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1. Årsberetning
Årsberetningen inneholder en kortfattet redegjørelse om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten. For detaljert omtale av budsjettavvik
vises det til årsmeldingens kapittel 2.

1.1 Innledning
Driftsregnskapet gjøres opp med et merforbruk på -4,8 millioner etter strykninger.
Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket beløp på -1,9 millioner etter strykninger. I
driftsregnskapet er det foretatt strykninger på budsjetterte poster av overføring fra drift til
investering på 7,038 millioner og avsetning fond på 6,157 millioner. I investeringsregnskapet er det
budsjettert med inndekning av tidligere års udekket på 4,335 millioner. Dette er budsjettert
inndekket gjennom overføring fra drift til investering. Siden den posten ble strøket klarer man ikke å
gjennomføre inndekningen i investeringsregnskapet. Dermed får man også i 2019 et ytterligere
udekket beløp på ca. 1,9 millioner. Det samlede akkumulerte merforbruket i balansen er nå 4,8
millioner på drift, og 6,2 millioner i udekket på investering.
I regnskapet for 2018 fikk man dekket inn tidligere års akkumulert merforbruk i drift, og kommunen
ble derfor meldt ut av ROBEK-listen på høsten 2019.
Det ble i løpet av 2018 og 2019 utarbeidet finansielle måltall for kommunen som utgjør en del av
økonomiplan for perioden. Dette blir lovpålagt ved ny kommunelov. Det også utarbeidet ulike andre
måltall for de ulike virksomhetsområdene, og disse vil bli omtalt i årsmeldingens del 2 på de enkelte
områdene. Det er gitt felles finansielle måltall på netto driftsresultat og gjeldsgrad. Det er et
langsiktig mål å nå anbefalt nivå på 1,75 prosent for netto driftsresultat. I økonomiplan er det satt et
mål på 0,5% og at man jobber for en gradvis økning av dette målet. Resultatet for 2019 viser et netto
driftsresultat på -0,9 prosent. Det er satt som mål at gjeldsgraden (lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter) ikke overstiger 85%. Resultatet for 2019 på dette er ca. 74 %. Beregningen inkluderer
også lån på selvkost og formidlingslån. I tillegg er det satt et mål for nærvær på 93%.

Drift
Før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag m.v.) viser
driftsregnskapet at samhandlingsområdene har et merforbruk på 21,8 millioner. Alle
samhandlingsområdene med unntak av Sentraladministrasjonen har et merforbruk.
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Hovedårsaken til merforbruket er lønnskostnader sammen med sosiale utgifter ved at man ikke har
fult ut effektuert vedtak om sparing gjennom nedbemanning. Omorganiseringsprosessen «Tilpasning
2019» utgjorde en stor del av vedtak om innsparing i 2019. Prosessen ble ikke ferdig før på siste
halvdel av 2019. Dette medførte at det ikke ble noen innsparingseffekt før på slutten av året. Dette
gir da et merforbruk opp mot budsjettert effekt av omorganiseringsprosessen. Videre er det også
andre sparetiltak som ikke fult ut er effektuert, og som gir høyere kostander enn budsjettert. Det er
også andre enkeltposter på driftsutgifter som har overskridelser og bidrar til merforbruket.
Samhandlingsområdet Helse og Omsorg har det største merforbruket på 11,3 millioner. Omsorg er
den virksomheten som har det største merforbruket på 12,1 millioner. Dette er en vesentlig
forverring fra 2018 hvor merforbruket var på ca. 4,4 millioner. To store årsaker til dette er Tilpasning
2019 og refusjon ressurskrevende brukere. Det lå store innsparingskrav til Helse og Omsorg i
Tilpasning 2019. Når prosessen først ble vedtatt på slutten av året blir også spareeffekten liten i
2019. I 2018 ble det inntektsført 19,0 millioner i statlig refusjon på ressurskrevende brukere, mens
det i 2019 inntektsføres 16,1 millioner. Dette utgjør en reduksjon i inntekter på 2,9 millioner utover
budsjett, og bidrar til den negative utviklingen for virksomheten. På slutten av året 2019 ble det
foreslått en innstramming i ordningen på ressurskrevende brukere. Det ble begrunnet med at
det har vært en stor vekst i ordningen siden den ble innført i 2004. Det ble derfor foreslått en
innstramming ved å øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsveksten til kr. 1,361
millioner. Dette er en innstramming nasjonalt på kr. 350 millioner, og den gir også negativ effekt
for Saltdal kommune. Virksomheten Helse har et mindreforbruk på 0,6 millioner. Til sammenligning
var mindreforbruket i 2018 på ca. 2,5 millioner. En faktor som bidrar til dette er at den felles
legevaktsordnigen startet i mai 2019. I 2018 var det budsjettert midler til dette, men de ble ikke
brukt. Resultatet til virksomheten Helse bidrar også til at samhandlingsområdet Helse og Omsorg
totalt har større merforbruk i 2019 enn for 2018.
Samhandlingsområdet Oppvekst og Kultur har et merforbruk på 7,1 millioner. Til sammenligning var
merforbruket i 2018 på 6,3 millioner. Virksomheten Oppvekst og kultur sentralt har et merforbruk på
3,0 millioner. En stor del av merforbruket forklares med at det fortsatt foreligger sparetiltak som har
vært vanskelig å effektuere. Her kan nevnes vedtatt reduksjon i skolesjefens pott. Spesielt for
barnehager har dette vært vanskelig. Det jobbes videre i 2020 med å få effektuert sparekrav.
Virksomhetene Barnehager og Røkland skole har det største merforbruket i Oppvekst og Kultur. Disse
to virksomhetene har henholdsvis 3,0 og 1,9 millioner i merforbruk. Merforbruket i barnehagene
skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter. Røkland skole hadde til sammenligning et merforbruk i 2018 på
ca. 2,9 millioner. De øvrige skolene har også et merforbruk på til sammen ca. 0,4 mill.
Flyktningetjenesten har et mindreforbruk på 1,1 millioner. Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk
på introduksjonsstønad utover budsjett. Kultur har også et mindreforbruk på 0,1 millioner.
Samhandlingsområdet tekniske tjenester har et merforbruk på 3,5 millioner. Til sammenligning var
merforbruket i 2018 på 3,1 millioner. Merforbruket tilhører hovedsakelig tekniske tjenester. Dette
består i hovedsak av selvkostområdet på tekniske tjenester gjennom fordelte kostnader, samt noe
mindre inntekter på kommunale gebyr. Plan og Utvikling har et merforbruk på 0,27 mill.
Hovedårsaken til dette er at det ble ført for mye inntekter på et prosjekt i 2017, noe som igjen fører
til at prosjektet får for lite inntektsføring i 2019. Byggforvaltning er nær balanse.
Sentraladministrasjonen gjør opp regnskapet med et lite mindreforbruk på 0,17 millioner.

Saltdal kommune – Årsmelding 2019

4

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp med et merforbruk på 4,8 millioner etter strykninger og et
netto driftsresultat på -0,9%. Dette medfører at Saltdal kommune igjen har et akkumulert
underskudd på driften som må dekkes inn i kommende år.
Årets regnskapsførte premieavvik er på ca. 19 millioner, og kommunens akkumulerte premieavvik i
balansen er på ca. 58 millioner. Amortiseringsreglene er strammet inn over år slik at årlige
premieavvik nå utgiftsføres med 1/7 pr. år. Likviditeten er fremdeles en utfordring. Kassekreditt
brukes jevnt gjennom hele året for å betjene kommunens løpende utgifter og kredittrammen er på
65 millioner. Det er sjelden man trekker denne fult ut, men den fungerer som en buffer for likvide
svingninger gjennom hele året. Ved utgangen av 2019 hadde man et trekk på kassekreditten på
28,7millioner.
Investeringer
Det er i 2019 investert i anleggsmidler for ca. 17,4 millioner. Investeringsregnskapet er gjort opp med
et udekket beløp på ca. 1,9 millioner. Det har ikke vært mulig å dekke inn det budsjettert beløp på
4,33 millioner av tidligere års udekket. Dette skyldes strykningen som måtte gjøres i driftsregnskapet
på overføringer til investeringsregnskapet. Det gjenstår derfor nå ca. 6,2 millioner i tidligere års
udekket på investering som må dekkes inn. Den største investeringen i 2019 har vært bygging av nytt
bårehus på Rognan.
Organisasjon, likestilling, diskriminering, etisk standard
Årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll og en høy etisk standard.
Saltdal kommune hadde ved slutten av 2019 en kjønnsfordeling på ca. 22 prosent menn og 78
prosent kvinner blant sine ansatte. Ved nye ansettelser er likestilling et viktig prinsipp som følges. I
strategisk ledergruppe til rådmannen i 2019 har halvparten av medlemmene vært kvinner. I løpet av
perioden ble Samhandlingsområdet Tekniske tjenester lagt ned. Virksomhetslederne derfra er derfor
nå en del av strategisk ledergruppe, og dette endrer kjønnssammensetningen som da blir på 6 menn
og 3 kvinner. Blant virksomhetslederne er det 54 prosent kvinner. Kvinneandelen i kommunestyret
ble etter kommunestyrevalget høsten 2019 på 33 prosent. I forrige periode var den på 38 prosent.
IA-målet for 2019 var 93 prosent nærvær. I 2019 er det en nedgang i utvikling med et resultat på 91,1
prosent nærvær. Resultatet i 2018 var på 92,7. Dette gir et sykefravær på 8,9 i 2019. I løpet av året
har det vært spesielt fokus på fraværet hos renholdstjenesten, og det er iverksatt tiltak i 2019 for å
redusere fraværet hos denne gruppen.
Det har også i 2019 blitt jobbet med å få på plass et nytt kvalitetssystem. Kommunen har på
overordnet nivå hatt et fellestrekk med at ansatte i liten grad har kjent til rutiner for varsling og
avvik. Omfanget av innmeldte varslingssaker og avvik er lavt, og kan tyde på at regelverket er lite
kjent. Nytt system vil sikre en bedre tilgjengeliggjøring og tilgang til både regelverk og varsling. Det
nye systemet forventes å bli implementert i løpet av 2020.
Det ble håndtert flere krisesituasjoner og kriseøvelser med tilfredsstillende kontroll. Saltdal
kommune har hatt fokus på arbeidet med kriseledelse, og har også i 2019 deltatt i felles
samarbeidsprosjekt med andre kommuner og fylkesmannen.
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Saltdal kommune har i 2019 hatt et rettsforlik vedrørende VA Saltdal som medførte reduserte
kostnader for kommunen. Det har vært en rettsavgjørelse vedrørende reklamasjon på 2. byggetrinn
på Rognan industrikaia. Det ble reklamert for seint, og det har pr. i dag ikke hatt noen vesentlig
betydning for kommunen. Ved eventuell utbedring i regi av kommunen vil det gi en økonomisk
effekt, men det er ikke tatt stilling til dette enda.

1.2 Økonomisk analyse
Årsberetningen skal gi opplysninger om faktorer som påvirker kommunens resultat og finansielle
stilling. Dette kapittelet oppsummerer indikatorer på drift, investering og balanseverdier fra 2019 og
noen år tilbake.
1.2.1 Driftsresultat
Tabellen nedenfor vise en forenklet oversikt over driftsresultatet i hele tusen kroner de fire siste
årene:
Skatter
Rammetilskudd+statstilskudd
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
-driftsutgifter
Brutto driftsresultat
-netto renter/utbytte
-netto avdrag/lån
-avskrivning
Netto driftsresultat
Netto driftsres. i % av driftsinnt.

2016
126 234
235 667
129 400
491 301
471 769
19 532
5 850
18 338
16 825
12 169
2,5 %

2017
129 131
241 055
142 033
512 218
500 944
11 274
5 132
18 442
18 094
5 794
1,1 %

2018
128 755
248 856
140 109
517 720
-503 724
13 996
5 792
22 052
18 440
4 593
0,9 %

2019
126 328
253 237
149 502
529 067
526 114
2 953
6 924
21 247
20 545
-4 673
-0,9 %

Resultatet for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på -0,9 prosent. Netto driftsresultat er et
måletall på kommunens handlefrihet, og kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes
til senere bruk. En anbefaling fra teknisk beregningsutvalg er at netto driftsresultat bør våre på rundt
1,75%. Resultatet de 4 siste årene visert at det frem til 2019 har vært et positivt netto driftsresultat i
kommunen. Sist gang det var et negativt nettodriftsresultat var i 2015. Den gang var netto
driftsresultat på -0,5 prosent. Fra og med 2019 er Saltdal kommune plassert i kostragruppe 05
grunnet økning i indeks for bundne kostnader. Tidligere har vi vært i gruppe 02. Snittet på netto
driftsresultat for kostragruppe 05 er i 2019 på 0,9 prosent. Nøkkeltall fra KOSTRA for kommuner viser
at Nordlands- og landsgjennomsnittet er på 0,9 prosent og 1,9 prosent.

