt. Ru.sprosjektet kom i gang via eksterne n’id!er. I samarbeid med NAV,
ungdomsskolen og private næringsdrivende ennomførte helseavdelingen et ukelangt kurs i
arbeidsmedisin for ungdom.

I løpet av året har en av legene gâtt over i fast stilling som 50 % sykehjemslege, en ordning
alle involverte er svært fornøyd med, og som betyr mye for kvaliteten ved Boheimen. Fra 1.
november deltok avdelingen aktivt i driften av den nyopprctta akuttplassen. Legekontoret har
i den forbindelse brukt mye ressurser og gjort en prisverdig innsats.

Bø kommune ble Folkehelsekommune i 2011. Det betyr at kommunen i samarbeid med
fylkeskommunen har ansatt folkehelsekoordinator, og ska] arbeide systematisk med
folkehelsearbeid. Ansvaret for folkehelsearbeid er i Bø lagt til helsestasjon, men
folkehelseperspektivet må omfavne hele kommunen. Helsestasjon br nå oppmøte på ]le
skoler og bamehager. Tilbudet er godt mottatt og bift brukt. Helseavddlingen har en bevisst

målsetting om å utvikle det tverrfaglige samarbeidet, både internt i avdelingen og med
samarbeidspartnerne. Det er gjennomført flere proekter der målsettingen er å bedre
sainhandlingen internt i kommunen, fremfor alt gjelder dette arbeidet med forebyggende

helsearbeid for barn og unge der samliandling er en forutsetting for godt resultat.
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Sykefraværet har generelt økt i avdelingen fra 2010 til 2011. Årsaken er sannsynligvis stor
arbeidsbelastning over lenger tid. Legekontoret leier i liten grad inn vikar ved korttidsfravær,
noe som har medført at kontoret i lengre tid var underbemannet. Det ble heller ikke leid inn
vikar for noe av fraværet som legene har i form av ferie, permisjon osv. Det er gjort
strukturelle grep for å bedre situasjonen og redusere sårbarheten ved fravær. Arbeidsnilljøet i
avdelingen har ikke vært optimalt gjennom året. Dette skyldes personellkonflikt, og en svært
uforutsigbar drift ved helsestasjonen grunnet sykdom, oppsigelser og usikkerhet rundt flere
prosjekter. Det ble tatt grep bl.a gjennom bedriftshelsetjenesten, og situasjonen har stabilisert
seg. Samarbeidet mellom avdelingene er svært godt.
For første gang på mange år var det i sommer ikke leid inn sommervikar for legene. Det var
en del klager på telefontilgiengelighet og lang ventetid ved kontoret. Dette er forhold som det
tas tak i med sikte på å forbedre tjenesten. Kommuneoverlegen har startet videreutdaiming i
samfunnsmedisin, hvilket er svært gledelig sett i relasj on til de krav som stilles komniunene i
forbindelse med Samhandlingsreformen.

Barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten hadde i løpet av året 2011 mange og store utfordringer. Avdelingen var
preget av flere store, tunge saker. I løpet av året overtok kommunen omsorgsansvaret for 5
barn, mens omsorgsovertakelsen ble opphevet for ett barn. Antall saker med
omsorgsovertakelser og oppfølgingen av disse gikk i særlig grad ut over evnen til å
gjennomre det forebyggende arbeidet. Likevel var det en positiv utvilding knyttet til
meldinger og undersøkelser. Antallet fristoverskjidelser gikk merkbart ned, men er fortsatt
høyere enn ønskelig.

Barneverntjenesten hadde et stort sykefravær i trste tertial knyttet til langtidssykemelding.
Fra juni ble tjenesten styrket med 100 % stilling i engasjement ut året. I tillegg var det
nødvendig å leie inn eksterne konsulenter for å få fremdrift i sakene, men også på grunn av
kompleksitet og for nære relasjoner mellom ansatte og brukere. Målsettingen var å være åjour
med alle sakene ved overgang til Vesterålen Barnevern, noe vi klarte bra. Barneverntjenesten
har vært utsatt for en del offentlig kritikk i siste tertial, noe som var belastende for kontorets
ansatte. Tjenesten kan ikke ta til motmæle, næmest uansett hva de blir beskyldt for.

Staten opprettet nye ekstraordinære stillinger i barnevemstjenesten 1. halvår 2011. Skuffelsen
var meget stor over at vi ikke ble tildelt stilling. Gleden var derfor enda større da vii
november fikk melding om tildeling av stilling i en ekstrarunde. Den nye stillingen ble utlyst
frr jul og har kontorsted i Bø kommune.

