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Årsberetning 2019
Innledning
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske
oversikter, regnskapsskjema og noteopplysninger.
Årsberetningen avlegges ihht Kommunelovens § 48 og forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10 der det blant annet heter:
”….Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert
budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i
årsregnskapet og regulert budsjett…”

Internkontroll og budsjettoppfølging
Strategisk ledelse er den øverste ledergruppen og består av kommunedirektør, assisterende
kommunedirektør, kommunalsjefer og økonomisjef.
Større avvik i forhold til budsjett forklares, og eventuelle forslag på løsning blir lagt frem.
Kommunedirektøren legger frem tertialrapporter pr. 30.4. og 30.8. til politisk behandling i tillegg til
en økonomirapportering pr 31.10. Her orienteres om den økonomiske utviklingen og eventuelle
behov for budsjettendringer knyttet til driften. Det er også en muntlig rapportering om økonomisk
status til hvert formannskapsmøte. Kommunen har et økonomireglement som blant annet regulerer
budsjettoppfølging og rapportering, men dette er noe utdatert og må oppdateres. Økonomisjefen vil
starte dette arbeidet i 2020 med bakgrunn i nye økonomibestemmelser i ny kommunelov som trådte
i kraft fra 1.1.2020.
I tillegg har kommunen eget finansreglement som regulerer låneopptak og plassering av ledig
likviditet. Dette må også oppdateres i forhold til ny kommunelov.
Kommunen bruker verktøyet RiskManager til avvikshåndtering i den daglige driften.

I budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ble økonomisk bærekraft innført som et av tre
satsingsområder i Utviklingsprogram Meløy 2019 - 2024 - bærekraftig samfunns- og stedsutvikling.
Økonomisk bærekraft handler om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom helhetlig
økonomistyring og digitalisering. Økonomisk bærekraft forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming
og metoder for å synligjøre mulighetsrom i økonomien. I budsjettfremlegget ble det brukt
økonomitall fra KOSTRA for å sammenligne utvalgte områder i kommunen med kostragruppe 11 og
kostragruppe 12. Det er et utgangspunkt for å vise et effektiviseringspotensiale forutsatt at det
utarbeides egne måltall for hvilket nivå Meløy kommunes kostnader skal ligge på sammenlignet med
andre kommuner. Dette vil bli mer omtalt i årsmeldingen.
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I budsjettsaken ble det vedtatt handlingsregler med måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond
og andel lånegjeld. Dette er også i tråd med bestemmelsene i ny kommunelov om at kommunestyret
skal vedta finansielle måltall.
Følgende handlingsregler for økonomisk bærekraft og måltall ble vedtatt:
•

Netto driftsresultat

2%

•

Disposisjonsfond

8%

•

Netto lånegjeld

75 %

Selv om måltallene er vedtatt fra 2020 og fremover i tid, mener vi det er hensiktsmessig å vurdere
regnskapsresultatene også for 2019 mot de samme måltallene.

Regnskapsresultat 2019
Meløy kommunes driftsregnskap viste før strykningsreglene kom til anvendelse et regnskapsmessig
merforbruk på kr 6.310.866,50.
I Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 9 står det at
dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) skal dette reduseres ved å:
1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i
årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller
tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk når dette har vært
forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Meløy kommunes merforbruk i 2019 er redusert til 0,- jfr. Forskriftens § 9 pkt. 2. Dermed er
avsetninger til fond redusert med 6.310.866,50. I budsjett 2019 var det budsjettert med avsetning til
fond på kr 36.997.384,-

Brutto driftsresultat er positivt med kr 23.698.968,42 fordi driftsinntektene er høyere enn
driftsutgiftene. Kommunens finansinntekter fratrukket finansutgiftene gir et underskudd på
kr 27.916.460,83. Korrigert for avskrivninger på kr 27.995.357,68 gir dette et netto driftsresultat på
kr 23.777.865,27.
Etter bruk av tidligere års avsetninger og nye avsetninger til fond (interne finanstransaksjonene) samt
strøket budsjettert avsetning til disposisjonsfond med kr 6.310.866,50 gir dette et regnskap i balanse.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
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Økonomisk utvikling/ analyse
Årsregnskap for 2019 viser et positivt netto driftsresultat på 23,8 MNOK. Kommunelovens
krav (Kl § 46 nr 6) til driftsmessig balanse innebærer at budsjettert driftsresultatet minst skal
dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. For å kontrollere om kommunen har
oppnådd det budsjetterte driftsresultat, bør resultatet først korrigeres for bruk av egenkapital
som etter forutsetningene skal dekke driftsutgifter samt korrigere for avsetning til bundet
driftsfond. I tillegg bør det korrigeres for inndekking av tidligere års underskudd.
For å illustrere dette er det foretatt en analyse av netto driftsresultat som vises nedenfor.

Netto driftsresultat og balansekravet

Regulert
Regnskap 2019 budsjett 2019 Avvik

Netto driftsresultat

23 777 865

16 725 134

7 052 731

Bruk av bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av tidligere overskudd
Sum bruk av egenkapital

18 767 491
3 812 506
16 231 331
38 811 328

21 447 936 4 099 000 16 231 300
41 778 236 -

2 680 445
286 494
31
2 966 908

Inndekking av tidligere års underskudd
Avsetning til bundne driftsfond
Sum pliktige avsetninger
Andel driftsresultat til fri disposisjon

90 108
31 485 545
31 575 653
31 013 540

90 100
21 088 886
21 178 986
37 324 384 -

8
10 396 659
10 396 667
6 310 844

Som tabellen over viser er det et positivt avvik mellom regnskap og budsjettert netto
driftsresultat på 7,0 MNOK før korrigering for bruk av egenkapital og avsetning til bundet
driftsfond. Etter korrigering er avviket negativt på 6,3 MNOK. Avviket blir negativt fordi det er avsatt
10,4 MNOK mer enn budsjettert til bundne fond (udisponerte, øremerkede inntekter med krav til
avsetning til bundet driftsfond), og fordi det er brukt 2,9 MNOK mer enn budsjettert av
egenkapitalen.
Av netto driftsresultat til fri disposisjon på 31,0 MNOK er 30,7 MNOK avsatt til disposisjonsfond og
0,3 MNOK overført til investering i tråd med budsjettet.

Netto driftsresultat og resultatgrad
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et mål
for kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat skal dekke nødvendige
avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer. Et mye benyttet
nøkkeltall for å vurdere kommunens økonomi er resultatgrad. Resultatgraden er netto
driftsresultat i % av driftsinntektene. Fylkesmannen anbefaler en resultatgrad over tid på
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1,75 % – 2 % for at kommunen skal ha den nødvendige handlefriheten. Meløy kommunestyre har
vedtatt en resultatgrad på 2 % i økonomiplanen for 2020 – 2023 som en av tre handlingsregler for
økonomisk bærekraft.