Figuren nedenfor viser utviklingen for Saltdal kommune sitt netto driftsresultat siden 2007.
Årets netto driftsresultat er en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med 2018. De siste årene
viser en positiv utvikling sammenlignet med de negative årene som tok kommunen inn i
ROBEK-listen. Over hele perioden i tabellen ser man at det har vært stor varians mellom de
Saltdal kommune – Årsmelding 2019
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ulike årene. Resultatet til Saltdal er uansett for lavt i henhold til anbefalinger, og er heller ikke
innenfor måltallet som ble satt i økonomiplan 2019-2022 for 2019 på 0,5%. Det er anbefalt at
man gradvis øker dette måltallet over tid.

3

Netto driftsresultatgrad
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1.2.2 Ordinære driftsutgifter

Driftsutgiftene til kommunen er i 2019 på ca. 526,114 millioner. Dette utgjør en økning på ca. 22,4
millioner eller 4,4 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens driftsutgifter i hele
tusen fra 2006 til 2019.

Saltdal kommune – Årsmelding 2019

7

Driftsutgifter
600000

526114
500944503724
471769
500000
438951439559453436
413692
392662
373284375429
400000
336777
313242
305553
300000
200000
100000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabellen nedenfor viser utviklingen i forholdet mellom lønnsutgifter og andre ordinære driftsutgifter
i perioden 2014 til 2018. Utviklingen har vært relativt stabil gjennom perioden med unntak av 2018.
Lønn utgjør i 2019 ca. 73% av driftsutgiften i kommunen.

Driftsutgiftenes sammensetning i prosent
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1.2.3 Driftsinntekter
Tabellen nedenfor viser utviklingen og hvordan de ulike driftsinntektene til kommunen fordeler seg
siden 2013. I tabellen er statlig rammeoverføring og andre statstilskudd slått sammen. Statlige
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rammeoverføringer og andre statstilskudd utgjør fortsatt den største delen av kommunenes
inntekter, og utgjør 47,9%. For 2019 utgjør statlig rammeoverføring sammen med skatt til sammen
71,8 prosent av inntektene. Dette er en reduksjon sammenlignet med 2018 på 1,2 prosent.
Eiendomsskatt inngår i punktet skatt i tabellen nedenfor sammen med ordinær skatteinngang. Den
kommunale eiendomsskatten utgjorde en inntekt på 14,3 millioner i 2019. Dette er en nedgang på
2,8 millioner sammenlignet med 2019 da skattesatsen ble redusert med en promille.
Eiendomsskatten utgjør ca. 11,3 prosent av kommunens samlede skatteinntekter. Den nye
eiendomsskatten ble innført i 2016.

Driftsinntektenes sammensetning i %
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1.2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet
I tabellen nedenfor vises regnskapet og regulert budsjett for samhandlingsområdenes netto
driftsutgifter i 2019, samt avvik målt i kroner og prosent. Beløpene er i hele tusen kroner.

Samhandlingsområde
Sentraladministrasjonen

Regnskap
2019

Budsjett
2019

38 207

38 375

Saltdal Utvikling

1 440

1 368

Kirkelig Fellesråd

3 558

3 341

98 105
200 328
28 310
364 950

91 015
188 967
24 771
343 128

Avvik

Avvik i
%

168

0,4

-7 090
-11 361
-3 539
-21 822

-7,8
-6,0
-14,3
-6,4

Herav:

Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Tekniske tjenester
Sum
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Samlet har den totale driften for samhandlingsområdene et merforbruk på ca. 21,8 millioner. Dette
utgjør en samlet overskridelse på -6,4 prosent. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2018 en
overskridelse på 9,2 millioner og -2,8 prosent. Dette utgjør en veldig stor økning. Fellestjenestene har
et mindreforbruk på ca. 0,17 millioner eller 0,4 prosent av sitt budsjett. Resultatet regnes til å være i
balanse. Både Oppvekst og Kultur, Helse og Omsorg, og Tekniske tjenester har merforbruk.
Helse og Omsorg har den største økningen fra 2,3 millioner i 2018, og et prosentvis avvik på -7,8
prosent. En viktig forklaring er som nevnt redusert refusjon på ressurskrevende brukere samt
sparetiltak som ikke fikk effekt før på slutten av regnskapsåret.
Oppvekst og Kultur har et avvik på -7,8 prosent. Dette er en økning på -0,7 prosent fra avviket i 2018
som var på -7,1 prosent. Sparetiltak som har vært vanskelig å effektuere er en viktig forklaring til
avviket både for 2018 og 2019. I 2019 var merforbruket på tekniske tjenester på ca. -3,5 millioner. I
2018 var det merforbruket på -3,1 millioner.

Virksomheten IT og servicetorg som var en del av Tekniske tjenester har blitt flyttet til
sentraladministrasjonen i løpet av perioden. Videre har ikke tekniske tjenester formelt status som
samhandlingsområde, men er selvstendige virksomheter. Virksomhetene er henholdsvis Teknisk
drift, Byggforvaltning og Plan og Utvikling. Det er allikevel valgt å fremstille dem som et
samhandlingsområde i flere tabeller i årsmeldingen da dette gir et enklere analysenivå og
sammenligningsgrunnlag. Merforbruk på Tekniske drift utgjør i det vesentligste avviket for tekniske
tjenester på -3,2 millioner. Dette består i hovedsak av selvkostområdet på tekniske tjenester
gjennom fordelte kostnader, samt noe mindre inntekter på kommunale gebyr enn budsjettert.
Byggforvaltning er tilnærmet i balanse, mens Plan og Utvikling har et merforbruk på -0,27 mill.
Avviket til Plan og Utvikling skyldes i hovedsak at det ble ført for store inntekter på et prosjekt
tidligere år. Dette medfører at det samme prosjektet får mindre inntekter i 2019 enn det som skulle
blitt inntektsført.

Saltdal kommune – Årsmelding 2019

10

Utgift / inntekt
Netto utgift samh.områder
Rammeoverføring fra stat
Skatt formue og inntekt
Naturressursskatt
Eiendomsskatt
Konsesjonskraft
Konsesjonsavgift
Avsetning fond konsesjonsavgift
Vertskommunetilskudd
Havbruksfond
Tap/reduksjon ressurskrevende 2018
Avsetning tap på fordringer
Investeringskompensasjon
Renteutgifter
Renteinntekter/utbytte
Ref. fra stat og tilskudd
Avdrag
Dekning tidl. År underskudd
Disposisjonsfond
Overføring til investerins regnsk
Renteinntekt formidlingslån
Renteutgifter formidlingslån
Merforbruk
Premieavvik mv/overskudd KLP
Balanse

Regnskap
2019
364 951
-187 273
-110 279
-764
-14 290
-4 123
-994
994
-51 552
-3 315
278
0
0
7 647
-997
-844
21 215
0
0
0
-847
1 158
-4 847
-16 118
0

Budsjett 2019

Avvik

Avvik i %

343 128
-181 082
-115 624
-618
-14 320
-4 089
-879
879
-51 552
-3 300
0
300
-108
7 431
-723
-788
21 304
0
6 157
7 038
-884
810
0
-13 080
0

-21 823
6 191
-5 345
146
-30
34
115
-115
0
15
-278
300
-108
-216
274
56
89
0
6 157
7 038
-37
-348
4 847
3 038
0

-6,4
-3,4
4,6
-23,6
0,2
-0,8
-13,1
-13,1
0,0
-0,5
100,0
100,0
100,0
-2,9
-37,9
-7,1
0,4
0,0
100,0
100,0
4,2
-43,0
100,0
-23,2

Tabellen ovenfor viser avviket på inntektene/fellespostene som utgjør rammen for driften.
Merforbruket fra samhandlingsområdene utgjør som vist tidligere 21,8millioner.
Rammeoverføring fra stat har et positivt avvik på ca. 6,2 millioner. Dette må sees i sammenheng med
at skatteinntektene til gjengjeld har et negativt avvik på ca. 5,3 millioner. Disse to inntektene følger
ofte hverandre. En reduksjon i skatteinntekter vil ofte gi en økning i rammetilskudd.
I budsjett 2019 ble det vedtatt å sette ned eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer fra 4 til 3
promille. Inntekten på eiendomsskatt totalt er i 2019 på ca. 14,3 millioner. Til sammenligning var den
på ca. 17,2 millioner i 2018.
Økte kraftpriser og ny forvaltningsavtale gjorde at man også i 2019 fikk en høy vekst i inntektene. Det
ble inntektsført 4,1 millioner. I 2018 var beløpet på 2,5 millioner. Dette er en vekst på 1,6 millioner.
Konsesjonsavgiften ble på nesten 1 million, og settes av til næringsfond.
Kommunen mottar tilskudd for å tidligere har vært vertskommune for psykisk utviklingshemmede.
Tilskuddet var i 2019 på ca. 51,5 millioner. Det representerer en liten nedgang på rundt en halv
million fra 2018. Havbruksfondet gav kommunen en inntekt på 3,3 millioner.
Refusjon resurskrevende brukere har i 2019 en nedgang sammenlignet med de siste årene.
Inntektene føres i driften hos Helse og Omsorg og fremkommer ikke i denne tabellen. Grunnlaget for
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inntektene revideres og sendes som utbetalingsanmodning i løpet av de første månedene på året.
Pengene blir deretter utbetalt i juni. I 2018 ble det sendt utbetalingsanmodning på ca. 19,3 millioner.
Ved utbetaling var det gjort en avkortning på ca. 0,278 millioner. Denne differansen mellom
inntektsføring 2018 og reell utbetaling er ført på generelle statstilskudd i 2019, og fremkommer
derfor i tabellen under Tap/reduksjon ressurskrevende 2018. Det er i praksis en korreksjon som gir
utslag på regnskapet i 2019.
Det ble ikke tatt opp nye lån til investeringer i 2019. For de investeringene som ble gjennomført i
2019 hadde man tidligere gjort låneopptak, og øvrig finansiering ble også gjort gjennom bruk av
ubrukte lånemidler. Dette gjør at utviklingen på betalte avdrag er relativt stabil mellom 2018 og
2019. Avdrag utgjorde i 2019 ca. 21,2 millioner. Det var en periode med renteøkninger i 2019 som
gjør at de utgiftene på 7,6 millioner utgjør en økning på ca. 0,8 millioner sammenlignet med 2018.
Det var i budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på 6,1 millioner. Videre var det gjort
avsetning til å kunne dekke inn resterende udekket på investeringsregnskapet gjennom overføring
fra drift til investering. Grunnet merforbruk i driften har man ikke klart å gjøre dette som budsjettert.
For å avlegge et regnskap i balanse har man derfor måtte foreta strykninger på disse posten. Tabellen
viser derfor et positivt avvik på «Overføring til investeringsregnskapet» og «Disposisjonsfond».
Pensjonsavvikene gir netto en positiv inntekt på ca. 16,1 millioner.
Vesentlige avvik i skjema 1 A og 1 B
I henhold til KRS 6 (Kommunal regnskapsstandard) skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom
regnskapsførte beløp og regulert budsjett for de enkelte linjene i regnskapsskjema 1 A og 1 B i
årsregnskapet.
I skjema 1 A finner vi fire store avvik som her vurderes som vesentlige. De to første avvikene er på
«Skatt på inntekt og formue» og «Ordinært rammetilskudd». Avvikene er på henholdsvis ca. 5,3
millioner og ca. -6,2 millioner. Disse to avvikene sees opp mot hverandre og netto effekt. Disse to
postene budsjetteres etter en prognosemodell. Netto effekt av endringer på disse to postene i løpet
av et år er ofte tilsvarende hverandre.
De to andre store avvikene i skjema 1 A er posten «Til ubundne avsetninger» på -6,1 millioner, og
«Overført til investeringsregnskapet» på -7,0 millioner. Merforbruk i driften har gjort at man har
foretatt strykninger på disse to postene.
I skjema 1 B som viser fordelt til drift er det tre avvik som vurderes som vesentlige. Det største
avviket er hos Omsorg på ca. -12,2 millioner. Merforbruket forklares i stor grad med sen effekt på
vedtatte sparekrav som gav reell liten sparing i 2019. Dette gir merforbruk på lønnskostnader. Videre
ble refusjon ressurskrevende brukere nesten 3 millioner mindre enn budsjettert. Det nest største
avviket er på -3 millioner for Oppvekst og Kultur sentralt. Avviket forklares i stor grad med at
samhandlingsområdet har store sparekrav som over flere år har vist seg vanskelig å effektuere. Det
tredje Barnehager med 3 millioner. Avviket skyldes i stor grad økte lønnsutgifter.
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1.2.5 Utvikling i skatteinntektene

Skattetype/år
Skatt inntekt/formue
Eiendomsskatt

2015
97 456
4 360

2016
108 553
16 802

2017
110 521
17 111

2018
110 081
17 155

2019
110 279
14 290

Kommunens skatteinntekter påvirkes av innbyggertall lokalt og i landet som helhet, skattøre og
demografi.
2019 er det fjerde året kommunen har inntekter på eiendomsskatten på private boliger og
fritidseiendommer. Eiendomsskatten totalt gav totalt kommunen en inntekt på ca. 14,3millioner.
Herav utgjør eiendomsskatt på private boliger og fritidseiendom ca. 9,5 millioner og skatt på
næringseiendommer ca. 4,8 mill. Totalt utgjør eiendomsskatten ca. 2,7 prosent av kommunenes
samlede inntekter, og 11,3 prosent av kommunens samlede skatteinntekter. Økningen i
skatteinntekter på inntekt/formue har vært en nasjonal hendelse gjennom høyere skatteinntekter på
utbytter. Det ble også for 2019 forespeilet en ytterligere økning, men ved årsavslutningen ser man at
nivået endte nært nivået tilsvarende 2018.