Økonomi, budsjett og regnskap
Regnskapet for avdelingen som helhet viser et overskudd kr. 1 202 000 for året 2011. Dette er
svært gledelig sett i relasjon til de store overskridelsene i perioden 2007-2009. Årsaken til
dette er mange. Det er bedre budsjettkontroll- og disiplin, samt at året ikke har bydd på
uforutsette, kostnadskrevende nye tiltak. Lønnsoppgjørene er også tilnærmet fullt kompensert.
Med hensyn til budsjettkontroll rapporteres det månedelig både internt i avdelingen og til
rådmannen, og det er gjort en formidabel jobb i hele organisasjonen for å få dette til.
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Helse- og sosiatavdelingen

For andre år på rad kom
Bøheimen ut med et
overskudd. Forklaringen
er svært god
budsjettdisiplin, god
styring, i tillegg til et
mer realistisk
buds.ettering.
Hjemiretjeaesten har et
budsjett på 11,9 mill, og
leverer et godt resultat.
Reduserte utgifter til
vikarer, eksirahjelp og
ovenid til at det ble
tilnærnzet balanse i
driften.

Overskuddet på avdeling for Tiltak og tjenester for tùnksjonshennnede skyldes resultatet en
større refusjon fra staten enn beregnet for ressurskrevende brukere. Kjokkentjenesten drives
nøkteÉnt og godt. Til txoss for lavt kostøre, er maten av god kvalitet: I barnevernstjenesten er
forklaringen på overforbruk en kombinasjon av utgifter til innleie av private konsulenter på
grunn av langtidssykefravær. og økte utgifter i forbindelse med ikke planlagte
ornsorgsovertakelser. I helseavdelingen er limtjeniigen på legekontoret på samme nivå som
forrige år, til tross for nedgang i befolkningstallet. Også helsestasjonen og avde]ing psykisk
helsearbeEd hadde overskudd.
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NAV

4. NAV

Generelt om driften av avdelingen 12011

Nav Bø ligger på topp når det gjelder målekortoppnåelse i Nordland. Gjennom hele året blir
kontoret målt på oppgaver både innen kommunale og statlige oppgaver og har høy
rnåloppnåelse. Fylkesdirektøren har ved flere anledninger rost kontoret for sin høye
produksjon og samtidig overholdelse av frister. Kontoret viser seg å være svært
omstillingsdyktig. I 2011 har Nav Bø endring av personell i tre stillinger, men kontoret har
likevel maktet å opprettholde den høye produksjonen. Kontoret har stor evne til åjobbe
tverrfaglig og har også i 2011 deltatt i flere prosjektgrupper. I tillegg har vi utstrakt
møtevirksomhet der vi deltar i mange fora. Kontoret kjennetegnes med sitt gode arbeidsmiljø
og har hatt sykefravær på 1-2% i 2011.

Statlig virksomhet

Innenfor de statlige ytelsene har det vært stort fokus på elektronisk dokumenthåndtering og
nye kvalitetssikringsrutiner for uførepensjon, deriblant ny arbeidsevnevurdering.
Bø kommune har også i 2011 hatt et høyt antall personer på statlige tiltak gjennom nav, noe
som kontoret anscr som svært positivt. Kommuien er en støttespiller som velvillig tar i mot
folk på tiltak og driver god opplæring av disse. Innenfor statlige ytelser opprettholdes det høy
produksjon og man klarer å overholde de gifte tidsfrister på tross av den høye arbeids
ledigheten som preger kommunen. Kontoret har stor fokus på å få brukere i arbeidsrettede
tiltak og vi har høyt tiltaksnivå på statlige tiltak..
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NAV

Kommunal virksomhet

frnenfor kommunal virksomhet har det vært stor fokus på å etablere gode rutiner for mottak
av flyktninger, i tillegg til de flyktninger som allerede er ankommet kommunen.
Nav Bø har få Jangtidsmottakere av sosialhjelp, og det jobbes også her godt med at bnjkere
skal være i tiltak. Vi hadde i 2011 ni personer i kvaliflseringsprogram og Fylkesmannen har
ved flere anledninger fremhevet den gode jobben Nav Bø gjør i forhold til
kvalifiseringsprograminet.
Kontoret har stor pågang efter støttekontakter og har i stor grad lykkes med å fremskaffe
støttekontakter til de brukere som har søkt og er innvilget.