Som figurene ovenfor viser har utviklingen i netto driftsresultat og kommunens
handlefrihet vært lav men stigende frem til 2018 for så å falle litt i 2019. Beregningene for årene
2020 – 2023 er gjort med bakgrunn i den vedtatte økonomiplanen.
Kommunen hadde i 2015 et netto driftsresultat på – 7,8 MNOK. Et negativt netto
driftsresultat betyr at kommunen ikke klarer å dekke løpende utgifter med løpende inntekter,
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og den økonomiske handlefriheten er ikke til stede.
Fra 2016 er resultatgraden igjen positiv, men under anbefalt nivå for 2016 og 2017. For 2018 og
2019 er netto driftsresultat og resultatgraden meget tilfredsstillende, og godt over anbefalt nivå.
Netto (avsetning og bruk) viser regnskapet at det er avsatt til disposisjonsfond henholdsvis 19,8 og
26,9 MNOK de to siste årene. Som tabellen over viser er budsjettert resultat for 2020 under anbefalt
nivå, for så å øke gradvis i resten av planperioden. Fra 2020 slår vedtatte investeringer og låneopptak
inn for fullt, og der renter og avdrag øker kraftig. Dette vil redusere muligheten til å avsette til fond
betydelig. I tillegg er det kjent at en del av inntektene fra eksempelvis tilskuddsordningen for
ressurskrevende brukere er betydelig redusert fra 2019, noe som vil påvirke netto driftsresultat
negativt fremover om ikke tiltak iverksettes.

Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på varige
driftsmidler. Brutto driftsresultat gir et uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld,
evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsbudsjettet samt evnen til å avsette
midler til senere bruk. Brutto driftsresultat har hatt en økning fra 2015 til 2018 med totalt 36 MNOK i
perioden, men faller med 20,6 MNOK fra 2018 til 2019. Den store økningen i brutto driftsresultat fra
2017 til 2018 kan forklares med at kommunen blant annet mottok engangsinntekt fra
Havbruksfondet på 16,4 MNOK. Dette er et uttrykk for at kommunen over tid har styrket sin evne til
å finansiere driften med driftsinntektene selv om budsjettert brutto driftsresultat fra 2020 viser et
fall før resultatet gradvis peker oppover igjen.
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Men også dette resultatet må korrigeres for bruk av bundne fond og disposisjonsfond.

Regnskap
2019
Driftsinntekter
Driftsutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
Brutto driftsresultat
Bruk av bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Korrigert brutto driftsresultat

Regulert
budsjett
2019

Avvik
regnskap budsjett
2019

731 334 880
694 977 933
- 679 640 554 - 650 808 484 - 27 995 358 - 27 995 358
23 698 968
16 174 091
18 767 491
21 447 936 3 812 506
4 099 000 46 278 965
41 721 027

Regnskap
2018

36 356 947 720 939 784
28 832 070 - 654 459 093
- 22 197 596
7 524 877
44 283 095
2 680 445
23 386 173
286 494
3 766 200
4 557 938
71 435 468

Tabellen over viser faktisk utvikling i brutto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond og
disposisjonsfond.
Av tabellen ser vi at brutto driftsresultat er budsjettert til 16,2 MNOK, mens regnskapet viser 23,7
MNOK, så her har vi et forbedret resultat sett opp mot budsjett. Bakgrunnen for at driftsresultatet er
bedre enn budsjettert er at inntektene har økt mer enn utgiftene, og som netto gir et positivt avvik
på 7,5 MNOK. Korrigert brutto driftsresultat viser et positivt avvik mot budsjett på 4,5 MNOK noe
som er 3,0 MNOK lavere enn før korrigering. Forklaringen på dette er at det er brukt 2,7 MNOK
mindre enn budsjettert i bundne fond og 0,3 MNOK under budsjett av disposisjonsfond
(2,7+0,3=3,0).

For 2019 er det avsatt 31,5 MNOK i øremerkede midler til bundet fond (inkl. avsetninger til
selvkostfond), og positivt netto premieavvik på 7,2 MNOK er ført som reduksjon i pensjon- og
arbeidsgiveravgift.
Det korrigerte brutto driftsresultat viser at kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å
finansiere deler av årets investeringer over driftsbudsjettet samt evnen til å avsette midler til
senere bruk over ordinær drift er tilfredsstillende.
Når det gjelder premieavvik, vises det også til note 1 regnskapsprinsipper, siste avsnitt.
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Utvikling fond
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Meløy kommunestyre har vedtatt et nivå for disposisjonsfond på 8 % i økonomiplanen for 2020 –
2023 som en av tre handlingsregler for økonomisk bærekraft.
Fylkesmannen anbefaler et nivå på disposisjonsfondet på minimum 5 % av driftsinntektene. Som
tabellene over viser ligger Meløy for 2019 på nivå over Fylkesmannens minimumsnivå, men under
kommunestyrets fremtidige mål. Kommunestyrets mål tilsvarer for 2019 58,5 MNOK noe som er 13,9
MNOK høyere enn regnskapet viser pr 31.12. Det er likevel positivt at vi har en god økning fra 2018
på 18,3 MNOK, og det er avsetning av overskudd fra 2018 som gir det store utslaget her. Prognose
for årene 2020 – 2023 er beregnet med bakgrunn i vedtatte økonomiplan, og gitt at de
forutsetninger for inntekter og utgifter som er lagt til grunn inntreffer, vil fondet passere det vedtatte
nivået i 2023.
I oversikten under vises utvikling og prognose for alle typer fond i kommunen frem til 2023. De
midlene som kommunestyret disponerer vises i søylediagrammet som grønt (disposisjonsfond) og
blått (ubundne investeringsfond). Rosa og rød del av søylen er bundne øremerkede midler som ikke
kan disponeres fritt av kommunestyret.
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Finansforvaltning
Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatt «Reglement Finans- og gjeldsforvaltning»
sist endret i Kst-sak 53/17 den 22. juni 2017.

Kommunens lånegjeld
I 2019 ble det tatt opp lån på 8 MNOK Husbanken som er lån til videre utlån, Startlån.
I tillegg er det tatt opp lån kr 192.511.000,- i Kommunalbanken til finansiering av vedtatte
investeringer.
Lånet i Husbanken er selvfinansierende og belaster således ikke kommunes driftsresultat.
Oversikt over kommunens lånegjeld pr 31.12.2019 vises i tabellen nedenfor.