1.2.6 Utvikling i fondsbeholdning
FOND/ÅR
Bundne driftsfond
Bundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond
Disposjosjonsfond
Sum fond

2015

2016

2017

2018

2019

14 256 020
10 848 922
0
0
25 104 942

14 004 962
645 705
0
0
14 650 667

12 563 657
2 899 176
0

11 602 790
9 031 616
0
0
20 634 406

11 777 795
15 438 542

15 462 833

27 216 337

Et kjennetegn med hovedtyngden av fondsmengden er at det er knyttet bindinger til bruken av
fondene (avsatte tilskuddsmidler og lignende). Bundne driftsfond varierer noe fra år til år, men har
ligget rundt 11 til 12 millioner i de tre siste årene. Økning i bundne investeringsfond er i all hovedsak
en økning i avdragsfond på innfridde startlån.
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1.2.7 Investeringsregnskapet

Skjema 2 A
(tall i 1000 kroner)
Regnskap
2019
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiering
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / udisponert

Regulert bud
2019

17 392
8 480
1 953
2 246
6 407

19 973
10 000
2 270
4 335
-

36 478

36 578

-21 862
-79
-3 302
-9 360
-

-29 176
-67
-297
-

-34 603

-29 540

0

-7 038

0
-34 603
1 875

0
-36 578
0

Investeringsregnskapet viser at det i 2019 blir et underskudd gjennom et udekket beløp på 1,875
millioner.
Tabellen under viser en oversikt over investeringsprosjekter utført i 2019. Alle tall er oppgitt i hele
tusen kroner.
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Investeringer i anleggsmidler:
Regnskap
Budsjett
Sum
17 392
19 973
Velferdsteknologi
839
1 620
Rehabilitering av sportsgulv - Saltdalshallen
2 090
1 950
Elavvik
0
0
Vensmoen Kunstgress
0
0
Spillemiddelanlegg
0
0
Bårehus
6 706
5 300
Rehabilitering Vann/Avløp
1 527
2 600
Nødaggregat/satelittelefon
41
0
Vann Røkland - Russånes
-2 157
0
Avløp Røkland Russånes
70
0
Utvidelse Rognan Industrikai
1 296
1 200
Utbygging bygdetuntomter
0
0
Investeringsprosjekt Slipen Scene
26
0
Sykkelprosjektet
0
0
Halsmoen - eiendom
0
0
Bygdetuner Sør - tomt
370
250
Nygård Sør - tomt
501
500
Forprosjekt helsehus og boliger
500
Infrastruktur Russånes, K-sak 59915
Gang og sykkel veg Høgbakken
0
0
Trollskogen Barnehage
51
50
Røkland skole
0
0
Rognan Svømmehall
0
0
Velferdsteknologi samarbeidende kommuner
0
0
Digitalt kartverk
130
150
Sikring av bruer, veiskjæringer og kaier
358
1 000
Egenandel trafikksikring
163
200
Tak Knaggen og rådhuset
2 913
2 500
Rengjøringsmaskiner
520
600
Lekeapparat Rognan sentrum
209
147
Ny server og kjøler
638
626
Mølnvatn damm
127
100
Tak Rognan barneskole
662
500
Kvitbruelva
47
Vei industriområde
13
Bredbånd
72
Uten
3
Snøplog
177
180

Den største investeringen i 2019 er ferdigstillingen av det nye bårehuset. Avviket mellom regnskap og
budsjett skyldes at budsjetterte kostnader er eks. mva, mens tabellen viser de bokførte kostandene
ink. mva. Bårehuset ble i løpet av året ferdigstilt, og tatt i bruk.
I 2019 fikk man investert i nye tak på rådhuset og Knaggen og dette utgjør den nest største
investeringen. Grunnet teknisk byggefeil var det også nødvendig å bygge en ny del av taket på
Rognan Barneskole.
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Det ble skiftet gulv i Saltdalshallen, og regnskapet viser at det er brukt ca. 2 millioner på dette. I
praksis er dette en mellomfinansiering med lånemidler da prosjektet har tippemidler som blir
utbetalt etterskuddsvis i 2020.
Vann Røkland – Russånes fremstår med en negativ investering i tabellen. Dette skyldes at man fikk
inntekter på prosjektet som refusjon på tidligere bokførte kostnader, og dermed reduserer det
tidligere anleggsmiddel i prosjektet. Dette gjør at dette fremstår som en reduksjon i investering i
tabellen.
Det nevnes også at Saltdal handelsstand gav tilskudd til kommunen slik at man kunne investere i et
lekeapparat i Rognan sentrum. Tilskuddet dekke kostnadene ved kjøp av lekeapparatet, mens
kommunen bidro med arbeid for å få det satt opp. Det har i henhold til kommunestyrevedtak blitt
investert i en systematisk utskifting av renholdsmaskiner for å gjøre arbeidshverdagen til
renholderne bedre. De siste utskiftingene ble gjort seint og vil derfor først fremkomme regnskapet
for 2020. Det var også nødvendig å få skiftet ut server og kjøler for å sikre at IT systemer i kommunen
var oppe. Dette ble regnet som kritisk å få gjennomført. Også i 2019 ble det investert i utvidelsen av
industrikaia. Konkret var dette etterarbeid i forhold til opprinnelig plan, og prosjektet er nå avsluttet.
Velferdsteknologi er et prosjekt som har gått over flere år, og det er allerede tatt opp låneopptak for
hele prosjektet. I 2019 ble det invester ca. 0,8 millioner, og prosjektet vil også fortsette inn i 2020.
Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket beløp på ca. 1,9 millioner. Det gjenstår derfor ved
avslutning av 2019 totalt ca. 6,2 millioner på tidligere års udekket i balansen. Grunnet merforbruk i
driften måtte overføring mellom drift til investering strykes i driftsregnskapet. Dette medfører at
man ikke fikk inntekter i investeringsregnskapet til å dekke inn akkumulert udekket investering fra
tidligere år. Det ble derfor foretatt strykning av den budsjetterte inndekningen av tidligere års
udekket.
I regnskapets skjema 2 A som omhandler investering er det også enkelte større avvik som krever
kommentarer. Avdrag på lån viser et avvik på hele det regnskapsførte beløpet da det ikke er
budsjettert noe på den posten. Posten gjelder videreformidlingslån som i prinsippet går i balanse
gjennom fakturerte inntekter hos låntakere. Det bør være budsjett på denne posten, og det vil bli
rettet opp i budsjett for kommende perioder. Posten avsetninger viser et differanse på 6 millioner
grunnet at det ikke er budsjettert noe på posten. Bruk av lånemidler viser et mindreforbruk på ca. 7,3
millioner. Dette skyldes i stor grad at man ikke tilstrekkelig har regulert posten i forhold til status på
prosjekter og bruk av lånemidler. Kompensasjon på merverdiavgift har et avvik på 3,3 millioner og
skyldes også manglende budsjettering. Flere investeringsprosjekter har blitt budsjettert eks. mva.
Mottatte avdrag på lån har også avvik grunnet at det ikke er budsjettert på posten. Den viser også at
mottatte avdrag var vesentlig høyere enn betalte avdrag på lånene. Mottatte avdrag utover det som
er betalt i avdrag settes av på bundet fond og skal brukes til nedbetaling av lån. De to andre store
avvikene er budsjettert betaling av tidligere års udekket og midler overført fra driftsregnskapet som
begge har avvik grunnet strykninger i regnskapet.
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1.2.8 Kommunens lånegjeld

Utviklingen av kommunens lånegjeld fremgår av figuren nedenfor. Alle tall er oppgitt i hele tusen.
Tabellen viser utviklingen fra 2006 og frem til 2019.
Tabellen viser at det fra og med 2013 har vært en betydelig økning i kommunens lånegjeld. Denne
økningen skyldes i hovedsak den store vann og avløpsutbyggingen mellom Røkland og Rognan, og
Rusånes – Røkland. Videre ble det på slutten av 2017 gjort låneopptak på 71,12 millioner for
investeringer. Konkret ble det lånt til utvidelse av Rognan industrikai, nytt bårehus, kjøp av
Trollskogen barnehage, og for Velferdsteknologisk plattform. Disse investeringene har blitt
gjennomført nå, og alle er avsluttet i løpet av 2019 unntatt velferdsteknologi som fortsetter inn i
2020. Utover låneopptak til formidlingslån/startlån er det ikke gjort noen nye låneopptak i løpet av
2019. Det ble lånt 10 millioner til formidlingslånt/startlån i 2019. Det ble i 2018 heller ikke gjort
låneopptak utover startlån. Dette gjør at kommunens samlede låneopptak i løpet av de to siste årene
har blitt redusert med ca. 26,9 millioner. I tabellen så inngår også startlån/videreformidlingslån fra
Husbanken.

Lånegjeld 31.12.2018

420663
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450000
400000
350000
300000
250000

200757
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Tabellen nedenfor viser status og utvikling for renter og avdrag de siste 5 år:

Renter
Avdrag
Sum kapitalkostnader

2015
6 495 147
16 430 551
22 925 698

2016
6 590 243
18 159 615
24 749 858

2017
6 955 041
18 284 998
25 240 039

2018
7 767 124
21 744 682
29 511 806

2019
8 815 228
21 215 047
30 030 275

Tabellen viser renter og avdrag for ordinære lån. Formidlingslån er ikke tatt med. Renter og avdrag
utgjør nå ca. 5,7 prosent av samlede driftsinntekter. Tilsvarende tall for 2018 var også på 5,7 prosent.
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Rentenivået i 2019 har hatt en økning og effekt på lånene som har flytende renter. En del av
porteføljen ligger på fastrenteavtaler som gir en noe høyere rente, men forutsigbarhet.

1.2.9 Likviditet
Likviditeten kan beskrives med begrepet likviditetsgrad. Denne viser forholdet mellom omløpsmidler
(bankinnskudd, fordringsmasse o.l.) og kortsiktig gjeld. Beregningen er eksklusive premieavvik.
Erfaringsmessig bør likviditetsgraden ligge på om lag 1,7 til 1,9 for å sikre en tilstrekkelig likviditet.
Figuren nedenfor viser at Saltdal kommune sin likviditet de fleste år har ligget godt under denne
normen. Det gjør man også i 2019, og likviditet er en utfordring som må følges i løpet av året.
Tabellen nedenfor viser at likviditetsgraden ved utgangen av året var på ca 1,1. Noe av denne
likviditeten er knyttet opp mot låneopptak på investeringer. Kommunen har en kassakreditt på 65
millioner disponibelt. En av hovedårsakene til den svake likviditeten over tid er bruk av
premieavviket. Det vil si at kommunen bruker inntekter som ikke følges av likvide midler.

Likviditetsgrad
2
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1,2
1
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0
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0,6

0,6

0,5

0,6

0,7
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1.2.10 Nøkkeltall fra balansen

Nøkkeltall/År
Kortsiktige fordringer
Premieavvik (nto)
Sosiale utlån
Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Endring regnskapsprinsipp

2016
44 172 383
49 051 095
2 415 138
65 926 368
16 092 270
7 367 939

2017
45 909 697
47 843 648
2 572 434
61 472 960
0
7 367 939

2018
49 370 582
48 150 929
2 879 400
63 136 951
22 814 629
7 367 939

2019
39 971 586
58 036 385
1 454 591
61 420 887
28 770 607
7 367 939

Kortsiktige fordringer er inntekter som er bokført, men ikke innbetalt ved årsskiftet.
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Premieavvik defineres som differansen mellom betalt pensjonspremie og en beregnet
pensjonskostnad. Avviket føres som en inntekt/utgift i driftsregnskapet og som fordring/gjeld i
balansen. Premieavviket påvirker regnskapsresultatet uten at det medfører inn- eller utbetalinger, og
har derfor en indirekte betydning for likviditeten. De årlige inntektsføringene utgiftsføres med 1/15
per år i 15 år til og med 2010. De årlige premieavvikene fra og med 2011 til og med 2013 utgiftsføres
med 1/10 per år, mens premieavvik fra og med 2014 utgiftsføres med 1/7 per år (motsatt hvis
opprinnelig utgiftsføring). Akkumulert premieavvik er nå oppe i ca. 58 millioner.
Utestående saldo på sosiale utlån viser en reduksjon fra 2018 til 2019 på ca. 1,4 millioner. I løpet av
2019 gjennomførte Nav og økonomiavdelingen en gjennomgang av porteføljen på sosiale lån. Dette
medførte at flere lån ble vurdert til å ikke være reelle for tilbakebetaling. Dette medfører den store
reduksjonen i balansen.
Kortsiktig gjeld (eksklusive premieavvik og kassakreditt som er holdt utenfor) består i hovedsak av
opptjente feriepenger, leverandørgjeld, skatte- og avgiftsoppgjør, og påløpte ikke forfalte renter.
Ved årsskiftet var det gjort trekk på ca. 29 millioner av kommunens kassakreditt.