Startlån og tilskudd er svært etterspurt av brukere. Det er tydelig at ordningen som er gjort
kjent gjennom atmonsering har sørget for at flere brukere søker om dette. Det har vært mange
søkere og flere som har fått veiledning på ordiingen.
Konloret har saksbehandlligstid på tre uker når det gjelder lov om sosiale ytelser i Nav og
kontoret har overholdt saksbehandlingstiden gjennom hele ket.

økonomi, budsjett og regnskap
Kontoret hadde avvik på kvalifiseringsprogramrnet og infroduksjonsprogrammet i tillegg til å
ha betalt regning til krisesenter. Dette ga et underskudd på 0,6 mill.
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5. NÆRING

Generelt om driften av avdelingen i 2011

Næringsavdelingen har hovedfokus på løpende arbeid som utviklingsaktør mot næringslivet. I
tillegg har kontoret forvaltning av søknader pålåti og tilskudd til næringsformål,
næringsrelaterte utredriingsarbeider, og direkte næringsrettet kontakt med bedrifter og
etablerere, I tillegg har avdelingen en del andre løpende oppgaver. Aktiviteten ved
næringskontoret har vært høy i 2011.

Kommunen har hatt flere næringsrettede prosjekter under planlegging og mider
gjennomføring. Saksoznrådene omfatter i stor grad også tekniske saker. Rådmannen har i
2011 derfor etablert en prosjektgruppe, med deltakelse fra teknisk avdeling,
landbrukskontoret og næringskontoret. Prosjektgruppen synes å gi gevinst ved at en bedrer
oversikten i pågående prosjekt, og kan utnytte kompetanse fra flere fagområder under
planlegging og gjennomføring. Prosjekt gruppen har faste møter hver andre uke.

VEVAAS

Kommunenes beslutning on å avvilde eierskap i VEVA AS
medrte omfattende utredningsarbeider, forhandlinger, og til
sist inngåelse av avtale med nye eiere. Resultatet var at 7-8
faste arbeidsplasser i denne bedriften ble videreført, og
selskapet synes å være styrket utover i året. Kommunen
følger utviklingen i VEVA ved kontaktsamtaler med ujevne
mellomrom.

Bredbånd

Med Bøs spredte bosetning er det store utfordringer i å muliggjøre god intemettdekning til
hele kommunene. Samtidig har NEK begrensede midler disponible for tilskudd til utbygging.
Dette har medført flere runder med forhandlinger og kostnadsbereguinger for de områdene i
Bø som fremdeles ikke er utbygd. Arbeidene så langt har medført at vii 2012 forutsetter
oppstart på ett område, Nykvåg — Flovden, og i alle fall anbudsutlysing for stxekningen Steine
Straumsnes — Straume. Alle utbygningstrinn er beregnet gjennomført uten belasting av
kommunalt budsjett.

Det har vært arbeidet videre med dette prosjektet, i
samarbeid med aktørene i området. Et konkret resultat er at
det nå er klart for etablering av eget selskap som skal bygge

______

nytt fryselager ved Steinesjøen

Utviklingsprosjela Steine3joen
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LUKog slrategiplan samfunnsde! krnnmuneplan

LtJK (Lokal utvilding i kommunene) ble gjennomført av NFK, hvor det b[e utarbeidet
strategiplan for samfnmsdelen av konummeplan for Bø. Denne prosessen ble gjennomført
med fire arbeidssamlinger med totalt 12 dager. I denne prosessen deltok næringskonsulent,
teknisk sjef og landbrukssjef. I tillegg til sasnlingene ble strategiplanen bearbeidet mellom
sam_lingene. Dette arbeidet er grunnlaget for pågående prosess med helhetlig konununeplan
for Bø.

Forprose*t vassdragsp leie, med soknadfj’fkes,nannen
På bakgnurn av de store forurensningsproblenier Bøs
vassdrag har, ble det utarbeidet prosjekibeskrivelse for
“Vassdragspleie”, Prosjektbeskrivelsen dannet grunnlag for
soknad til r1kesmannen om skjonnsmidier. Søknaden ble
innvilget. Dette prosjektet er etter hvert b]itt svært
o,nfattende med flere delprosiekter.

ReksAs

Droftingene i forbindelse med at onistillingspcriodenutkper 31.12.12, slartet litt ut i 2011.
Ener dette er det gjeunomfrt grundige administrative vderinger vedrørende
avslutningsprosess og mulige veier videre for akliv næringsutvikling. Det er også utarbeidet et
eget utkast til handlingsprogram B@ks AS for 20121 handlingsprogrammet er det lagt inn
vesentlig fokus på fiskerinæringen, som klar oppfølging av koimnunestyrets fiskeripolitiske
debatt.