Låneinstitusjon

Regnskap
2018

Regnskap
2019

Rente pr
31.12.2019

KLP Kommunekreditt

27 809 321,00

26 351 127,00

2,40 %

Kommunalbanken

92 500 000,00

87 500 000,00

2,71 %

Kommunalbanken

124 105 680,00

117 397 260,00

2,27 %

Kommunalbanken

256 265 140,00

246 754 640,00

2,16 %

192 511 000,00

2,45 %

59 488 546,00
730 002 573,00

1,63 % (gj. snitt)

Kommunalbanken
Husbanken Startlån
Kommunens samlede lånegjeld

55 612 364,00
556 292 505,00

Som tabellen ovenfor viser har kommunen til sammen en lånegjeld på 730 MNOK. Hele
lånegjelden til Husbanken på 59,56 MNOK er lån til videre utlån (Startlån). Ellers fordeler
gjelden seg på investeringer innen VAR-sektoren med 95,7 MNOK og 634,3 MNOK til
øvrige investeringer.
Meløy kommune har totalt betalt 11,9 MNOK i renter og 22,7 MNOK i ordinære avdrag i 2019.
Rentefølsomhet ved 1 % renteoppgang vil utgjøre om lag 6,4 MNOK.
Av den totale gjelden på 730 MNOK er 87,5 MNOK tilsvarende 12 % rentesikret frem til 2037.
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Et mye brukt måltall er langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntektene (også kalt gjeldsgrad), og er et
utrykk for kommunens gjeldsbelastning. Nøkkeltallet sier både noe om kommunens
finansieringsstruktur og soliditet (evnen til å tåle tap). Meløy kommunestyre har vedtatt et nivå for
lånegjeld på 75 % i økonomiplanen for 2020 – 2023 som en av tre handlingsregler for økonomisk
bærekraft.
Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og nøkkeltallet viser langsiktig
gjeldsbelastning i forhold til disse. I figuren under vises gjeldsgraden for kommunen de siste fire
årene. I denne oversikten er det korrigert for lån til videreutlån (Startlån). Oversikten viser at
kommunen har hatt en moderat og håndterlig gjeldsbelastning og innenfor vedtatte fremtidige nivå
til og med 2018. Som oversikten under viser forandrer dette bidet seg fra 2019 siden låneopptak til
vedtatte investeringer er gjort i 2019. Prognose for årene 2020 – 2023 er beregnet med bakgrunn i
vedtatte økonomiplan, og der vedtatt låneopptak for 2020 på 45,2 MNOK er innarbeidet. Gitt at de
forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanperioden inntreffer, vil lånegjelden være over
vedtatt nivå i hele planperioden.
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Netto lånegjeld i kroner pr innbygger

Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Netto lånegjeld i kroner per innbygger

2015
50 574

2016
55 182

2017
60 502

2018
74 220

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Som
tabellen og figuren over viser er lånegjeld i kroner pr innbygger økt med kr 18.338,- fra 2018 til 2019.
Økt total gjeldsbelastning er selvfølgelig hovedårsaken, men også at antall innbyggere går ned.

Likviditet
Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende
utgifter som faktura, lønn, med videre. God likviditet betyr at man har mulighet til å dekke
forventede og uforutsatte utgifter.
Forholdet mellom omløpsmidler (OM) og kortsiktig gjeld (KG) kalles likviditetsgrad. Likviditetsgraden
sier noe om kommunens evne til å betale de kortsiktige fordringene etter hvert som de forfaller. Man
kan måle dette ytterligere ved å skille ut de mest likvide omløpsmidlene (bankinnskudd) og beregne
en likviditetsgrad 2.
Likviditetsgrad 1 = OM/KG og dette forholdet bør være >2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide OM/KG og dette forholdet bør være >1
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Likviditetsgrad 1; Er et uttrykk om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og måler
kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller.
Likviditetsgrad 2; - Forteller i hvilken grad kommunen evner å betale de mest kortsiktige
gjeldsforpliktelser som f. eks lønn til sine ansatte og gjeld til sine leverandører etter hvert som
de forfaller. Likviditetsgrad 2 viser i praksis i hvor stor grad kommunen er i stand til å betale
sine fortløpende utgifter med tilgjengelig bankinnskudd.

Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2

2015
2,25
1,33

2016
1,58
0,70

2017
3,00
2,00

2018
2,10
1,10

2019
2,59
1,73

Tabellen over viser utviklingen i likviditetsgradene siden 2015, og viser at likviditeten og
betalingsevnen til kommunen er innenfor anbefalt nivå for alle årene bortsett fra 2016 der en ligger
litt under anbefalt nivå. Dette henger sammen med «forsinket låneopptak» i forbindelse med større
investeringer. Låneopptak ble gjort i 2017 og likviditeten forbedrer seg kraftig. Likviditeten pr
utgangen av 2019 er meget god, blant annet som følge av at låneopptak for vedtatte investeringer i
2019 er gjort på slutten av året, mens flere av prosjektene ikke blir ferdigstilt før i 2020.

Plassering og avkastning av ledig likviditet
Meløy kommune har pr 31.12.2019 206 MNOK i likvider som i sin helhet er plassert i bankinnskudd i
Dnb og SpareBank1 Nord-Norge. Av dette er 19 MNOK bundne midler på skattetrekkskonto.
Innskuddsrenten var hhv 2,22 % og 0,050 % pr utgangen av desember.

Budsjettvurderinger
Meløy kommunes opprinnelige budsjett er i løpet av 2019 regulert i forbindelse med tertial- og
økonomirapporteringer. Her er det forsøkt å ta høyde for de endringer som har oppstått gjennom
året både på utgifts- og inntektssiden. Budsjettet er jevnlig administrativt regulert for sykelønn og
refusjon sykelønn. Likevel viser de økonomisk oversikter at det er avvik mellom regnskap og regulert
budsjett for enkelte utgifts- og inntektsgrupperinger. Der det er vesentlige avvik vil årsaken til
avvikene i grove trekk bli kommentert nedenfor. Det vises her til økonomisk oversikt drift.

Driftsregnskapet
Inntekter
Andre salgs- og leieinntekter – positivt avvik på 3,5 MNOK fremkommer i all hovedsak som følge av
for lavt budsjetterte inntekter for ansvarsområdene vann og avløp. I tillegg har vi et positivt avvik
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mellom regulert budsjett og regnskap for konsesjonskraft inntekter på 0,7 MNOK og 0,4 MNOK
gebyrinntekter under ansvarsområdet Plan. For øvrige ansvarsområder finner vi små avvik mellom
budsjett og regnskap.

Overføringer med krav til motytelse – her fremkommer et positivt avvik mellom regulert budsjett og
regnskap på 20,4 MNOK. I denne inntektsgruppen ligger bl.a. refusjoner fra stat, fylke, kommuner og
andre private. Hovedårsaken til det store avviket er at det ikke har vært praksis å budsjettere med
momskompensasjonsinntekten, mens regnskapet viser at kommunen har mottatt 17,6 MNOK i
momskompensasjon i 2019. Dette må ses i sammenheng med at heller ikke momsutgiften er
budsjettert netto, og fremkommer derfor som et negativt avvik på utgiftssiden under Overføringer
som kommenteres lenger ned. I tillegg er det inntektsført ikke budsjetterte øremerkede midler på 4,9
MNOK og som bidrar til avviket. For øvrige poster innenfor denne inntektsgruppen er det mindre
avvik mellom budsjett og regnskap.