2. Samhandlingsområdene
TABELL
SAMHANDLINGSOMRÅDE

Budsjett 2019

Resultat 2018

Regnskap 2019

Resultat 2019

Sentraladministrasjon

2 561 000

Oppvekst og kultur

-6 287 000

91 015 000

98 105 000

-7 090 000

Helse og omsorg

-2 352 000

188 967 000

200 328 000

-11 361 000

Tekniske tjenster , virksomhetene

-3 146 000

24 771 000

28 311 000

-3 539 000

Felles finansiering

9 224 000

-343 128 000

-364 950 000

21 822 000

Herav årsresultat

0

38 375 000

38 207 000

168 000

0

2.1 Sentraladministrasjon
Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Netto driftsresultat

Kommunen bør budsjettere med et visst overskudd. Teknisk
beregningsutvalg anbefaler et nivå på 1,75 %. Rådmannen
anbefaler en gradvis økning med et måltall på 0,50 % i 2019 som
øker over tid. Dette innebærer fondsavsetning på 2,7 mill kr i
2019.
Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Det foreslås at
samlet nivå ikke overstiger landsgjennomsnittet på 85 % som
et middels nivå.
I henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv forplikter
kommunen å arbeide mot redusert sykefravær ved at
gjennomsnittlig tilstedeværelse på jobb skal være minimum
93 %. I 2018 var tallet på 92,7 % og i 2019 redusert til 94,4%

0,50%

-0,9%

85%

74%

93%

91,3%

Gjeldsgrad

Nærvær
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For Sentraladministrasjonen var nærværsprosenten på 91,3 % i 2019 som er under måltallet.
Gjeldsgraden er på 74% som er bedre enn måltallet. Netto driftsresultat blir under måltallet med et
resultat på -0,9% i 2019.

Resultatgjennomføring gruppert på
Virksomheter

Resultat 2018

Politisk nivå
Administrasjon og fellesutgifter
Diverse tilskudd og tiltak
Sum fellestjenester

Budsjett 2019

Regnskap 2019

Resultat 2019

940 000

4 910 000

4 612 000

299 000

1 790 000

27 585 000

27 739 000

-154 000

-168 000

5 879 000

5 856 000

23 000

2 561 000

38 375 000

38 207 000

168 000

Regnskapet viser at sentraladministrasjon har et mindreforbruk på 0,168 millioner. Det foreligger et
lite merforbruk på administrasjon og fellesutgifter, men mindreforbruk på de andre områdene
utjevner resultatet.
Tjenesten yter service til næringsforetaket Saltdal Utvikling KF, kirkelig fellesråd og friluftsråd.
Tjenesten yter service både internt mot politikere, avdelingene, ansatte og
arbeidstakerorganisasjonene dessuten eksternt mot innbyggerne, næringsliv, statlige og regionale
instanser samt interkommunale samarbeidspartnere.
Alle kommunestyremøtene har blitt streamet i henhold til avtale med Company Cast AS.
Kommunestyret har hatt 7 møter og har behandlet 113 politiske saker, og 31 referatsaker.
Formannskapet har behandlet 154 politiske saker, og 57 referatsaker. Det har vært gjennomført 16
ordinære møter, 3 epostmøter med motorferdselssaker og det har vært gjennomført 2 folkemøter.
Avsluttende evaluering av organisasjonsutviklingsprosess OU 2013-2015 resulterte i følgende endring
fra 1.mars:
-

Fellestjenestene endret navn til Sentraladministrasjonen
Servicekontor flyttet over fra Teknisk drift til Sentraladministrasjonen
It-kontor flyttet over fra Teknisk drift til SentraladministrasjonenDet er vedtatt å søke løsning for å styrke lokal digitaliseringskompetanse.

Det har vært et stort arbeid med mange involverte. Blant annet HMS-grupper, ledere og tillitsvalgte.
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028 ble vedtatt i februar.
Det var kommunevalg i år og 24. oktober ble det konstituert nytt kommunestyre. KRF gikk ut av
kommunestyret mens RØDT fikk inn 2 representanter. Rune Berg, SP ble valgt til ordfører og Sverre
Breivik, SL ble valgt som varaordfører. Det ble opprettet et nytt utvalg: Oppvekst, kultur og
miljøutvalg, mens utvalget helse og oppvekst ble endret til Helse- og omsorgsutvalget.
Det ble avholdt folkevalgtopplæring 24. og 25. oktober med kursholder Geir-Ketil Hansen,
varaordfører i Narvik. Ordfører og varaordfører har i 2019 foretatt 11 vielser.
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2.2 Oppvekst og kultur
Resultatgjennomføring gruppert på
virksomhetene

Resultat 2018

Felles oppvekst og kultur

Budsjett 2019

Regnskap 2019

Resultat 2019

-1 878 000

2 846 000

5 879 000

-3 021 000

-401 000

30 982 000

34 012 000

-3 031 000

Rognan barneskole

-79 000

23 198 000

23 458 000

-260 000

Rognan ungdomsskole

-94 000

13 139 000

13 287 000

-148 000

Røkland skole

-2 874 000

14 777 000

16 649 000

-1 872 000

Flyktningkontoret

-1 433 000

-2 375 000

-3 487 000

1 112 1000

473 000

8 448 000

8 318 000

130 000

-6 287 000

91 015 000

98 105 000

-7 090 000

Barnehagene

Kultur
Sum Oppvekst og kultur

Samhandlingsområdet består til sammen av syv virksomheter, tre grunnskoler, barnehage, kultur,
fells oppvekst og kultur og flyktningtjenesten. Virksomhetsleder barnehage har ansvar for fem
kommunale barnehager.
Det er et stort merforbruk innenfor samhandlingsområdet. Hvert virksomhetsområde har orientert
om regnskap innen eget område. Regnskapet viser at mange av ansvarsområdene har et merforbruk
på rundt kr 50 000 til 220 000. Til sammen utgjør det ca. 0,8 millioner av det samlede merforbruket.
To barnehager har merforbruk som ligger mellom kr 920 000 til 1 160 000, til sammen ca. 2,1
millioner. For begge barnehagene er det i hovedsak økt lønnskostnader på fastlønn.
Skolefaglig koordinators rammer skal dekke utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole.
Fra denne ramma dekkes også utgifter til drift av PALA. Det foreligger et sparetiltak på denne posten
som har vært vanskelig å effektuere, og bidrar til merforbruket.
Samhandlingsområdet har sparekrav på til sammen ca. 3,5 millioner. Det har vært en utfordring å
finne løsning for å redusere drifta uten å kutte på tilbudet til barn og unge. Merforbruket vil følge
virksomhetene også inn i 2020.
Innenfor driftsutgifter er det store merutgifter for skoleskyss, inventar og lisenser. Saltdal kommune
får refundert deler av kostnadene til skoleskyss.
Det er krav til økt digitalisering og bruk av digitale verktøy i barnehage, skole, kultur, kulturskolen og
flyktning. For 2019 rapporterer skolene merutgifter til lisenser. Dette er ikke tilstrekkelig regulert, og
lederne må fortsatt ta en gjennomgang av kostnader for lisenser som er i bruk og eventuelt nye
programvarer. Dette innarbeides i budsjett 2020 med en årlig gjennomgang av lisenser skolene
bruker. I denne sammenheng må det også vurderes opp mot Fagfornyelsen og behovene til
digitalisering.
Innen samhandlingsområdet har kommunalleder vært både leder på overordnet nivå og skolefaglig
rådgiver. På overordnet nivå har det vært brukt tid til Tilpasning 2019. I dette arbeidet har lederne
deltatt og det har vært samarbeid med tillitsvalgte. Kulturminneplanen er ferdigstilt etter arbeid med
den. Det har vært stort fokus på innføring av ny læreplan i skolen.
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Det har vært behov for oppfølging av noen av virksomhetene, spesielt Røkland skole. Dette skyldes
oppfølging etter tilsyn fra fylkesmannen og skoleledelsen har hatt fravær av ulike grunner.
Sykefraværet er størst i en av barnehagene og SFO Røkland skole. Utover det er det jevnt over lite
sykefravær.

2.2.1 Felles oppvekst og kultur

eventuelle avvik i positiv eller negativ retning.

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Spesialpedagogisk
hjelp/
Spesialundervisning

PPT deltar i og bidrar med bistand og veiledning på systemisk nivå
i møter i barnehage og skoler.

Inntil 3 møter
i barnehager
og skole om
veiledning
systemiske
tiltak.

Økt deltakelse på
Newtonrom

Flere elever tar i bruk moduler og tilhørende utstyr knyttet til
Newton.

100%

Teknouka

Økt deltakelse fra grunnskolene – Teknouka 2019

20 elever fra
Saltdal deltar

Det har
vært et
fellesmøte
med PPT og
barnehage,
og PPT og
skole.
Skolene
deltar
aktivt på
newtonrom
aktiviteter.
16 elever
var
påmeldt i
2019.

Felles oppvekst og kultur

Regnskap 2018

Vedt budsjett 2018

Resultat 2018

Fastlønn og sosiale utgifter

419 000

427 000

9 000

Vikarutgifter og refusjoner

-93 000

0

93 000

0

0

0

Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer

1 000

0

-1 000

4 415 000

3 460 000

-956 000

2 864 000

25 000

-2 839 000

Inntekter eks refusjoner

-1 739 000

-1 066 000

673 000

Resultat

5 867 000

2 846 000

-3 021 000

Innenfor rammer til oppvekst og kultur, sentralt er det en ansatt. Det er ikke avvik i lønnsutgiftene.
Det er tett under 1 million i merforbruk i driftsutgifter. Innenfor ansvarsområdet er det lagt til midler
til fordeling til barnehager for spesialpedagogiske tiltak. Videre er det er merforbruk på transport, til
sammen kr 550 000, kommunen søker om refusjon fra fylkeskommunen for utgiftene.
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Det største avviket i budsjett og regnskap er tidligere års nedskjæringskrav. Det ligger et krav om å
redusere med ca. 2,5 millioner noe administrasjonen ikke har klart å gjennomføre. Intensjonen da
krav om reduksjon kom i 2015, var at barnehager og skoler ville få mindre behov for
spesialundervisning med nye PPT Indre Salten, og at konto for å finansiere dette skulle reduseres. I
2019 er det barnehagene som har mottatt midler fra rammen. Det har vist seg at det er mange barn
som trenger spesialpedagogiske tiltak av ulike karakter. Videre ble det innført sparekrav i forbindelse
med reduksjon av vertskommune tilskudd i forbindelse med nedlegging av flyktningmottakene i
2018.
Innen ansvarsområdet dekkes kostnader ved fosterhjemsplassering av barn til andre kommuner.
Kostnadene er vanskelig å forutse, det avhenger av hvor mange barn som blir fosterhjemsplassert
utenfor kommunen. Kommuner sender inn krav to ganger i året. Barn kan bli fosterhjemsplasserte
gjennom hele året. I 2019 er det et merforbruk på kr 1 000 000 på denne posten.
Inntektene i 2019 viser et pluss på kr 670 000. Det skyldes refusjon for fosterhjemsplasserte barn fra
andre kommuner til Saltdal og refusjon skoleskyss som utgjør kr 1 089 000.

2.2.2 Barnehager

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Andel styrere og
pedagogiske ledere
med godkjent
utdanning

Alle styrerne har godkjent barnehagelærerutdanning. 4 har
fullført styrerutdanning/lederutdanning, 1 avslutter
styrerutdanning i 2020.

100% av
styrerne skal
ha fullført
lederutdanning
2020

I løpet av 2020
vil alle
kommunale
styrere har
fullført
lederutdanning.

For å oppfylle vedtatt pedagognorm har vi i kommunale
barnehager behov for 21 pedagoger. Per desember 2019
mangler vi 5 med godkjent utdanning.