Samarbeidsavtale SINTEF og NTNU

Sajuarbeidsavtalen med SINTEF og NTNU har nå løpt i to år, og har gitt tydelige positive
resultater for kommunen og for enkeltbedrifter. Avtalen medfirer betydelig tidsbruk, men
resultatene vurderes å stå i forhold til innsats. Avtalen gir også en kompelansearena for
kommunen, og god støtte vedrørende generell næringsutvikling.

Utvikling for diifien i Kobbvågen har vært
prioritert både politisk og administrativt i
2011. Denne næringssatsingen har vært
sentral i samarbeidet med SINTEF, og også
ved eget møte på Stoninget med bakgrunn i
Stortingets sterke fokus på muligheter
innenfor mineralutvinning.

Foto: Ben Tornrny Eriksen

illinerniutvinning
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Næringsfond
Det er i 2010 innvilget til sammen 24 søknader med samlet tilsagnsbeløp kr 997 894. Noen av
disse tilsagnene eIder utbetaling over to âr, og belastet denned ikke fondsmidler bare for 2011.
Tilførsel fra Nordland ‘lkeskommune var i året kr 500 000 pluss tilskudd til entreprenørsatsing i
skolen med kr56 000. Innestående på fondskonto ved årets slutt var kr ca 0,74 mill.

økonomi, budsjett og regnskap
Driften av næringsavdelingen har vært innenfor budsjettert nivâ i 2011
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K&turavdelingen

6. KULTURAVDELINGEN

Generelt om drjften av avdelingen i 2011

Kulturavdelingen hadde et vellykket år med mange arrangement, stabil aktivitet og bredt
samarbeid, Kulturavdelingen var uendret med hensyn til stillinger fra 2010 til 2011. Det var
4,5 årsverk i faste stillinger og 1,5 i midlertidige engasjement. Avdelingen er preget av et godt
arbeidsmiljø. Det samlede sykefraværet utgjorde 5,8% i 2011. Avdelingen hadde stor
utskiffing av personal med nye folk i stillingene kultursje kulturskolerektor og bibliotek og
bokbussjef Tross store endringer og øvrige prosesser i organisasjonen for øvrig har
avdelingen løst oppgavene på en god måte.

Politiske red/uk
Plan for fysisk aktivitet og naturoppievelse 2011 — 2014 var vedtatt og haudlingsplanen
rullert. Dette er et nødvendig ærcnd for å kunne motta spiliemidler. noe Bø har nyttet godt av i
2011. Prosjektet om Eventyrsatsningen ble avsluttet og senere i 2011 ble planen om
foi-tsettelsen innenibr cksisterende rammer vedtatt. Det ble også vedtatt videre deltakelse i
Kunst og kulturstrernsatsningen som er rammen rundt blant annet festivalen Reginedagan. I
budsjett og økonojniplanen ble det vedtatt å si opp seeneinsfruktørordningen, minske
budetWt til Reginedagan og legge ned turistinformasjonenpå Ryggedalen i 2012. I sasrurle
vedtak fikk kulmiskolen beholde midler som har gjort det mulig å opprettholde et godt
kulturskolelilbud. Alle vedtak er igangsatt og har et løpende fokus.

Ungdomsklubben hadde
fast base på Bohallen med
faste aktiviteter. Det er
åpen hall annenhver
fredag og Tirsdagsklubb
hver uke. Andre aktiviteter
gjennomfrrt av en svært
aktiv klubb bestående av
20 i arbeidsgjeng og 61
styre var flere. Det nevnes
overnatting og
aktivitetshelg i Bøhallen,
IJKM. Diskotek. Rock
not Rus deltakelse,
pizzakveld, Reginedagan.
sinahula, fykomfei og
diskotek, hase camp,

ROCK MOT FRAFLYTTING, Bowling, Nissedisko, Føriulskos, Ju!ebord og konsert med
Side 2 i samarbeid med kulturskolen. Klubben fikk inn mange titusen i ekstem stutte og hadde
et godt samarbeid med hjeipere, natteravner, helse og sosialavdelingen. Bø IL, Kunst og
kulturstrem, Bøhallen, Haugen og andre lag og foreninger.