Rammetilskudd – viser et positivt avvik på 1,4 MNOK mens Skatt på inntekt og formue viser et
positivt avvik på 3,6 MNOK. Ser en skatt og rammetilskudd under ett har kommunen mottatt
5 MNOK mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert.
Bakgrunnen til økningen i skatteinntektene ligger i en merskattevekst som følge av økt sysselsetting
og høyt nivå på personlige skatteyters utbytteinntekter.
Kompensasjon fra staten som følge av endrede regler for eiendomsskatt kommer som en del av
rammetilskuddet, og blir derfor bokført som det og bidrar til positivt avvik for rammetilskudd.
Kommunen mottok 0,963 MNOK i kompensasjon i 2019.

Andre statlige overføringer – positivt avvik på 5,2 MNOK gjelder tilskudd fra Havbruksfondet samt
rentekompensasjonstilskudd fra Husbanken.

Eiendomsskatt – det negative avviket vi ser i økonomisk oversikt drift oppstår på grunn av at
kompensasjon fra staten som følge av endrede regler for eiendomsskatt kommer som en del av
rammetilskuddet, og blir derfor bokført slik. Kommunen mottok 0,963 MNOK i kompensasjon i 2019.

Andre direkte og indirekte skatter – viser et positivt avvik mellom budsjett og regulert budsjett på
2,3 MNOK og som i sin helhet gjelder økte inntekter konsesjonsavgift.

Side 13

Meløy kommune

Årsberetning 2019

Utgifter
Lønn- og sosiale utgifter - for lønn- og sosiale utgifter fremkommer samlet et merforbruk sett opp
mot regulert budsjett på 9,2 MNOK. Merforbruket er redusert med 7,2 MNOK netto positivt
premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavvik som skal «inntektsføres» på hhv konto for pensjon
og arbeidsgiveravgift. Dette er i all hovedsak årsaken til det positive avviket for sosiale utgifter. Det er
forbrukt 1,4 MNOK mindre i fastlønn enn budsjettert, mens det er brukt 22,2 MNOK mer til vikarer,
ekstrahjelp/ engasjementer og overtid enn budsjettert.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon – utgiftsgruppen viser
samlet et merforbruk på 5 MNOK i forhold til regulert budsjett. Det største avviket finner vi under
Helse og Velferd med 5 MNOK negativt og under Sentraladministrasjonen med 1,5 MNOK positivt.
Ellers er det mindre positive og negative avvik som akkumulert gir et merforbruk på 1,5 MNOK.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon – utgiftsgruppen viser
samlet et merforbruk på 6,2 MNOK. Av dette gjelder 6,9 MNOK kjøp fra IKS (Salten Brann) som er
utgiftsført riktig her mens budsjettposten for dette er lagt under Overføringer som kommenteres
lenger ned. Øvrige poster i denne utgiftsgruppen har mindre positive og negative avvik som
akkumulert gir mindreforbruk på 0,7 MNOK.

Overføringer – viser et negativt avvik på 8,3 MNOK og fremkommer i all hovedsak som følge av ikke
budsjettert moms jfr. også kommentert under inntekter Overføringer med krav til motytelse
ovenfor. Ikke budsjettert moms utgjør 17,6 MNOK men sum avvik reduseres blant annet som følge av
feilbudsjettering av posten kjøp fra IKS kommentert ovenfor under Kjøp av varer og tjenester som
erstatter kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg har Helse og Velferd et mindreforbruk på 1,4
MNOK under denne utgiftsgruppen.

Avskrivninger – på lik linje med momskompensasjonsinntekten har det ikke har vært praksis å
budsjettere med avskrivninger, og det bokførte beløpet vises derfor i sin helhet som et negativt
avvik. Dette må ses opp mot Motpost avskrivninger som viser et positivt avvik på samme beløpet.
Avskrivningene har ingen resultateffekt, men skal synliggjøre årlig kapitalslit på anleggsmidlene.

Eksterne finanstransaksjoner/ Avsetninger og bruk av avsetninger – Regnskapet viser et positivt
avvik for renteinntekter og utbytte på 1,1 MNOK mens det er bokført 0,9 MNOK mer i renteutgifter
enn budsjettert. Samtidig viser posten utlån et merforbruk på 1,8 MNOK, men dette gjelder fiskerilån
som finansieres ved bruk av næringsfond. Det er mottatt 1,3 MNOK mer i avdrag på utlån enn
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budsjettert, og dette gjelder innfrielse av fiskerilån. Det er avsatt 10,4 MNOK mer enn budsjettert i
avsetning til bundne fond. Avviket skyldes pliktige avsetninger som følge av mottatte, ikke benyttede
øremerkede midler og merinntekter/ overskudd for selvkostområdene vann, avløp og feiing. Det er
også brukt 2,7 MNOK mer av bundne fond enn budsjettert. Dette er øremerkede midler som er
avsatt tidligere år. Avviket under avsetning til disposisjonsfond på 6,3 MNOK skyldes redusert
avsetning (strykningsreglene) for å balansere regnskapet i null, også omtalt under Regnskapsresultat
2019, side 2.

Driftsresultat pr rammeområde
I tabellen nedenfor vises driftsresultat pr rammeområde. Vesentlige avvik mellom regnskap og
budsjett vil bli kommentert.
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Regnskap

Tall i 1 000 kr
Folkevalgte
styringsoppgaver
Sumlinje

Brutto
resultat

5 165
-77
5 088

5 525
0
5 525

360
77

10 369
-2 370
7 999

10 578
-2 890
7 688

209
-520

Utgifter
Økonomiavdelingen Inntekter
Sumlinje

8 139
-1 680
6 459

8 644
-1 586
7 058

505
94

Utgifter
Inntekter

29 844
-2 276
27 568

32 460
-3 370
29 090

2 616
-1 094

217 694
-59 816
157 878

212 899
-57 073
155 826

-4 795
2 743

301 946
-47 186
254 760

281 705
-38 920
242 785

-20 241
8 266

48 189
-31 610
16 579

44 863
-29 459
15 404

-3 326
2 151

40 461
-13 604
26 857

39 340
-13 050
26 290

-1 121
554

3 770
-1 335
2 435

3 561
-1 211
2 350

-209
124

73 858
-609 188
-535 330

25 942
-560 898
-534 956

-47 916
48 290

18 044
-8 019
10 025

15 835
-5 750
10 085

-2 209
2 269

34 559
-15 582
18 977

33 441
-14 693
18 748

-1 118
889

17 138
-16 431
707

30 537
-16 431
14 106

13 399
0

Rådmannen
Sumlinje

Organisasjonsavdelingen
Sumlinje
Oppvekst
Sumlinje
Helse og omsorg
Sumlinje
Teknisk
Sumlinje
Eiendom
Sumlinje