Full
barnehagedekning

Saltdal har full barnehagedekning jfr. barnehagelovens § 12
a om rett til barnehageplass. Mål: Tilby plass til barn den
måneden de fyller 1 år.
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Barnehage

Regnskap 2019

Fastlønn og sosiale utgifter
Vikarutgifter og refusjoner

Vedt budsjett 2019

33 165 000

29 691 000

Resultat 2019
-3 474 000

-570 000

530 000

1 100 000

2 337 000

152 000

-2 185 000

247 000

0

-247 000

Driftsutgifter

2 960 000

2 734 000

-226 000

Andre utgifter og overføringer

6 457 000

5 618 000

-839 000

-10 584 000

-7 743 000

2 841 000

34 012 000

30 982 000

-3 031 000

Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn

Inntekter eks refusjoner
Resultat

Resultatet for barnehagene i 2019 viser et merforbruk på 3 millioner. Dette ses i hovedsak på
fastlønn og sosiale utgifter. Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i
en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er
folkeregistrert. I 2019 mottok Saltdal kommune krav om refusjon fra Fauske kommune. Dette er
uforutsigbart og vanskelig å budsjettere da det ikke finnes oversikt over barn bosatt i Saltdal som
søker barnehageplass i andre kommuner. Tilskudd private barnehager er også budsjettert litt for lavt
Utgiftene til overtid og ekstrahjelp er spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, og blir refundert fra
«skolesjefens pott».
Saltdal kommune driver fem barnehager i ulik størrelse som inntil 01.01.20 er organisert i ett
virksomhetsområde. Barnehagene har fokus på kvalitet i barnehagen til barns beste, og har stort
fokus på tidlig innsats og forebygging på alle områder. Handlingsplan mot mobbing ble vedtatt av
kommunestyret 25.04.19. Utarbeidelse av strategiplan for barnehagene i Saltdal skulle være
ferdigstilt og lagt fram for politisk behandling i 2019, men arbeidet er blitt forsinket av ulike grunner
og skal være ferdigstilt i løpet av 2020.
I forbindelse med tilpasning 2019, ble det fra august redusert med 12 plasser i henholdsvis
Trollskogen og Rognan barnehager, noe som medførte reduksjon med to pedagogstillinger. En
arbeidsgruppe jobber med å utarbeide en utreding av barnehagestrukturen i kommunen for å se på
om det er mulig å legge ned en barnehage, eventuelt enkelte avdelinger. Utredningen legges fram for
politisk behandling i løpet av 2020.
Lovfestet norm for pedagogisk bemanning tilsier at det skal være 21 årsverk pedagoger i tillegg til
styrer. Per 31.12. mangler vi fem med godkjent utdanning, det vil si at vi har personer tilsatt som
pedagoger på dispensasjon fra utdanningskravet. Dette forutsetter at reduksjon av antall plasser
opprettholdes. Dersom vi skal oppjustere antall plasser, vil vi mangle to pedagoger i tillegg.
Alle styrerne har godkjent barnehagelærerutdanning og fire har tilleggsutdanning i ledelse. Den siste
styreren startet på nasjonal lederutdanning høsten 2019, og forventes fullført innen utgangen av
2020.
Ved hovedopptaket til barnehageåret 2019-2020 ble alle med rett til plass etter loven tilbudt plass.
Det ble foretatt supplerende opptak i løpet av året. Målet om å tilby alle plass den måneden barnet
fyller 1 år ble ikke oppfylt.
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Utfordringer i barnehagesektoren framover er å skaffe tilstrekkelig antall kvalifiserte pedagoger, det
er mangel på spesialpedagogisk kompetanse i forhold til barn med spesielle behov og vedlikehold av
byggene en stor utfordring.
Virksomhetsområdet har totalt 10,1% sykefravær.

2.2.3 Rognan barneskole

Det er utarbeidet felles måltall for skolene i Saltdal. Resultatoppnåelse for Rognan barneskole
framgår i følgende tabell:
Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat 2019

Kvalifiserte lærere

Lærere ansatt i Saltdalsskolen skal oppfylle kravene for
kompetanse innen 2025.
Kommunen skal ha til enhver tid ha fire lærere på
videreutdanning gjennom nasjonalt program –
Kompetanse for kvalitet

4 lærere

Kvalitet i
opplæringa

Skolene gjennomfører nasjonale prøver og
elevundersøkelsen og følger opp resultatene i skolen

100%

Spesialundervisning

Revidering av kriterier i ressursfordelingsmodellen gir
skolen økt fleksibilitet i bruk av pedagogiske ressurser.
Andel elever som mottar spesialundervisning reduseres fra
11,2% i 2017 til 10% i 2019.

10%

Rognan barneskole
hadde kun en lærer
på utdanning i
2019 og oppfylte
dermed ikke vår
del av «kvoten».
Skolen
gjennomførte både
elev-undersøkelsen
og Nasjonale
prøver i 2019, med
varierende
resultater.
Andelen
spesialundervisning
på RBSK ligger i
2019 på 10,7%

Rognan barneskole

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

23 055 000

23 343 000

288 000

Vikarutgifter og refusjoner

257 000

-13 000

-270 000

Overtid og ekstrahjelp

251 000

74 000

-176 000

Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer

158 000

2 000

-156 000

3 880 000

3 322 000

-558 000

377 000

577 000

200 000

Inntekter eks refusjoner

-4 519 000

-4 107 000

412 000

Resultat

23 458 000

23 198 000

-260 000

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 0,26 millioner. Resultatet for 2019 viser et mindreforbruk
på fastlønn og sosiale kostnader. Dette skyldes i hovedsak mindre utgifter til pensjonsinnskudd
for lærere enn det som var budsjettert. Hvis man går inn i posten viser resultatene et merforbruk
på fast lønn for fagarbeidere. Dette skyldes at virksomheten har også en del fastlønnskostnader
som må ses opp mot refusjoner fra andre kommuner, samt refusjon fra staten på styrkingsmidler
tidlig innsats og videreutdanning av lærere.
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Merforbruk på vikarer skyldes i hovedsak en del langtidssykemeldte, samt ansatte i
foreldrepermisjon. En annen årsak er kommunestyrevedtak der det ble bestemt at tredeling av
tredje trinn skoleåret 2018 - 2019 skulle opprettholdes ut skoleåret. Midler til dette tiltaket er
kompensert i budsjettet med 0,2 millioner, men faktiske kostnader til å opprettholde tredeling
var på ca. 0,4 millioner. Virksomheten har også et merforbruk på annen lønn, noe som skyldes av
utgifter til bonuslønn for ansatte over 62 år er utgiftsført på denne kontoen, samt utgifter til
fordelte snekkerutgifter. Denne siste kostnaden var undertegnede ikke kjent med.
Merforbruk på driftsutgifter skyldes at skolen fikk en merutgift på ca. 0,1 millioner kroner på
bakgrunn av studieavgift for to lærere som har gjennomført videreutdanning gjennom ordningen
Kompetanse for Kvalitet. Denne ekstrautgiften var ikke budsjettert og ikke kjent for hverken
virksomhetsleder eller kommunalleder. Utgifter til bioenergi har økt betydelig i 2019. I tillegg er
deler av leieutgiftene kommunen har forpliktet seg til i Sparebank 1 Arena utgiftsført i vår
virksomhet. Disse utgiftene er kompensert i virksomhetens budsjett. Kostnadene til leie nesten
70 000 kroner høyere enn budsjettert. Utgifter til lisenser og programvare har også økt
betydelig, noe som det er tatt høyde for i budsjett for 2020.
Virksomhetens inntekter har i 2019 vært større enn budsjettert. Dette er hovedsakelig grunnet i
høyere refusjon enn beregnet fra Utdanningsforbundet i forbindelse med refusjon for ansatt
som er lokallagsleder, samt høyere refusjoner enn beregnet fra kommuner.
Skolen har gjennomført og fulgt opp resultater av elevundersøkelsen, fulgt opp resultater av
nasjonale prøver og obligatoriske/ikke obligatoriske kartleggingsprøver. Videre er det
gjennomført vernerunde, gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til digitale ferdigheter
og fagfornyelsen. Det har vært samarbeid med kulturskolen gjennom månedlige forestillinger
(alle trinn), gjennomført tiltak i henhold til lokal virksomhetskalender, gjennomført planlagte
tiltak i henhold til HMS, oppfølging av tiltak i henhold til IA – avtale og rullert interne planer.
Virksomheten har to ansatte som har gjennomført videreutdanning og en ansatt som er i gang
med sin videreutdanning. Dette er for å imøtekomme kravet om undervisningskompetanse i
kjernefag.
Sykefraværet på Rognan barneskole, Rognan barneskole SFO og Rognan svømmehall har vært
henholdsvis 5,2 prosent, 4,7 prosent og 5,1 prosent i 2019.
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2.2.4 Rognan ungdomsskole

Det er utarbeidet felles måltall for skolene i Saltdal. Resultatoppnåelse for Rognan ungdomsskole
framgår i følgende tabell:

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat 2019

Kvalifiserte lærere

Lærere i Saltdalsskolen skal oppfylle kravene for
kompetanse innen 2025. Kommunen skal til enhver tid ha
fire lærere på videreutdanning gjennom nasjonalt
program- kompetanse for kvalitet.
Skolene gjennomfører nasjonale prøver og
elevundersøkelse og følger opp resultatene i skolen.

4 lærere

Innføring av ressursfordelingsmodellen skal gi skolene mer
fleksibilitet i bruk av pedagogiske ressurser. Andel elever
som mottar spesialundervisning skal ikke være høyere enn
10%.

10%

Vi oppfyller vår
«pott» på 1 lærer
pr. skoleår på
videreutdanning
Vi har gjennomført
og fulgt opp både
nasjonale prøver
og
elevundersøkelsen.
Skolene er meget
fornøyd med
resultatene på NP
som viser resultat
godt over både
fylkes og nasjonalt
gjennomsnitt. På
elevundersøkelsen
var det en
marginal nedgang i
resultatene fra
2018.
Skoleåret 20182019 hadde vi
12,4% SPU,
skoleåret 20192020 har vi 9,3%
SPU.
Gjennomsnittet for
kalenderåret 2019
er 10,87%

Kvalitet i
opplæringa

Spesialundervisning

Rognan ungdomsskole

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

100%

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

11 954 000

12 712 000

Vikarutgifter og refusjoner

-295 000

-2 000

293 000

780 000

502 000

-278 000

Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer

758 000

104 000

0

-104 000

2 500 000

1 526 000

-975 000

295 000

247 000

-21 000

Inntekter eks refusjoner

-2 052 000

-1 873 000

179 000

Resultat

13 287 000

13 139 000

-148 000

Resultatet viser et merforbruk på 0,148 millioner for 2019. Det økonomiske resultatet viser at
spesielt posten driftsutgifter har et stort overforbruk. Dette skyldes innkjøp av digitale hjelpemidler
(lisenser og programvare som ble kr 216 000 dyrere enn budsjettert), inventar og utstyr (fortsatt kjøp
av nye lærebøker som ble startet i 2018 og må fullføres i et fag slik at det ikke er ulike læreverk fra år
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til år) og høyere strømutgifter enn budsjettert. Det har vært utgifter til fordelte snekkertjenester som
leder ikke har vært kjent med.
Skolen har fortsatt et stort behov for oppussing. Vinduer må skiftes og fasaden på bygget må tas vare
på. Utvendig er det behov for maling eller aller helst isoleres opp og skifte bordkledning og vinduer.
Strømutgiftene er store og tar en stor del av driftsutgiftene. Hele administrasjonsfløyen bør
lydisoleres bedre slik at det er mulig å ha konfidensielle samtaler på kontorene. Skolens budsjettår
går ut over 2 skoleår som vanskeliggjør langtidsplanlegging i forhold til bemanning. I og med at
ressursmodellen som brukes til skolene tar utgangspunkt i antall elever, elever med særskilt behov,
blir vi som liten skole (bare 3 paralleller) ekstra sårbar. Når lærere er syke, på kurs eller annen grunn
ikke er tilstede på skolen må vi stort sett leie inn vikarer. Det er ikke mulig å bytte arbeidsoppgaver
på de som allerede er på skolen. Bemanninga er på et minimum samt at det er meget liten skala har
ansatt assistenter som eventuelt kan overta klassene når lærere er borte.
Skolens satsningsområder er klasseledelse, vurdering for læring, de grunnleggende
ferdighetene(GRLF) og fagfornyelsen. I 2019 er det brukt flere planleggingsdager og mye fellestid til å
jobbe med fagfornyelsen. Kommunen har en kommunal gruppe, bestående av representanter fra alle
skolene samt avdelingsdirektøren, som driver arbeidet med fagfornyelsen videre. Arbeidet skal
gjøres på den enkelte skolen, men skolene følger en framdriftsplan som den kommunale gruppen
lager. Skolen er meget fornøyd med resultatene på Nasjonale prøver. Vi ligger godt over
landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet på alle testene. Dette er et meget bra resultat og noe vi
er stolte over. Resultatene på elevundersøkelsen er vi også relativt fornøyd med. Det er en marginal
nedgang på noen parameter og vi skal følge med at dette ikke utvikler seg i negativ retning over tid.
Alt i alt viser de ulike prøvene/testene/undersøkelsene at det jobbes strukturert og godt på skolen,
både av lærere og elever.
Personalet ved Rognan Ungdomsskole er veldig utviklingsorienterte og det skjer mye bra
utviklingsarbeid ukene gjennom, hele året. Det har vært mye positiv mediedekning av skolen
gjennom hele 2019. Alt fra gode faglige resultat til arbeid med Newton og båtbygging.
Det er fortsatt god kontakt mellom næringslivet og skolen i flere sammenhenger. Teknouka er blitt
en sak hvor næringslivet går tungt inn, både personell og økonomisk, sammen med grunnskolen og
Saltdal Videregående skole. I 2019 har rektor vært på flere konferanser og liknende og orientert om
Teknouka og samspillet mellom næringslivet og skolen.
På ungdomsskolen praktiseres «åpen dør» prinsippet, hvilket betyr at det er lav terskel for ansatte og
elever å ta kontakt med administrasjonen. Lærerne jobber etter samme prinsipp og det gjør at de er
lett tilgjengelig for elevene enten det er friminutt, undervisningsfrie timer eller på ettermiddagstid.
Ledelsen er stolt over den innsatsen som de ansatte legger ned hver dag på jobb.
I 2019 har vi hatt en ansatt på videreutdanning til juni og en annen ansatt som startet opp i august.
Fagleder ble ferdig med sin rektorutdanning i desember 2019. Da har både fagleder og rektor offisiell
rektorutdanning.
Sykefraværet for 2019 var på 5,8%, noe som vi anser som et godt resultat for skolen.
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2.2.5 Røkland skole

Det er utarbeidet felles måltall for skolene i Saltdal. Resultatoppnåelse for Røkland skole framgår i
følgende tabell:

Målområde:

Beskrivelse:

Kvalifiserte lærere

Lærere ansatt i Saltdalsskolen skal oppfylle kravene for
kompetanse innen 2025.
Kommunen skal ha til enhver tid ha fire lærere på
videreutdanning gjennom nasjonalt program –
Kompetanse for kvalitet

Kvalitet i
opplæringa

Skolene gjennomfører nasjonale prøver og
elevundersøkelsen og følger opp resultatene i skolen

100%

Spesialundervisning

Revidering av kriterier i ressursfordelingsmodellen gir
skolen økt fleksibilitet i bruk av pedagogiske ressurser.
Andel elever som mottar spesialundervisning
reduseres fra 11,2% i 2017 til 10% i 2019.