Ungdomsarbeid
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Kulturavdelingen

Kullunkolen

Kuiturskolen er fortsatt i en fin utvikling. Eksterne midler gjennom “Hånd i hånd prosjektet”
gjorde det mulig med et forsterket tilbud i første halvår. Utvidet tilbud på kunst og dans, noe
som var svært populære tilbud, måtte dessverre avsluttes da prosjektrnidlene ble stoppet.
Ventelisten var under kontroll med 15 på listen i årsskiftet. Kulturskolen som opererer i en
hårfm balanse med hensyn til økonomisk og fagligressurser Marte igjen å skape et godt
skolemiljø for elever med mange gode felles opptredener i regi av skolen, i samarbeid med
biblioteket, lag og foreninger og andre.

Reginefestivalen

Festivalen var arrangert over 10 dager fra 21. til 31. juii 2011 og hadde kystkultur som tema.
Festivalen hadde for første gang festivalprofil og det var for 2011 musiker og fotograf Øystein
Lunde lugvaldsen. Festivalen hadde 4516 besøkende et imponerende tall tatt
terrorhandlingene 22. juli i betraktning. Festivalen har bred og god støtte og er godt forankret
i lokalsamfimnet. Flere hundre mennesker er med på gjennomføringen av festivalen som er et
godt omdønime og markedsføringsprosjekt for 13ø kommune og fyrtå.m for reiselivet i
kommunen og regionen.
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Biblioteket
Biblioteket har hatt en økt aktivitet i form av flere arrangement som slektsforskingstreff og
kulturskolekonserter. Arbeid var startet med en omorganisering av bøkene, slik at bøkenes
oppstilling er noe mer i tråd ‘ned den såkalte “leservennlige bibliotek”. Tanken er at bøkene
skal komme mer fram og gjores mer synlige og tilgjengelige for lånerne. Kunstutstillinger var
satt opp og byttet ut med jevne mellomtom. Et arbeid med å forbedre biblioteklokalene
innenfor rammene var startet og det er et behov og ønske om å forbedre lokalene ytterligere
for å gjøre biblioteket mer effektiv, praktisk, synlig og triveUg.

Turistinfon;rnsjon

Turistinformasjon hadde åpent i tidsrommet 13.06— 19.08 og hadde en haftig besøksøkning
sammenlignet med året før. Dobbelt så mange stoppet innom informasjonen noe som
informatorene tolket som et resultat av bedre vær og et avtagende press fra finanskrisen i
2010.

øvrige kulturarbeid

Kulturavdelingen har også jobbet aktivt med å fonnidle og skape kulturtilbud gjennom sin
rolle som sekretariat i en aktiv kunst og kulturstrøm, i regional samarbeid — kultursamarbeidet
og MUSAM, i samarbeid med lag og foreninger, Museum Nord, i prosjektet Den kulturelle
skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Et godt eksempel av mange fra 2011 var et
sarnarbeidsprosjekt på kulturminnedagen der Kystlaget, Bø Museum, Bygdelaget,
Kulturskolen, DKS, Bø tmgdomsskolen med flere samarbeidet om en markering på Føre
gravene med skuespill og laks tilberedt pä kokkegrop. Arrangementet het “Opp av Grava”.
Kulturlivet i Bø var prcet i 201 I av sterk engasjement av mange dyktige ildsjeler i
kommunen og engasjerte “arbeidsmaur” i kulturavdelingen.

Økonomi, budsjett og regnskap

Kulturavdellngen som helhet hadde et overskudd i 2011 grunnet vakanse i stillinger og økte
inntekter i barn og ungdomsarbeid. Disse inntektene veit opp for underskuddsavvik på
inntekter pbygdeboksalg og overforbruk lønn til ekstrahjelp i kulturskolen.
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Teknisk avdeling

7. TEKNISK AVDELING

Generelt om driften av avdelingen i 2011
Ny brannstasjon ble i 2011 er tatt i bruk med flotte fasiliteter. Det er også egen garasje for
feiebil. Bø kommune ligger langt under landsstatistikk når det gjelder antall boligbranner i
2011. En kommunal bolig er solgt i løpet av 2011. For øvrig har bemanningssituasjonen på
teknisk avdeling gjennom hele året 2011 vært utfordrende, og sykefraværet har vært på 4,3 %.
Det er derfor ikke alle mlsetninger og planer og politiske vedtak som er oppnådd i 2011.
Dette gjelder særlig iimeufor den generelle havneforvaltningen, hvor det gjenstår et større
oppryddingsarbeid på kaileie og lignende. Det har likevel skjedd mye positivt vedrørende
drifis- og utviklingsprosjekter, og vil bli kommentert i det 1gende.