Utgifter
Inntekter

Revidert
budsjett

Utgifter
Inntekter

Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter

Interkommunalt og
offentlig samarbeid
Sumlinje

Utgifter
Inntekter

Kommunal
finansiering
Sumlinje

Utgifter
Inntekter

Tilskudd
Sumlinje
Renter og avdrag
Sumlinje

Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter

Interne finansierings Utgifter
Inntekter
transaksjoner
Sumlinje

Netto
resultat

437

-311

599

1 522

-2 052

-11 975

-1 175

-567

-85

374

60

-229

13 399
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Folkevalgte styringsoppgaver – viser et netto mindreforbruk på 0,437 MNOK. Avviket skyldes i
hovedsak mindre utbetalt godtgjørelse enn budsjettert på 0,273 MNOK, lavere utgifter til revisjon og
kontrollutvalg med 0,107 MNOK. Det er i tillegg inntektsført 0,077 MNOK i skjønnsmidler som gjelder
utviklingsnettverk ROBEK. Beløpet var ikke budsjettert.
Rådmannen – under dette området ligger utgifter og inntekter til rådmann, felles administrative
tjenester, skjenkekontroll og informasjon. Området viser et netto merforbruk på 0,311 MNOK. For
lønn og sosiale utgifter er det et merforbruk på 0,126 MNOK mens øvrige utgifter viser et
mindreforbruk på 0,335 MNOK. Netto merforbruk skyldes at det er bokført 0,519 MNOK mindre i
inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak at budsjettert bruk av fond, jmf vedtak februar
2019, til prosjektet Sammen for Meløy - Kystbyen Ørnes ikke er bokført. Her er bare påløpte utgifter
til prosjekter finansiert med bruk av fondet. Det er for prosjekt Kystbyen Ørnes påløpt 1,8 MNOK i
2019 og som er finansiert ved bruk av fond samt tilskudd.
Økonomiavdelingen – viser et mindreforbruk på 0,599 MNOK og fremkommer i hovedsak som følge
av merinntekter for refusjon sykelønn og gebyrinntekter på til sammen 0,385 MNOK. Utgifter til
personalforsikringene ligger også under dette området, og viser et mindre forbruk på 0,196 MNOK.
Det er bokført 0,099 MNOK mindre enn budsjettert i lønn og sosiale utgifter, og bokført 0,081 MNOK
mer i øvrige utgifter enn budsjettert som skyldes ikke budsjetterte utgifter til juridisk bistand innen
eiendomsskatteområdet.
Organisasjonsavdelingen – viser et netto mindreforbruk på 1,522 MNOK. Under dette området
ligger blant annet lønn- personal, servicetorg/ arkiv, IKT og lærlinger. Regnskapet viser mindreforbruk
for alle ansvarsområder som fordeler seg med 0,295 MNOK for lærlinger, 0,326 MNOK for
organisasjonsavdelingen, 0,337 MNOK for IKT. Øvrige områder viser samlet et mindreforbruk på
0,563 MNOK. Totalt for området viser regnskapet mindre forbruk på lønn og sosiale utgifter med
0,346 MNOK og merinntekter for sykelønnsrefusjon på 0,624 MNOK i forhold til revidert budsjett.
Oppvekst – viser et netto merforbruk på 2,052 MNOK. Fast lønn har et mindreforbruk på 1,999
MNOK, mens utgifter til vikarer, ekstrahjelp/ engasjementer og overtid samlet viser et merforbruk på
4,318 MNOK. Annen lønn viser også et merforbruk på 0,210 MNOK, og det har også øvrige
utgiftsposter som samlet har et merforbruk på 0,717 MNOK. Siden sum utgifter til lønn viser negativt
avvik mot budsjett følger også at sosiale utgifter har negativt avvik på 1,550 MNOK. Sum inntekter
viser merinntekt utover regulert budsjett på 2,744 MNOK, herav sykelønnsrefusjon 1,665 MNOK.
Helse og omsorg – viser et netto merforbruk på 11,975 MNOK. Det største avviket finner vi under
postene vikarer, ekstrahjelp/ engasjementer og overtid som samlet viser et merforbruk sett opp mot
revidert budsjett på 14,727 MNOK. Fast lønn viser også merforbruk på 1,597 MNOK, mens annen
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lønn har et mindreforbruk på 2,100 MNOK. Som følge av merforbruk på lønnspostene blir det også
naturlig nok et merforbruk på sosiale utgifter på 1,531 MNOK. Øvrige utgiftsposter har et merforbruk
på 4,485 MNOK, mens inntektspostene viser et positivt avvik på 8,266 MNOK, herav
sykelønnsrefusjon på 2,599 MNOK.
Da det ble kjent at sektoren hadde så store overskridelser for 2019, ble det umiddelbart satt i gang
tiltak for å finne årsaken til dette, og hvilke konsekvenser dette vil ha for budsjett 2020. Det ble leid
inn ekstern bistand til å bistå i arbeidet. Det ble også gjort analyser bakover i tid for å kunne
sammenligne situasjonen i 2019. Regnskapene viser at Helse og velferd gjennom årene 2017, 2018
og 2019 hadde en brutto merforbruk (i forhold til opprinnelig budsjett) på hhv 34, 23 og 38 millioner
pr år. Et snitt på 31 millioner pr år. En av årsakene er at det ikke har vært praksis å budsjettere med
sykefravær, verken som utgift eller inntekt. Samtidig er netto merforbruk høyt; og det handler om
økte utgifter både på fastlønn, overtid, vikartimer og kjøp av varer og tjenester.
Det jobbes nå med å få på plass bedre verktøy for periodisering av budsjett, rapportering og
opplæring av budsjettansvarlige i dette. Sistnevnte vil gjelde for alle budsjettansvarlige i kommunen,
og ikke bare inne dette tjenesteområdet.
Teknisk – under denne sektoren ligger også selvkostområdet vann, avløp og renovasjon. Etter en
analyse av tallene ser en at merforbruket i all hovedsak fremkommer for selvkostområdet. Selv om
gebyrinntektene viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 1,620 MNOK er det mange utgifter
som skal henføres/ belastes området, men som ikke fremkommer under sektoren, men er bokført
under andre ansvarsområder i kommunen. Selvkostregnskapet gjøres opp i et eget regnskap der alle
disse forhold hensyntas, og som blant annet viser om en må avsette til bundne fond, eventuelt om
en kan bruke av tidligere avsatte midler. I 2019 er det avsatt 5,283 MNOK til bundne selvkostfond.
Det vises her til note 10 – Selvkost side 28 i regnskapet.
Eiendom – viser et merforbruk på 0,567 MNOK. Det er særlig strømutgifter og vedlikeholdspostene
som er årsaken til merforbruket, og som viser et negativt avvik på henholdsvis 0,538 MNOK og 0,621
MNOK. Merforbruket reduseres som følge av pluss på inntektssiden som utgjør 0,554 MNOK over
revidert budsjett. I all hovedsak gjelder dette sykelønnsrefusjon.
Kommunal finansiering – viser et positivt avvik på 0,374 MNOK. Under dette området bokføres blant
annet skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift i tillegg til tilskudd
ressurskrevende tjenester. Skatt og rammetilskudd viser samlet et positivt avvik på 4,080 MNOK sett
opp mot revidert budsjett, og det samme gjelder for inntektsført konsesjonskraftsinntekt som ligger
0,665 MNOK over budsjett. Tilskudd fra Havbruksfondet på 3,878 MNOK er også inntektsført her og
var ikke budsjettregulert. Tilskudd til ressurskrevende tjenester ble først beregnet til 32,900 MNOK
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og inntektsført slik. Etter revisors gjennomgang av beregningen ble det avdekket at det var tatt med
utgifter som etter regelverket ikke kunne godkjennes. Det er i forskriften gjeldende fra regnskapsår
2019 presisert fra lovgiver hvilke utgifter som er refusjonsberettiget og som dermed kan tas med i
beregningen. Ny beregning og revisorgodkjent krav endte etter dette på 23,300 MNOK; altså en
reduksjon i inntekt på 9,600 MNOK. Dette er også årsaken til at regnskapsmessig resultat ble endret
fra 3,300 MNOK i mindreforbruk til å balansere i null ved å stryke budsjettert avsetning til
disposisjonsfond på 6,300 MNOK.
Interne finansieringstransaksjoner – viser et positivt avvik på 13,399 MNOK. Budsjettert avsetning til
disposisjonsfond på 13,956 MNOK er ikke gjennomført fullt ut som følge av at regnskapet måtte
strykes i balanse med 6,311 MNOK. I tillegg er netto positivt premieavvik ført her med 7,214 MNOK,
beløpet er ikke budsjettert.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom utgifter og inntekter. Det er investert i
anleggsmidler for 182 MNOK mens det er budsjettert med 278 MNOK. Vesentlige avvik mellom
budsjett og regnskap kommenteres nedenfor.
Det vises til økonomisk oversikt investering, regnskapsskjema 2A og 2B i regnskapet, hhv side 3, 12
og 13 i årsregnskapet.