10%

Røkland skole

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Måltall:
4 lærere

Resultat 2019
1 lærer søkte om
videreutdanning og ble
prioriterte fra Saltdal
kommune.
Lærer ble ikke tatt inn
av
Utdanningsdirektoratet
Skolen gjennomførte
både elevundersøkelsen og
Nasjonale prøver i
2019.
Resultater fulgt opp i
personale, plangruppa,
skoleledernettverk
Andelen
spesialundervisning
ligger i 2019 på 11,94%

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

16 788 000

15 374 000

-1 414 000

Vikarutgifter og refusjoner

163 000

175 000

12 000

Overtid og ekstrahjelp

137 000

10 000

-127 000

Annen lønn

161 000

44 000

-117 000

3 205 000

3 128 000

-78 000
-463 000

Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer

909 000

446 000

Inntekter eks refusjoner

-4 715 000

-4 400 000

315 000

Resultat

16 649 000

14 777 000

-1 872 000

Virksomhetsområde Røkland skole består av ansvarsområdene Røkland skole, SFO og
voksenopplæringa. Vårhalvåret hadde skole totalt 25,15 årsverk ved skolen og 25,63 årsverk fra
høsten. Det er en nedgang på ca fire årsverk fra året før. Den største nedgangen er på grunnskolens
område.
På voksenopplæringa er det to opplæringstilbud, norskopplæring etter introduksjonsprogrammet og
grunnskoletilbud gitt i henhold til opplæringslovens § 4A-1. Kommunen mottar tilskudd til
introduksjonsprogrammet og opplæring gitt til nyankomne flyktninger. Grunnskoleopplæring for
voksne har ikke samme finansieringsordning og er en ren kommunal utgift. Loven krever at
kommunen skal gis til voksne som ikke har vitnemål eller tilsvarende for å søke seg på videregående
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opplæring. Merkostnadene for opplæringa må kommunen bære. For hver klasse som opprettes,
kreves det ca 1,3 stillinger, en kostnad på ca 1,4 millioner. Dette samsvarer med merutgifter på lønn
samlet.
Samlet er det er merforbruk på 1,872 millioner på skolen. Den største merutgiften ligger på fastlønn,
som er ca. 1,4 millioner. Merutgiften her ligger på fast lønn lærere, som er på ca. 1,5 millioner.
Skolen har elever med behov for ekstra personale. Skolen har måtte ha flere ansatte for å legge til
rette for et godt skolemiljø for elevene. Det har i tillegg vært kjøpt ekstern rådgivingstjeneste for
veiledning av elever, familier og personalet på skolen. Behov for videre oppfølging av elever
fortsetter i 2020.
Det er ført inn kr 133 000,- fordeling av snekkeutgifter. Skolen har hatt et høyt fravær, og har hatt
behov for vikarer. Til sammen er vikarutgiftene på kr 1 189 600, skolen har fått refundert for
sykepenger og fødselspenger på kr 1 026 500.
Innen driftsutgifter er det ikke stort avvik totalt. Innenfor noen områder er det fortsatt differanse i
regnskap og budsjett. Skoleskyss har et merforbruk på kr 250 000. Strømutgifter er en uforutsigbar
post med et merforbruk på kr 100 000.
Skolen har ikke klart å finne inndekning for krav til reduksjon på 0,545 millioner, noe som medfører
et merforbruk på skolens totale budsjett. Dette er i all hovedsak grunnen til merforbruk på andre
driftsutgifter.
Inntekter er i hovedsak tilskudd fra IMDi til opplæring opp mot introduksjonsloven, til sammen ca
2,165 millioner. Skolen har også mottatt midler til økt lærerinnsats og videreutdanning fra Udir.
Øvrige inntekter kommer fra foreldrebetaling, leieinntekter, refusjon for samiskopplæring. Skolen
mottar også midler fra andre kommuner for fosterhjemsplasserte barn.
2019 har vært et år med flere utfordringer for skolen. Det har vært sykefravær i skolens ledelse, noe
som i neste omgang medfører uro i hele organisasjonen.
Skolen har gjennomført elevundersøkelsen og nasjonale prøver etter de fastsatte tidspunktene gitt
av Udir. Resultatene på nasjonale prøver varierer på 5.-8.trinn, men det er særs gode resultater på
9.trinn. Rektor har skrevet mer inngående om resultatene i kvalitetsmeldinga for grunnskolen 2019.
Våren 2019 varslet fylkesmannen om tilsyn på Røkland skole på området «elevenes skolemiljø».
Tilsynet ble gjennomført i mai 2019. Tilsynsrapporten viste mange og alvorlige avvik. Skolens ledelse
og personale har jobba med å lukke avvik gjennom 2019, og følger det videre opp i 2020. Som følge
av tilsynsrapporten, har administrasjonen sammen med personalet meldt seg på et barnehage- og
skolemiljøprosjekt i regi av Udir med oppstart i 2020. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med
Knekthågen barnehage.
Skolens satsingsområder i 2019 har vært skolemiljø og fagfornyelsen. Satsing på skolemiljø har fått
bred fokus etter tilsyn fra fylkesmannen. Det har vært jobba med å utarbeide systemer som er kjent
for alle på skolen og at personalet følger opp opplæringslovens krav i kap. 9 «Elevenes skolemiljø».
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Sammen med de andre skolene har det vært jobba med innføring av fagfornyelsen. Noe er gjort i
fellesskap og deretter på skolen, både felles og individuell jobbing. Aktiviteten har vært stor og
lærerne har fått bruke tida for å sette seg inn i de nye læreplanene og hvordan det påvirker skolen
framover.
Fra Røkland skole var det en lærer som hadde meldt seg på videreutdanning, men ble ikke valgt ut av
Udir. Dermed ble ikke noen lærere tatt ut som kandidater til videreutdanning med oppstart høsten
2019. Heller ikke vårhalvåret 2019 var det lærere på videreutdanning.
Skolen har tre ansvarsområder. På SFO er det et høyt sykefravær, på 19,2%. Røkland skoles fravær er
på 5,8%, noe skolen er fornøyd med. På voksenopplæringa har sykefraværet vært på 23,1%.
2.2.6 Flyktningkontoret

Målområde

Beskrivelse

Måltall

Resultat 2019

Oppstart i
introprogram

Antall personer med rett og plikt som har startet i
introprogram innen tidsfristen (så raskt som mulig, og
senest innen 3.mnd. etter bosetting).
Andel introdeltakere som avsluttet til arbeid eller
utdanning i 2018.
Andel personer som i perioden har stått uten introtiltak
grunnet manglende barnepass.

100 %

100 %

100 %

40%

0

1

Introelever i arbeid
eller utdanning
Barnepass/barnehagedekning

Flyktningkontoret har 100 % måloppnåelse på oppstart i introprogrammet i henhold til målene. For
andelen deltakere som avsluttet introprogram til arbeid eller utdanning er måloppnåelsen på 40 %,
der 10 av 27 deltakere i introprogrammet avsluttet til arbeid eller utdanning.

Flyktningkontoret

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

1 867 000

1 573 000

-294 000

Vikarutgifter og refusjoner

78 000

-24 000

-102 000

Overtid og ekstrahjelp

14 000

65 000

51 000

Annen lønn

2 432 000

3 785 000

1 353 000

Driftsutgifter

1 237 000

1 363 000

126 000
-551 000

Andre utgifter og overføringer
Inntekter eks refusjoner
Resultat

2 290 000

1 739 000

-11 404 000

-10 875 000

529 000

-3 487 000

-2 375 000

1 112 000

Resultatet for flyktningkontoret viser et mindreforbruk på 1,112 millioner for 2019.
Flyktningtjenesten er budsjettmessig uforutsigbar og avhenger av bosettingen og behovene hos den
enkelte flyktning. I løpet av året har det måtte justeres på inntekter med bakgrunn i bosetting av
flyktninger. I første omgang ut fra informasjon om bosetting og deretter en justering bunnet i
usikkerhet rundt reell bosetting.
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Kommunestyret vedtok ei bosetting på 10 personer i 2019. Kommunen bosatte 10 personer. Saltdal
kommune hadde ved slutten av året 81 bosatte flyktninger innenfor fem års perioden. I starten av
året var det 72 bosatte flyktninger i kommunen mens det i siste periode var 81 personer. Oversikten
viser at kommunen har mottatt kr 10,8 millioner i integreringstilskudd i 2019, i samsvar med det som
er budsjettert. I 2018 fikk kommunen 13,8 millioner i tilskudd.
I 2019 har Saltdal kommune hatt 27 personer i introduksjonsprogrammet. 10 personer ble avsluttet i
løpet av året. Avslutning av introduksjonsprogram kan skyldes flere faktorer, herunder flytting,
utdanning, arbeid, andre tiltak, andre ytelser eller lignende. Det er registrert en overgang til arbeid
eller utdanning på 40%. Av hensyn til personvern oppgis ikke avslutningsårsak.
Regnskapet viser at driftsutgiftene et mindreforbruk på kr 126 000. På lønn og sosiale utgifter har vi
et merforbruk på kr 294 000. I en periode i 2019 hadde en ansatt lederstilling som følge av
omorganisering i administrasjonen. Dette har medført økte lønnskostnader i tjenesten.
Lønn til deltakere i introduksjonsprogrammet viser et mindreforbruk på 1,353 millioner. Dette
skyldes at tjenesten har hatt et lavere antall deltakere på introduksjonsprogrammet et det var tatt
høyde for i budsjett 2019, mye på grunn av sen bosetting og derav også færre måneder på
introduksjonsprogrammet.
Andre utgifter og overføringer viser et merforbruk på kr 551 000. Noe er knyttet til enkeltpersoner
som kommunen har søkt om og fått tilskudd fra IMDi. NAV forvalter etter lov om sosiale tjenester i
bruken av sosialhjelp. Dette gjelder supplerende sosialhjelp samt sosialhjelp i påvente av oppstart i
introduksjonsprogrammet. Kommunen har fått krav for en flyktning som har bosatt seg i annen
kommune, kravet er på til sammen kr 78 000.
Selv om det i 2019 har vært et år med få ankomne flyktninger til landet har Saltdal kommune bosatt
10 personer + familiegjenforente. Som følge av arbeidet flyktningtjenesten har gjort, har Saltdal
kommune fått en anmodning om å bosette 15 flyktninger i 2020.
Det er viktig å bemerke seg at flyktningtjenesten dekker alle utgiftene til bruk av tolk for personer
innenfor 5 års perioden (gjelder hele kommunen). Vi ser et underskudd på leie av lokale, noe som
skyldes langtidsleieavtaler og behov for å opprettholde leieavtaler til senere bosetting.
Flyktningetjenesten er underlagt samhandlingsområdet Oppvekst og Kultur og har et tett og nært
samarbeid med voksenopplæringen på Røkland skole. I tillegg har tjenesten tett samarbeid og faste
samarbeidsmøter med NAV og helsetjenesten v/helsesykepleier.
Næringslivet i Saltdal kommune er en viktig samarbeidspart for oss, hvor vi er avhengig å gjøre gode
avtaler slik at våre deltakere i introduksjonsprogrammet kan ha en praksisplass i arbeidslivet. På
dette feltet samarbeider vi godt med helse, skole og barnehager som i mange år har vært veldig
dyktige til å ta imot deltakere til praksisplasser.
Flyktningtjenesten hadde tre stillinger, virksomhetsleder, programrådgiver og miljøarbeider i 2019. I
2019 hadde virksomhetsleder permisjon og tjenesten har vikar i permisjonstiden. I prosess Tilpasning
2019 ble det bestemt at flyktningtjenesten skulle redusere fra tre til to ansatte. Prosessen ble
igangsatt. Samtidig fikk Saltdal kommune en anmodning om å ta imot 15 flyktninger i 2020.
Kommunestyret fattet vedtak om bosetting, noe som medførte fortsatt samme bemanning for å
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følge opp vedtaket. Det ble også vedtatt at flyktningtjenesten skal ha avdelingsdirektør som leder og
egen fagleder, gjeldende fra 01.01.20.
Som tjeneste arbeider vi kontinuerlig med problemstillinger knyttet til bosetting og integrering av
flyktninger. Som et resultat av dette har tjenesten kurset ICDP veiledere for å drive familieveiledning i
grupper for alle flyktningene i målgruppen. I 2019 er det ikke gjennomført kurs, da ICDP stiller krav til
to sertifiserte veiledere, og en av veilederne har hatt permisjon. (Det starter opp kurs i januar 2020
og vi tar sikte på at alle skal få dette innenfor rammene av introduksjonsprogrammet.) Tiltakene
språkkafé har vært videreført. Det har også vært større fokus på samarbeid med frivillige aktører.
Spesielt Røde Kors har bidratt positivt i form av tiltak for vår brukergruppe. Mange av flyktningene
har også engasjert seg frivillig. Flyktningtjenesten har drevet språkgruppe 1 dag i uken, for deltagerne
i introduksjonsprogrammet, med for dårlig språklig grunnlag for å starte i språkpraksis. Det har også
vært drevet høstskole, vinterskole og sommerskole i regi av flyktningtjenesten.
Flyktningtjenesten har siste halvdel av 2019 arbeidet med å utarbeide en strategiplan for bosetting
og integrering av flyktninger i kommunen. Strategien skal være helhetlig, tverretatlig og skal sette
klare mål for integreringsarbeidet samlet i kommunen. Den bygger på regjeringens
integreringsstrategi og ny lov om integrering. I dette ligger det blant annet økt satsing på utdanning
og godkjenning av medbrakt kompetanse. Flyktningtjenesten har igangsatt tiltak som anses
hensiktsmessig for å sikre at flere oppnår formell kompetanse i introduksjonsprogrammet. Herunder
karriereveiledning for alle som bosettes samt økt satsing på utdanning i introduksjonsprogrammet.
Tjenesten har også arbeidet med å styrke arbeidet som gjøres med barnefattigdom og negative
konsekvenser av sosial arv. Her samarbeides det med flere tjenester, herunder NAV, helse,
barnehagene, skolene, kultur, frivillighet og idrett.
Det er få ansatte i virksomheten og det er ikke hensiktsmessig å vise oversikt over sykefraværet.