Veier

På veisiden fikk vii 2011 en kraftig utfordring da entreprenør som hadde anbudet pâ brøyting
av kommunale veier gikk konkurs midt på hardeste vinteren. Tre nye entreprenirer overtok
kontrakten til samme pris, da ingen hadde kapasitet til å ta hele kontrakten. Det ble jobbet på
spreng og i håpet av tre dager var nye kontrakter på plass.

Somjnervedlikeholdet er likevel den største utfordringen da vi gikk på en økonomisk smell
uten at større vedlikehold eller rehabilitering ble utfrrt. Vi har 55 km med kommunale veier
og vi bruker en brøkdel av det Statens Vegvesen bruker i Bø på sine 44 km. Skal vi gå i
balanse i 2012 på sommervedlikeholdet mâ vi la være å gruse og skrape deler av veinettet.

En annen utfordring som er avdekket i 2011 er at vedlikeholdet av gatelys ikke lenger kan
utres av lokale lysforeninger på grunn av regler og forskrifier. Det tas derfor sikte på å
fremme en sak til politisk behandling i 2012 om overtakelse og prinsipper for overtakelse.

Plan legging
12011 ble det laget et planprograxn for Be kommunes kommuneplan som en prosjektoppgave.
Denne satsingen var finansiert av Nordland fylkeskonimune gjennom prosjektet Lokal
Utvikling i Kommunen (LUK). Det ble levert inn en masteroppgave som klarla hele prosessen
og ressurser og som dannet grunnlag for å søke om skjønnsmidler til en prosjektmedarbeidcr
fmansicrt av Fylkesnannen. I slutten av desember 2011 var denne stillingen avklart og på
p!assjanuar 2012. Trafikksikkerhetsplan ble utarbeidet og vedtatt i 2011, den ±jrmer grumilag
for søknad om trafikksikkerhetsinidler.

Byggtjenester

Herunder ligger vedlikeholdstjenester til Bøheimen, skoler og barnehager. Det er stor
knapphet på ressurser, men gjennom at Bø kommune også harjevnlig investeringsprosjekt på
disse byggene klarer man også å utnytte vedlikeholdsmidlene maksimalt.
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Teknisk avdeling

Landbruk
Jordbruket i Bø komniune holder seg relativt stabilt. Tross i en liten nedgang på antall
landbruksbedrffler holder produksjonsvolumet seg på omtrent samme nivå med ett unntak.

Antall smfeprodusenter er fremdeles på et dramatisk lavt nivå, og det vil heve stor innsats

for å snu denne utviklingen. 12011 behandlet avdelingen 83 søknader omproduksjonstillegg,

34 søknader om aviaseni!skudd og 38 søknader om miljetilslaidd. Antall saker etter
landbrukslovgivningen gikk noe ned i 2011.

Mcd Bø som iniativtaker startet
prosjektet “Det eventyrlige
Vesterlsiajnmet” opp sommeren
2011 med egen prosjektleder i full
stilling. Prosjektet er et samarbeid
mellom kommunene i Vesterålen.

med tandbrukstjenestcn som
prosjektansvarlig og finansiert av
Fylkestnannen i Nordland, Vesterålen
utvikling, Bøks og kommunene.
Hovedmålsettinga med prosjektet er å
snu tienden, øke produksjonen med
20% i alle kommunene innen 2014.
Det har vært stor aktivitet utover
l’&sten og en ser allerede positive
konsekvenser av satsinga.

De forskjellige produksjonene har stort sett holdt seg på samme nivå som året før. To
melkeprodusenter har sluttet og solgt eller leid bort kvoten sin. Samtidig var det flere som
kjøpte mer kvote, og det er forsiktig optimisme i saunæringen. På hagebruksfronten har et
gartueri økt sitt veksthusareai med 1000 kvm.

2011 var fire bruk i bruksutbygging. Tre av prosjektene dreier seg om mindre hwesteringer.
med en kostnadsramme pA 500.000 la. Det er en ordning for unge bønder i forbindelse med
generasjonsskife, delvis fmansiert mrd tilskudd fra Innovasjon Norge.

En ny drifisbygning for melkekyr og kjottproduksjon er oppført i 201 lmed en kosmadsramme

på ca 3 mill. Flere landbruksbedrifter bJfr mer avhengig av det de kan skaffe seg av inntekt

utenfor bruket. Dette er en tendens som har vedvart over år og som fortsetter. Det er derfor en
stor utfordring i å tenke nytt og utxadisjonelt, og for en del brukere â benytte seg av de
mulighetene som bLa. ligger i DU-systemet for fmansiering av tilleggsnæringer.