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom – det er solgt boliger og tomter for 1,9 MNOK mer enn
budsjettert. Meløy kommunestyre har i sak 9/18 fattet vedtak om at inntekter fra salg av kommunale
bygg/boliger avsettes til investeringsfond, og at fondet skal disponeres av kommunestyret selv. I de
tilfeller der det er overskridelser eller at utgifter i investeringsregnskapet ikke er finansiert, skal slike
inntekter i investeringsregnskapet finansiere opp disse, jmf. regnskapsforskriften.
Det er inntektsført 4,1 MNOK som overføring fra Staten, og beløpet gjelder spillemidler fra 2016 og
2017 som ikke var blitt inntektsført tidligere. Beløpet er avsatt til ubundet investeringsfond. Øvrige
poster under inntekter har vesentlige avvik som følge av at vedtatte investeringer ikke har hatt
samme fremdrift som forutsatt i budsjettet.
Utgifter
Sum utgifter har et positivt avvik i forhold til budsjett på 96 MNOK. I det alt vesentlige skyldes dette
at de vedtatte investeringer ikke har hatt den fremdriften som forutsatt jfr også tilfellet for
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inntektssiden kommentert ovenfor. Av samme grunn som nevnt ovenfor vil det derfor også
fremkomme avvik for bruk av lån og fond under postene for Finansiering.

Finanstransaksjoner
Utlån - i denne posten ligger blant annet Startlån til kommunens innbyggere. Det ble utbetalt Startlån
for 6,9 MNOK i 2019 og det er mottatt avdrag for Startlån på 4,6 MNOK.
Kommunen har innbetalt 4,1 MNOK i avdrag til Husbanken for Startlånene.
Utlån til næringsvirksomhet er bokført med 4,1 MNOK.

Kjøp av aksjer og andeler - 2,0 MNOK gjelder egenkapitaltilskudd til KLP. Som medlem og eier plikter
kommunen å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP
tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premiereserven 1) og beregnes særskilt for
den enkelte fellesordning av KLPs styre for det enkelte kalenderår.
I tillegg er det kjøpt aksjer for 3,0 MNOK i Norwegian Crystals AS.
1)

Innbetalt premie avsatt til finansiering av fremtidige pensjonsforpliktelser.
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Næringsfond
Næringsfond II er et bundet driftsfond hvor kommunens konsesjonsavgiftsinntekter blir avsatt.
Fondet viser en saldo på 16,8 MNOK pr 31.12.2019. I tabellen nedenfor vises de transaksjoner som er
gjort i løpet av 2019.

Næringsfond II

Avsetning/
bruk

IB 01.01.2019

-13 027 659,53

Avsatt
Konsesjonsavgift jfr. budsjett 2019
Renter

-21 315 196,00
-276 060,87

Bruk
Kystbyen Ørnes
Kvotekjøp fiskeri - bruk av næringsfond
Avdrag på lån jfr budsjett
Renter på lån jfr budsjett
Næringstilskudd
Vei- og gatelys
Meløy Utvikling KF
UB 31.12.2019

1 611 500,00
689 371,00
9 633 500,00
340 000,00
600 000,00
1 945 000,00
3 000 000,00
- 16 799 545,40

30 Gwh fondet er et disposisjonsfond hvor deler av kommunens konsesjonskraftsinntekter blir
avsatt. Fondet viser en saldo på 2,1 MNOK pr 31.12.2019. I tabellen nedenfor vises de transaksjoner
som er gjort i løpet av 2019.

30 Gwh fond
IB 01.01.2019
Avsatt
Avsetning jfr. budsjett 2019 - Konsesjonskraftinntekter
Bruk
Avdrag på lån
Renter på lån
Glomfjord Alpinsenter
Næringstilskudd
UB 31.12.2019

Avsetning/
bruk
-1 625 387,00

- 3 400 000,00

2 335 000,00
240 000,00
105 228,00
260 000,00
- 2 085 159,00
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Oppsummering
Analysene viser at kommunen har hatt en positiv utvikling i netto driftsresultat over tid og frem til
2018 for så å falle fra 2019 og videre i økonomiplanperioden. Fokus på økonomistyring og
budsjettdisiplin har gitt resultater, og mange av tjenesteområdene ligger godt innenfor tildelt
budsjett. Men resultatet for kommunen i 2019 kan ikke sies å være tilfredsstillende da de to største
tjenesteområdene viser til dels store overskridelser, spesielt gjelder dette for Helse og Velferd.