2.2.7 Kulturkontoret

Kultur har en allsidig og omfattende virksomhet med oppgaver og aktiviteter i svært mange
retninger. Dette gjør det utfordrende å finne måleindikator som gjenspeiler hele
virksomhetsområdet. Det er derfor valgt ut en måleindikatorer hver for områdene barn og ungdom,
kulturskole, bibliotek og allment kulturarbeid som tilsammen avspeiler nokså bra tjenesteområdets
målgruppe, - nemlig hele befolkningen. Allikevel er det sentrale oppgaver som ikke blir belyst
gjennom disse indikatorene, blant annet arbeidet med tilrettelegging for idretten i Saltdal.
Målområde:
Barn og
ungdom
Bibliotek

Beskrivelse:
Brukere av forebyggende ungdomstiltak
(faste møteplasser er Slipen ungdomskafe,
Rognan ungdomsklubb, juniorklubb)
Besøkstall, - rommer mange av bibliotekets
mål(lånere, skoleklasser, barnehager,
studenter, avislesere, biblioteket som en
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Måltall:
Gjennomsnittlig
65 pers. / uke*
(2018)
2018:
16 200
besøkende

Resultat 2019
Gjennomsnittlig
90 pers./ uke*
2019:
16 300
besøkende
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sosial arena og møteplass,
arrangementsdeltakere, turister
Kulturskole
Antall elever
GSI 2018:
GSI 2019:
Nasjonal målsetting om at 30 % av
112 elever
114**
grunnskoleelevene skal ha kulturskoleplass
(21 %)**
om de ønsker det
Den kulturelle
Publikumstall på forestillinger for eldre i
2018:
2019:
spaserstokken
samarbeid med Salten kultursamarbeid; 3
260 personer
160 personer
forestillinger i 2019
*i tillegg til disse kommer de større barne- og ungdomsarrangementene som Saltdal UKM,
fylkesfestival UKM, ferieklubb, LAN, Nyttårsball, 16.mai-arrangement, m.fl.
**en elev kan ha flere elevplasser, - altså delta på flere tilbud.
Måletallene viser en nokså stabil aktivitet for både bibliotek og kulturskole.
Økningen i deltakelsen i forebyggende tiltak for barn og unge er i hovedsak knyttet til juniorklubben
som har hatt økende oppslutning, men skyldes også at det jobbes bevisst med medvirkning fra de
unge slik at både planlegging og gjennomføring av arrangement er aktiviteter der de deltar, - ungt
arrangørteam er et eksempel på dette.

Nedgangen i oppslutningen rundt Den kulturelle spaserstokken skyldes at en av konsertene ble holdt
på Saltdal sykehjem der publikumsantallet er begrenset. På konserter som holdes på Rognan
samfunnshus varierer også publikumsoppslutningen ut fra hvilken type konsert som sendes på turne,
men det må nevnes at Seniordansegruppen er en solid samarbeidspartner og et trofast publikum.

Kulturkontoret

Regnskap 2019

Fastlønn og sosiale utgifter
Vikarutgifter og refusjoner
Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn

Vedt budsjett 2019

5 940 000

Resultat 2019

6 269 000

329 000

14 000

0

-14 000

0

7 000

7 000

73 000

2 000

-71 000

Driftsutgifter

3 044 000

2 081 000

-963 000

Andre utgifter og overføringer

1 547 000

1 751 000

204 000

-2 300 000

-1 662 000

638 000

8 318 000

8 488 000

130 000

Inntekter eks refusjoner
Resultat

Tjenesteområdet kultur har i 2019 et mindre forbruk enn budsjettert, og kommer ut med et
årsresultat på 0,13 millioner i pluss.
Dette skyldes i hovedsak at lønnsutgiftene har vært noe lavere enn budsjettert. Årsaken til det er
flere vakanser i små stillinger som har stått helt- eller delvis ledige i 2019. I tillegg har en ansatt for
begrenset periode redusert stillingsstørrelse.
Annen lønn dreier seg om nærmere 30.000 som er «fordelte snekkerutgifter 2019», ulike tillegg for
kulturskolelærere og utbetaling av honorar for Den kulturelle skolesekken og UKM (lokal og
fylkesmønstring).

Saltdal kommune – Årsmelding 2019

34

Merforbruket på driftsutgiftene og overføringer må sees i sammenheng med de nesten like stort
inntekter som er kommet som prosjektmidler knyttet til aktivitet (barnefattigdomsmidler til
ferieklubb og utstyrssentral, friluftsskole, UKM, bruk av bundne fond, gaver/ sponsormidler,
refusjoner for politiske verv).
De høye driftsutgiftene skyldes blant annet strømutgifter til flere av byggene som tjenesteområdet
har ansvar for, - Rognan samfunnshus, Saltdal hallen og Aktivitetshuset, og at leieinntektene er
vesentlig lavere enn budsjettert. Utover dette er driften av alle avdelingene innenfor budsjettramme.
I tillegg har det vært delutbetaling for arbeidet med kulturminneplanen som ikke var budsjettert. Og
som året før var også utgiftene til UKM fylkesfestival høyere enn tilskuddet fra fylkeskommunen.
Tjenesteområde kultur har sitt arbeid forankret i Kulturloven, Bibliotekloven og Opplæringsloven,
samt FNs barnekonvensjon artikkel 31 og Fritidserklæringen som er formulert med i utgangspunkt i
denne. Arbeidsoppgavene spenner fra kulturformidling og kulturminnevern til idrett og
friluftsliv, drift av kulturskole og bibliotek og et aktivt arbeid for barn og unge og forvalter ulike
støtteordninger.
Denne allsidige aktiviteten bidrar til at alle avdelingene inngår i mange samarbeidskonstellasjoner
både innad i tjenesteområdet og kommunen, men også med eksterne partnere. Det er et tett og
godt samarbeid med Frivilligsentralen i arbeidet opp mot idrettslag og andre lag/foreninger.
«SAMMEN» som står for den daglige driften av Saltdal utstyrssentral er utover det en viktig
medspiller og ressurs for å få løst ulike kulturoppgaver og praktiske oppgaver som dukker opp.
Over kulturbudsjettet overfører Saltdal kommune driftsstøtte til Nordlandsmuseet, Adde Zetterquist
kunstgalleri, Salten kultursamarbeid og Nordland fylkeskommunes sceneinstruktørordning som alle
er viktige samarbeidsparter og støttespillere.
Utover den daglige driften som i seg sjøl er temmelig allsig for alle avdelingene,- det vises til
virksomhetsplanen, er det noen spesielle ting å vise til i 2019:











Biblioteket markerte «Bokåret 2019» med flere utadrettede arrangement,- blant andre
LitteraTUR, et utendørs arrangement med høytlesing, hornmusikk, sang og bålkaffe.
Utstyrssentralen innførte GRATIS lån av fritids- og friluftsutstyr.
Kulturskolen fikk plass i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram der fokuset er
rammeplanen «Mangfold og fordypning». Flere veiledningsmøter og dialogkonferanse er så
langt gjennomført.
Etablering av Ungt arrangør team i samarbeid med Blåfrostfestivalen, - ungdom skal delta
både i planlegging og gjennomføring av kulturarrangement.
Nytt dekke/ golv i Saltdalhallen, - godt samarbeid med spesielt håndballgruppa i Rognan IL.
Junior- og ungdomsklubb vertskap i samarbeid med Saltdal Mannskor for disco og moro da
Sølvguttene gjestet Saltdal.
Fylkesfestival UKM Nordland der Saltdal kommune var vertskap og arrangør i samarbeid med
Nordland fylkeskommune. En oppgave som var tid- og ressurskrevende, men også faglig
utviklende og svært positivt for bygdas egne ungdommer, tilreisende ungdom og voksne, lag
og foreninger og næringsdrivende.
I forbindelse med UKM fylkesfestival var Saltdal kommune vertskap for besøk fra
vennskapskommunen Nis i Serbia, - 6 ungdommer og 2 voksne som fikk et svært variert og
innholdsrikt program.
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Kulturminneplanen ble skrevet ferdig og lagt ut på høring.

Tjenesteområdet har fokus på HMS-arbeid, og det ble gjennomført førstehjelpskurs i HLR (hjerte-, og
lungeredning) og opplæring i bruk av hjertestarter for alle ansatte. Også arbeidet med å få på plass
nødvendig brannvernutstyr i Jernbanegata 3 har fortsatt. Tidligere brannøvelser avdekket store
mangler på slikt utstyr noe som er svært belastende for de ansatte, spesielt i kulturskolen og
biblioteket, som bekymrer for sikkerhet for elever og publikum. Videre har det blitt satt fokus på at
lysforholdene i biblioteket er svært dårlige, - spesielt er dette belastende for de ansatte.
En ansatt var langtidssykemeldt i en periode fra februar til juni, -først 100%, men etter hvert en
gradvis opptrapping med arbeid for så å komme tilbake i full stilling. I tillegg har det vært en korttids
sykemelding som ikke var arbeidsrelatert. Tjenesteområdet preges ellers av høyt nærvær og har et
lavt korttidsfravær.

2.3 Helse og omsorg
Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Helse-, omsorg og
sosialplan

Planen skal sikre at lovvkrav oppfylles, at vedtatte prinsipper og
innsatsområder er i tråd med kommuneplan, ivaretakelse av politiske
vedtak, statlige målsetninger og styringssignaler.

Juni 2019

Ferdigstilles
½ halvår
2020

Omsorgsboliger

Forprosjektere utbygging av omsorgsboliger bygget med Husbankens
tilskuddsordninger.