Den største ulfordringen er, som i mange andre næringer, generasjousskiftene og påfølgende
rekruttering. Her sliter landbrnket i konkurranse om ungdommen med andre bedre betalte

yrker.
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Teknisk avdeling

Vann

Det beste som skjedde i 2011 er at det ble klarlagt at Vannverkene i Bø kommune er godkjent
gjennom dokumentasjon. Pumpestasjonen i Jennskaret ble ombygd ved at magasinene ble
koblet ut og mindre pumper installert. Dette gjør at vi kan levere vaum med tilstrekkelig og
stabilt trykk.

Vannomrdde Vesterålen
Bø kommune har, ennom å involvere seg tidlig i prosessen med implementering av
vamiiorskrifien, fått tildelt koordinatorrollen for hele Vesterålen i dette arbeidet. Med rollen
følger det også en ekstern finansiering. Arbeidet som pågår skal mumle ut i en helhetlig
forvaltningsplan som omfatter alt vann i Vesterålen.

Siden Bø kommune er helt fremst i Nordland på dette feltet har vi ffitt finansiert en rekke
vannmiljøprosjekter, noen som er igangsatt og noen som igangsettes 2012 og 2013. Ungjobb -

prosjektet KUU’, fangdaxn på Veggemo, fangstfelle med bestandskartiegging og
ferskvannsmuslingsprosjektet i Straumevassdraget er kommet i stand som en direkte følge
arbeidet med vannforskrifien. I tillegg til disse prosj ektene har Bø kommune på forespørsel
leid ut ekspertisen på området til Ofoten vannoniråde på prosjektbasis.

Bildet viser Kultprosjektet i 2011

Vannforskriften kan gi rammer for en helt ny og mer effektiv forvaltningsmodell i
ansvarsområdet. Dette utviklingsprosjektet er noe avdelingen vil arbeide videre mcdi tiden
som kommer.
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Teknisk avdeling

Av/ap

Det er store utfordringer knyttet til avløpssiden. Det såkalte “Step” systemet som blant annet

ble installert i byggefelt Steinesjoen fungerer ikke og skaper store drifisproblemer,
Det er teknisk svikt med dertil konsekvenser som at avløpsvann renner over i grofter i
byggefett og lignende Videre er pumpestasjoner som ble satt i drift på slutten 70 tallet, nå

moden for utskifting. Det legges opp til utskifting av en stasjon pr år.

Ifirkegårdsdrjfl

Bo kommune overtok kirkegårdsdrift fra 1 august 2011 gjennom en tjenesteytingsavtaie med

Be menighetsråd. Det gamle vannverkshuset i Skagen ble ryddet og overtatt som
lagringspiass forkirkegårdsdriften i tillegg til lagret i Straumsjøen. Bårehusetpâ Bogen

kirkegrd ble restauret og ferdig i 2011.

Det er arbeidet med
eppmåling og planlegging for
gjenbruk av den eldste delen
av Duken kirkegård. Dette
innebærer blant annet
registrering og oppdatering av
de gamle gravfeltene,
registrering av festere og
utsending av festebrev.

Kirkegårdene i Bo ble tilgjengelig pâ nett i desember 2011. Dette har vært til stor hjelp for

mange som ellers ringer for å spone etter opplysningcr. Ikke alle gravene på kirkegårdene i

Bø konmune er regisftert på data ennå, men det jobbes kontinuerlig med å oppdatere det

digitale arkivet.

økonomi, budsjett og regnskap

Totalt gikk teknisk med et underskudd på kr61 000,- i 2011, og det under forutselning av at

utfakturert havneavgift Steinesjøen med kr 500 000,- innbetales. De fleste områder gikk i

balanse, men det er spesielt byggtjenester og sommervedlikehold av veier som er
hovedutfordringene. Sornmervedlikeholdet av veier i 2011 gikk med en overskridelse på kr

600 O00,- Dette til tross for at i ikke gjorde noen rehabilitering av veier i 2011.
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Investeringsprosjektene