Selv om netto driftsresultatet i 2019 ligger over Fylkesmannens anbefalte og kommunens vedtatte
nivå, ser vi at budsjettert resultat for 2020 ligger under anbefalt nivå, for så å øke gradvis i resten av
planperioden. Fra 2020 slår vedtatte investeringer og låneopptak inn for fullt, og der renter og avdrag
øker kraftig. Kommunen hadde i 2019 et netto positivt premieavvik på 7,2 MNOK noe som påvirker
resultatet positivt.
Kommunen klarte ikke å avsette hele den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond noe som
påvirker det vedtatte måltallet for disposisjonsfond. Det er likevel positivt at vi har en god økning fra
2018 på grunn av det gode resultatet fra 2018 som i sin helhet ble avsatt til disposisjonsfond.
Kommunens lånegjeld har økt kraftig fra 2018 som følge av at vedtatte låneopptak til investeringer er
tatt opp, og ligger nå over det vedtatte målet på 75 %. Dette gir utfordringer i driften i form av økte
renter og avdrag. Det er positivt at det er en margin på beregning av avdrag på 6 MNOK som gir
kommunen en sikkerhet både i forhold til renteoppgang og dersom driftsinntektene ikke klarer å
dekke avdragene fullt ut i henhold til låneavtalene. Ref note 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån.
Samtidig som vi vet at lånegjelden vil øke noe mer fremover har kommunestyret vedtatt at
driftsnivået permanent skal reduseres med 15 MNOK fra 2021, og det er et mål om å bygge opp
fondsreserven til 8% av driftsinntektene.
Tilskudd til ressurskrevende tjenester ble kraftig redusert i 2019 noe som også vil gjelde for perioden
fremover, og utgjør totalt 38,4 MNOK i mindre inntekter i økonomiplanperioden.
Store andeler av inntektene fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift brukes i drift.
Det betyr at drift av kommunen, som i stor grad er relatert til antall ansatte, vil påvirkes sterkt når
det blir endring av inntekter fra disse områdene, dette gjelder særlig forventningen om veldig mye
lavere inntekter fra salg av konsesjonskraft de nærmeste årene.
Samtidig må det være fokus på å øke driftsinntekter. Dette er et langsiktig arbeid fordi det handler
om å skape nye arbeidsplasser og øke antall innbyggere.
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Likestilling
L16.06.2017 nr. 51 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og
diskrimineringsloven) trådte i kraft 1. januar 2018;
Samt endringer med virkning fra 1. januar 2020 som har betydning for aktivitetsplikten og
rapporteringen

De fire tidligere diskrimineringslovene er nå slått sammen til en felles lov.
Her deles rapporteringen inn i 3 deler
Del 1 Likestilling mellom kjønnene
Del 2 Universell utforming
Del 3 Øvrige forhold

Del 1 Likestilling mellom kjønnene

Beskrivelse av faktisk tilstand/ aktiviteter og tiltak.
Andelen kvinner og menn i virksomheten.

Dato/År

Totalt

Kvinner

Antall Årsverk

Antall Årsverk

Menn
%

Antall Årsverk

%

2003

75 %

25 %

2008

78 %

22 %

010114

746 603,95

615 488,67

82 %

131 115,28

18 %

010115

710 578,09

589 469,13

83 %

121 108,96

17 %

010116

697 592,04

578 483,09

83 %

119 108,95

17 %

010117

722 602,10

600 492,58

83%

122 109,52

17%

010118

743 638,61

600 504,25

81%

143 134,36

19%

010119

741 631,96

607 509,48

82%

134 122,48

18%

010120

759 642,30

621

82%

138 124,28

18%

518,02

Meløy kommune er fortsatt en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og
menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Omsorgsyrkene + (helse, sosial og b. hage), - domineres
helt av kvinner - på alle nivå. Merkantile stillinger, hvor det ikke er krav om høyskoleutdanning,
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innehas nesten bare av kvinner, f. eks er alle sekretærer kvinner. På konsulent/rådgivernivå med krav
til høyere utdanning er det tilnærmet lik fordeling. På teknisk sektor er en av ingeniørene kvinne,
resten menn og de fleste andre ansatte menn. På undervisnings-sektoren er de med kortest/uten
godkjent utdanning kvinner, mens det ved høyere utdanning så er fordelingen tilnærmet jevn.

Kvinneandelen i lederstillinger:
Meløys kommunedirektør er kvinne. Strategisk ledelse for øvrig/ ledere som rapporterer direkte til
kommunedirektøren er 3 menn og 2 kvinner.

Oversikt ledere Meløy kommune i HTA kapittel 3

Dato/År

Totalt

Kvinner

Menn

Årsverk

Årsverk

%

Årsverk

%

010114

56,44

43,64

77 %

12,80

23 %

010115

54,50

45,50

83 %

9,00

17 %

010116

37,87

28,87

76 %

9,00

24 %

010117

45,07

35,07

78%

10,00

22%

010118

51,47

37,07

72%

14,40

28%

010119

49,47

39,07

79%

10,40

21%

010120

47,8

34,4

72%

13, 4

28%

(Meløy utvikling KF ledes av kvinne)

Etter lovendringene det nå angitt at vi annethvert år skal kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn
og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Det vises derfor til årsmelding for 2018 for disse områdene.

Kjønnsfordelingen ved rekruttering.
Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering; dvs. når søkere av begge kjønn står
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.
Ansettelsesorganet vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at
nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut kjønnsforskjellene.
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Arbeidstid.
Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsyrker innehas
av kvinner, se ovenfor, er det også disse som går turnus/35,5 t uke. Det er ikke utarbeidet kjønnsdelt
statistikk på overtid.

Andre forhold:
Utvikling Sykefravær 2013 -2019 i Meløy kommune samlet det enkelte år

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,8

9,77

6,59

9,45

8,87

8,41

9,24

Sykefraværsrapportene som utarbeides skiller nå ikke mellom kjønn, men på arbeidsplass.
Sykefraværet har og vil fortsatt bli viet særskilt oppmerksomhet framover. Både nye turnuser og
aktiv bruk av avvikssystem vil kunne ha positiv effekt på sykefraværet. Oppfølging av sykemeldte fra
ledelse med støtte fra HR er et viktig satsingsområde og vil bli forsterket gjennom lederprogrammet
som skal igangsettes i 2020.
Det ble gitt opplæring av ledere og HVO/HTV i et kursprogram i 2018 i regi av KLP –
«Helsefremmende ledelse» HMS-rådgiver følger opp dette i sin veiledning mot ledere.

Beskrivelse av planlagte tiltak:
Den største kjønnsforskjellen som framgår av tilstandsbeskrivelsen er det forhold at vi har svært
kjønnsdelte yrkeskategorier. I utlysning av stillinger bør derfor oftere tas med at vi ønsker en mer
balansert sammensetning og at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke.
I tillegg bør det ses på hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn, da nyrekruttering av menn er
svært lav.
Omsorg vil fortsatt arbeide med nye turnuser for ytterligere å kunne redusere deltid og
forhåpentligvis også kunne redusere sykefravær da dette gir større mulighet til å påvirke egen
arbeidssituasjon.

Del 2 Universell utforming - tilgjengelighet for alle
Meløy kommune ved avdeling for plan og kommunalteknikk har gjennomført en foreløpig kartlegging
av tilgjengelighet til alle kommunale- og private servicebygg og sentrums-områder i de seks største
kretsene i kommunen, ved befaring og fotodokumentasjon. Kommunestyret vedtok i sak 79/08 et
handlingsprogram for universell utforming 2010-2013, som retningsgivende for kommunens arbeid
med universell utforming. Det ble avsatt kroner 300 000 pr. år i økonomiplanen til gjennomføring av
prioriterte tiltak i planperioden. Restbeløp fra planperioden, kroner 662 300 ble i 2014 overført til
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Meløy Eiendom KF. Restbeløpet pr. 01.01.2017 var ca. kroner 300 000. Vi søker hvert år statlige
prosjektmidler.
Strategisk ledelse har etablert en tverrfaglig ressursgruppe som har ansvar for kartlegging av
universell utforming og vurdere planer og rapporter, samt anbefale nye forbedringstiltak.
Ressursgruppen har som mål å utarbeide en ny handlingsplan for universell utforming: «Meløy
kommune universelt utformet 2020-2030». Planarbeid bør starte i 2020.
Aktuelle prosjekt, kartleggingsarbeid og vurdering av universell utforming i 2019:
•

Stia-prosjektet – Ny tilgjengelig atkomstveg fra parkeringsplassen til badestranda.

•

Ørneshaugen Panorama (Halsa Boligbygg) - 15 nye leiligheter - universell utforming

•

Nytt helse og velferdssenter, Ørnes – universell utforming i detaljprosjektering

•

Ny kartlegging av Glomfjord sentrum etter ombygging – finansiering fra Kartverket

•

Kartlegging av tilgjengelighet i rådhusparken i Ørnes – finansiering fra Kartverket

•

Kommunenes sentralforbund (KS) - har presentert to prosjekt fra Meløy kommune i KSmagasinet for universell utforming: Glomfjord sentrum og Stia prosjektet.

•

KS (Felix media) har laget en YouTube-film om Glomfjord sentrum og universell utforming og
aldersvennlig sentrumsutvikling før og etter ombyggingen.

•

Planforum – vurdering av universell utforming i reguleringsplaner

•

Saksbehandlerforum – vurdering av universell utforming i byggesaker

Plan og kommunalteknikk har etablert tre arbeidsgrupper som skal prioriterer kartlegging av
universell utforming og utarbeidelse av rapporter med forslag til forbedringstiltak for følgende
samfunnsområder:
1. Kartlegging av offentlige bygg med tilhørende uteområder.
2. Kartlegging av sentrumsområder og tettsteder. 3. Kartlegging av tilgjengelige friluftsområder og turstier.

Kartlegging prioriteres i de offentlige bygninger der det foreligger individuelle behov for
tilrettelegging, eller politiske vedtak om utbedring og ombygging av kommunale bygg.
Eiendomsavdelingen har ansvaret for å iverksette forbedringstiltak for kommunale bygg og
tilhørende uteområder. Avdelingen registrerer avvik og forslag til løsninger i vedlikeholds-program
IK-bygg. Plan og kommunalteknikk, i samarbeid med kultur og folkehelse har ansvar for å
tilrettelegge for universell utforming i sentrumsområder og tettsteder, friluftsområder, idrettsanlegg,
torg, parkanlegg, miljøgater, kommunale fortau, gang og sykkelveier mv.
Meløy kommune har fra 2017 vært med i KS kommunenettverk for universell utforming.
Fra 2019 er det etablert et eget kommunenettverk for region Nord Norge. KS dekker reise og
oppholdsutgifter i forbindelse med disse nettverkssamlingene. Fra 2019 deltar kommunen i et
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kommunenettverk i KS - Aldersvennlige lokalsamfunn, der universell utforming er et av flere
hovedtema.

Del 3 Øvrige lovregulerte diskrimineringsområder
Her stilles særskilt plikt til redegjørelse i kommunens årsmelding.
Arbeidsgivere i offentlig sektor skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges
iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
Status for arbeidet og planlagte tiltak.
Meløy kommunes Etiske retningslinjer
Leder og ansatt skal vise respekt for hverandre, og ingen må opptre på en måte som virker
krenkende. Det påhviler her lederne et særlig ansvar for å skape gode fellesskap, omsorg og respekt
for hverandre
Meløy kommune har utarbeidet generelle retningslinjer for håndtering av konflikter, herunder
mobbing og trakassering, revidert 2019. Vi har også retningslinjer og system for varsling.
Her er både ansatte og ledere gitt et ansvar – Bl.a:
«Ansattes rettigheter og plikter
Ansatte i Meløy kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeid med å skape et arbeidsmiljø hvor
konflikter håndteres på en åpen, ærlig og konstruktiv måte, og bidra til å forebygge destruktive
former for konflikter.
Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og har rett til et arbeidsmiljø fritt
for mobbing. Maktmisbruk skal ikke tolereres. De ansatte har rett til å klage på ledere og
medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd. Alle
ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier. ”…
Lederes ansvar
Ledere i Meløy kommune som har arbeidsgiveransvar har et ansvar for å håndtere konflikter på en
mest mulig konstruktiv måte og forebygge destruktive former for konflikter. Det er også deres ansvar
å gjøre noe med konfliktskapende forhold i arbeidsmiljøet. Dette er en del av det systematiske HMSarbeidet”
I holdningsskapende arbeid har ledere en nøkkelrolle. Det gis derfor opplæring i ansettelser til ledere
der både likestilling og diskriminering, samt tilrettelegging for arbeidstakere med redusert
arbeidsevne gjennomgås.
Det ble vedtatt nye retningslinjer i AMU-sak «Forebygging og håndtering av trakassering», behandlet
27.11.2019

Overordnet ledelse vil ha søkelys på at tiltak blir gjennomført.
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Ledere på alle nivå i organisasjonen har ansvar for å gjøre retningslinjene kjent for sine ansatte - å ta
mobbing og seksuell trakassering opp som tema i personalmøter og at det gjennomføres kartlegging
og risikovurdering av mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Ørnes, 11. mai 2019

_________________________
Adelheid B. Kristiansen
Kommunedirektør
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