INVESTERINGSPROSJEKTENE

eghkipiikjiii-
—

Investeringsregnskapet Regnskap Regulert OpprinneII Regnskop Regnskap

- 21 budsjett2Oii budsjett2at1 09

205 Datautstyr skolene 434 12500 434 000 350 000 0,00 0,00

401 Vann[edning Uvåg - Røsnes 0.00 0 0 2713 954,58 1 278 285,89

402 Næringsareal Steinesjøen 817 498.17 85000 0 3118 300,26 5994138,76

405 Bo- og omsorgssenfra 134391,00 200 000 0 250 893,50 0,00

408 Gang- og sykketvei Straume 0,00 0 0 223 557,60 0,00

409 Stedsutvik!ing Straumo 0,00 0 0 20 636,00 0,00

410 Gang- og sykkervei EJdet 000 0 0 71 714.32 0,00

412 Ss vannverk utskiWng vannkummer 20752,40 20000 0 204 90788 0,00

413 Liggekal Ilovden 0.00 0 0 181 675.63 0,00

415 Elektronisk saldarkiv 0,00 0 0 0,00 245 568,25

416 Arkivdepot 54619,25 51 000 0 0,00 171 13716

422 Rehabilitering vannredning Nordbygda 0,00 0 0 179 885,50 882 291,96

435 Kai Steinesjøen 2 191 089,57 055 000 0 660 204,03 16340 61924

436 Kai Hovden 700 000,00 700 000 0 0,00 0,00

453 Brannstasjon m,v 341 844,28 234000 0 5 758,75 5166452,70

455 Duken kirkegård 0,00 50 000 2 500 000 0,00 0,00

461 Digforsk 0,00 0 0 214 294,25 0.00

463 Vann Ste]nesjøen industriområde 212 786,84 300 000 0 0,00 3285 584,98

464 Avløp Steinesjøen industricirråde 382 032,86 374 000 0 0.00 722 491.88

465 Sprengng lnnseiling Steinesjøen 519 793,45 222 000 0 000 5925 38648

466 Veibelysning 194 237,50 400 000 0 0,00 362 490.00

603 RohabJlitering/uMdelse rådhuset I 229 087,52 I 259 000 0 I 632 13988 5741 400,23

604 Sprenginy Nittingskajlon 0,00 0 0 2 720 850,20 8 140,00

612 BO ungdomssko[e 0,00 0 0 68241,25 4375,00

615 lndustdområde Føre 0 36 477,OQ 0,00

625 Hejs kommunehuset 110 086,00 300 000 0 0.00 0,00

626 Arkiv kommunehuset 0,00 0 0 0,00 489 631,79

633 Utstyr kinoen 0,00 0 580 000 0,00 0,00

634 Toalett Bo museum 0,00 0 150 000 0,00 0,00

636 lnfrastrukturtiltak næring 0.00 0 1 000 000 0,00 0,00

764 Fugretifterstj 365 925,00 366 000 0 0,00 9 000,00

Utg[ftersalg fast erendom 117 474.25 103 000 0 11 827,00 6818,00

Sum 7825743,09 6053000,00 4580 000,00 12315 317,03 46633812,32
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Jnvesteringsprosjektene

402 Næringsareal Steinesjøen Næringsarea]et er delvis ferdigstilt i 2011.

405 Bo og Omsorgssentra Gjelder endel oppgradering av Boheimen.

416 Arkiv depot Nytt arkiv etablert og tatt i bnjk.

435 Kai Steinesjoen i Arbeidene med kai i hovedsak ferdig i 2011,
men en del opprettLngsarbeider enstår
i2012

436 Kai Hovden Gjelder reduksio i tilskudd.

453 Brannstasjon/Tjteetat Brannstasjon i hovedsak overtatt i 2011,
men en del opprett vil foregå i 2012

463 Vann Steinesjøen Industrionnåde Sjøvannsanlegg satt i drift i 2011,
en del oppretting gjenstår i 2012.

464 Avløp Steinesjøen Industrioniråde Ny avløpspumpestasjon installert

465 Sprenging inMseiling Steinesjoen Innseiling Steinesjoen er sprengt ned til
prosjektert dybde og godkjent av Sjøkastverket

466 Veibe1ysnlig Prosjektet består i åmortere opp skap med

målere og automatikk for tidsstvring av
I gatelys. En dcl av stromstrekningene vil bli
montert i løpet av 2011, og de øvrige i 2012

603 Rehabilitcring utvidelse Rådhuset Rehabiliteriog

625 Heis konimunehuset Gjelder prosjektering 12011

764 Fugletittersti Fugletittersti rehabilitering ferdig i 2011,

tilbakeholdt et mindre be’øp

Steinesjøen kai

-7
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