Des 19

Konsulent
engasjeres
2020

Helsehus

Forprosjektering av Helsehus. Samle funksjoner med et helsefremmende
perspektiv

Des 19

Konsulent
engasjeres
2020

Resultatgjennomføring gruppert på
virksomhetene

Resultat 2018

Helse

Resultat 2019

33 260 000

32 668 000

592 000

-316 000

10 536 000

10 265 000

270 000

-4 446 000

145 019 000

157 192 000

-12 173 000

Folkehelse
Sum Helse og omsorg

Regnskap 2019

2 497 000

Nav
Omsorg

Budsjett 2019

-87 000

153 000

203 000

-50 000

-2 352 000

188 967 000

200 328 000

-11 361 000

Samhandlingsområdet har hatt ett krevende år med å levere et resultat på ramme, det er
gjennomført betydelige innsparingskrav samtidig som det fremdeles gjenstår flere innsparinger som
ikke er effektuert. Effektuerte sparekrav i tilpasning 2019 ble gjennomført seint på året, og fikk
begrenset effekt. Det har de siste årene vært et særlig fokus på refusjoner på ressurskrevende
brukere fra staten og samhandlingsområdet har gjennom systematisk arbeid økt inntektene
betydelig. Økte krav til dokumentasjon, innslagspunkt, endringer i brukergruppen og endringer i
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revisjonskriterier gjør at en i 2019 får betydelig mindre inntekt enn budsjettert, dette har bidratt til
uforutsigbarhet på økonomistyringen og krevende budsjettering. Dette er hovedårsakene til det
store merforbruket i 2019 som er på 11,3 millioner.
NAV og Helse leverer på ramme og med noen unntak leverer avdelingene på Omsorg gode resultater,
dette på tross av et år med utfordrende budsjettrammer og innsparinger som enda ikke er
effektuert.
Forprosjekteringsprosessen av omsorgsboliger og helsehus er noe forsinket. Forventes at det
engasjeres ekstern konsulentbistand i 2020.
Endring i den organisatoriske strukturen har preget ledelsen og de ansatte det siste halvåret. Det har
vært betydelige endringer i struktur, forskyving av myndighet og en omplasseringsprosess som har
vært krevende for mange. Det ble lagt opp til en hurtig prosess med bred involvering noe man lyktes
godt med og tjenesten var godt forberedt til ny organisering fra 01.01.2020.
Utviklingen går i retning av at stadig mer av ansvaret for sentrale velferdstjenester legges til
kommunene. Skal vi evne å ta dette ansvaret er kompetanseutvikling en av de viktigste
suksessfaktorene. Det jobbes godt med dette innenfor helse-, omsorg- og sosialtjenesten i Saltdal
men det er begrenset med ressurser satt av til fag- og kompetanseutvikling noe en må være ekstra
oppmerskom på fremover. Gode fagmiljøer virker positivt for rekruttering til helse- og
omsorgstjenstene.
En trend er en tjenesteutvikling med økt fokus på helhetstenkning, tverrfaglighet og brukers
mestringsopplevelse. Utgangspunktet skal være brukers behov, ikke profesjonstenkning og hvordan
de kommunale tjenestene er organisert. Skal vi lykkes med å møte dagens og morgendagens behov
må vi tenke annerledes. Vi må se på hvordan vi definerer omsorgsbegrepet, hva vi legger i
brukermedvirkning, hvordan vi samarbeider intern i kommunen og mot andre offentlige, private og
frivillige samarbeidspartnere.
Arbeidet med helse-, omsorgs- og sosialplanen var en sentral oppgave i 2019. Planen tok form og fik
på plass er viktig innholdet. Fra 2020 forventes det at helse-, omsorgs- og sosialtjenestene vil kunne
benytte planen som et viktig redskap for fremtidens tjensteutvikling og sentrale prioriteringer.
Samhandlingsområdet Helse og Omsorg har i 2019 et sykefravær på ca. 10,3 prosent og et nærvær
på 89,7 prosent.
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2.3.1 Helse

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Behandlingstid

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder

100%

100%

Ventetid Fysioterapi

Ventetid reduseres

2 mnd

2 mnd

Depressive
symptomer

Andel ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer
(Ungdata 19% i 2017)

15%

12%
(ungdata
2019)

Barnevernet

Helse

Regnskap 2018

Vedt budsjett 2018

Resultat 2018

Fastlønn og sosiale utgifter

30 480 000

27 546 000

-2 935 000

Vikarutgifter og refusjoner

-588 000

101 000

689 000

74 000

66 000

-8 000

Annen lønn

4 282 000

4 175 000

-107 000

Driftsutgifter

6 601 000

7 110 000

509 000

Andre utgifter og overføringer

6 387 000

6 614 000

227 000

-14 569 000

-12 352 000

2 217 000

32 668 000

33 260 000

592 000

Overtid og ekstrahjelp

Inntekter eks refusjoner
Resultat

Ved utgangen av 2019 hadde virksomhetsområdet Helse 35,11 årsverk, en nedgang fra 47,2 årsverk i
2018. Årsaken er omorganisering, og avdeling Knaggen ble overført til tjenesteområde Omsorg.
Helse leverer et godt økonomisk resultat med et mindreforbruk på 0,592 millioner.
I 2019 ble Saltdal del av Indre Salten Legevakt med Fauske kommune som vertskommune. Det har
vært noen justeringer av samarbeidet underveis men ordningen har fungert bra og har gitt
innbyggerne i Saltdal kommune en stabil og faglig god tjeneste. Det er planlagt en evaluering av
tjenesten i 2020.
Legetjenesten tok i bruk velferdsteknologi, gjennom digitale konsultasjoner med fastlege og sykehus.
Dette var et nybrottsarbeid som ikke var uten utfordringer, men som forventes å gi god effekt på sikt.
Det ligger også mange muligheter i løsningen som for fremtiden kan ha stor positiv betydning for
pasientene og bidra til at kommunen kan gi mer effektive tjenester.
Ergoterapitjenesten har økt Fokuset på forebyggende tiltak for at innbyggerne skal kunne bo lengst
mulig hjemme. Fysioterapiavdelingen har bistått med viktig kunnskap og oppfølging. Friskliv har en
rekke tilbud som er svært populære, spennvidden på tilbudene er stor og treffer mennesker i alle
aldersgrupper. Tilbudene har stor betydning for å forebygge uhelse og skape gode sosiale
møteplasser.
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Hos jordmor og helsestasjon fikk barn og familier god og trygg oppfølging både med små og store
behov, både individuelt og i gruppe. Å komme tidlig inn og forebygge skjevutvikling ble godt ivaretatt
gjennom kontrollene, men også gjennom satsningen på Circle of Security (COS). Dette er et program
som bistår til å styrker foreldrene i deres rolle. Helsestasjonen fikk også i 2019 tilskudd til ekstra
helsesykepleier-ressurs via Helsedirektoratet. Bygdas ungdom fikk hjelp med både psykiske og fysiske
utfordringer gjennom Helsestasjon for ungdom. Et viktig lavterskeltilbud for de som er på vei inn i
voksenlivet.
En kommunepsykolog som bidrar aktivt inn i alle helse og omsorgs gjøremål verdsettes stort.
Psykologen bidrar med systemtenkning og løfter dermed kompetansen internt i kommunen, slik at
handlingsrommet økes.
Barneverntjenesten fikk rosende omtale for sitt målrettede arbeid med fagutvikling: Strategisk
utviklingsarbeid med mål om kunnskapsbasert praksis, gjennom kartlegging av kompetansebehov og
kompetanseutvikling. Denne prosesser søker å øke kvaliteten gjennom både formell kompetanse,
yrkesspesifikke ferdigheter og personlige egenskaper/kompetanse. Tjenesten satset på interne
prosesser for å styrke kvaliteten og legitimiteten på beslutninger, særlig for bruk av faglig skjønn.
Innsatstjenesten var en viktig aktør for de som sliter med lettere psykisk sykdom og for arbeidet med
å forebygge utviklingen av psykiske lidelser. Deres satsing i videregående skole var helt i tråd med
funn fra Ung data undersøkelsen som viste at det er behov for å støtte opp om ungdom som sliter
med ensomhet.
Mot slutten av 2019 ble Helse berørt av den administrative omorganiseringen gjennom Tilpasning
2019. Funksjonen som virksomhetsleder ble avviklet og tjenesten ble lagt direkte inn under
avdelingsdirektøren. Prosessen foregikk hurtig med bakgrunn i at ny organisering hadde
virkningsdato fra 01.01.20. Dette var en vanskelig oppgave, men ble gjennomført ved at overtallige
ble omplassert i ledige stillinger.

2.3.2 Nav

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Antall
sosialhjelpsmottakere

Totalt antatt som har mottatt sosialhjelp 2019

197 (2018)

162

Antall
sosialhjelpsmottakere i
alderen 17-30 år

Totalt antall i 2019

69 (2018

61

Antall barnefamilier som
mottok sosialhjelp

Totalt antall i 2019

99 (2018)

97
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Nav

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

3 273 000

3 402 000

Vikarutgifter og refusjoner

-140 000

-140 000

0

0

2 000

2 000

Annen lønn

1 453 000

1 200 000

-253 000

Driftsutgifter

1 502 000

1 731 000

229 000

Andre utgifter og overføringer

5 266 000

5 580 000

314 000

Inntekter eks refusjoner

-1 089 000

- 1239 000

-150 000

Resultat

10 265 000

10 536 000

270 000

Overtid og ekstrahjelp

129 000

NAV hadde budsjettramme på 10,536 millioner. Det ble et positivt resultat for 2019 med et
mindreforbruk på 0,27 millioner.. Med en gjennomsnittlig historisk lav arbeidsledighet i Saltdal på
1,7% for 2019 var det naturlig at sosialhjelpstallene holdt seg lav og godt innenfor regnskap.
«Sammen» ivaretok fremdeles aktivitetsplikten til sosialhjelpsmottakere under 30 år og det var 7
færre brukere av sosialhjelp for alderen 17-30 år fra året før. Økning i «annen lønn» var utbetaling av
lønn til brukere som mottok kvalifiseringsprogram. En økning her kom hovedsakelig av strengere
inngangsregler og varighet på Arbeidsavklaringspenger. Det var et underforbruk på lønn fordi en 20%
kommunal stilling ble holdt vakant store deler av året.
NAV Saltdal hadde 4,5 statlige stillinger og 5,5 kommunale stillinger. I tillegg til minimumsløsningen i
NAV, hadde man ansvaret for Boligkontoret, TT-kort, Parkeringskort og ledsagerbevis organisert i
NAV. Sosialhjelpssatsene justeres årlig etter indeks og følger statens veiledende satser.
I 2019 skjøt Vertskommunesamarbeidet mellom Fauske, Saltdal, Beiarn, Hamarøy og Sørfold fart. Alle
kommunestyrene i de respektive kommunene gikk inn for dette samarbeidet - NAV Indre Salten. Det
ble jobbet med medvirkning og kartlegging og på tampen av året ble det bestemt at det ansettes
egen prosjektleder for 2020 slik at organisasjonen blir et faktum i løpet av høsten 2020.
NAVs langtidsplan (2018-2021) ble fulgt, og det var fokus på flere i arbeid, bedre brukermøter og økt
kompetanse. Gjennom samarbeidet med våre nabokommuner fikk vi justert oss inn på å jobbe
mindre med de menneskene som trenger oss minst, og at de fleste skal jobbe tettere med brukerne
som trenger oss mest. Det var et godt samarbeidsklima med de øvrige kommunale tjenestene, noe
som bidro til at vi sammen kunne gi en helhetlig og tilpasset tjeneste til brukere som har behov for
det.
Det ble gjennomført statlig revisjon (helhetlig styring på NAV-kontor) av NAV Saltdal 1. oktober 2019.
Revisjonsrapport blir klar i 2020. I tillegg gjennomførte Fylkesmannen/NAV Saltdal
egenvurderingstilsyn på LOST § 20a. Tilsynsrapport forventes i løpet av 2020.
Kommunalt sykefravær var på 5,5 stillinger er på 4,1 % for 2019.
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2.3.3 Omsorg

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Andel pasienter/bruker i
heldøgns omsorgstilbud,
som har fått kartlagt sin
ernæringsstatus i løpet
av siste 12 måneder.

Beboere i Omsorg

75%

KOSTRA
publisering
ikke klar før
24. juni

Tverrfaglig
legemiddelgjennomgang,
med mål om å redusere
legemiddelrelaterte
problemer.

I tråd med tiltakspakke Utviklingssenteret for hjemmetjeneste og
sykehjem – videreføring av opplæring høsten 2018/våren 2019

30 pasienter i
løpet av 2019

KOSTRA
publisering
ikke klar før
24. juni

Andel brukere i
hjemmebasert omsorg
med aktive tiltaksplaner,
dokumentasjon og bruk
av mobil profil.

Bruk av ny teknologi for å oppnå effektive og kvalitative tiltaksplaner og
dokumentasjon.

100%

Våren 2020

Kartlegge ved hjelp av verktøy beskrevet i rutinen

Omsorg

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

157 649 000

157 182 000

-467 000

Vikarutgifter og refusjoner

6 668 000

6 748 000

79 000

Overtid og ekstrahjelp

5 033 000

2 682 000

-2 351 000

Annen lønn

2 757 000

1 717 000

-1 040 000

Driftsutgifter

21 921 000

19 404 000

-2 516 000
-6 852 000

Andre utgifter og overføringer

13 028 000

6 177 000

Inntekter eks refusjoner

-49 863 000

-48 890 000

973 000

Resultat

157 192 000

145 019 000

-12 173 000

Omsorg har levert et svakt resultat for 2019 med et merforbruk på 12,173 millioner. Sviktende
inntekter på ressurskrevende brukere og tilleggsoverføringer fra Fylkesmannen medvirker til
merforbruket. Videre har merforbruket sammenheng med at man ikke har lyktes med å gjennomføre
innsparinger raskt nok i tråd med tildelte rammer, dette gjelder spesielt for noen av bomiljøene på
Vensmoen. Videre har noen av de økonomiske utfordringer oppstått ved at uforutsette behov på
oppfølging og avlastning for barn har kommet til i løpet av året. Følgende av
rekrutteringsutfordringene er i tillegg til faglige utfordringer og kilde til merforbruk på variable
lønnskostnader. Øvrige tjenester leverer jevnt over gode resultater, noe som er et resultat av
målrettet arbeid med gjennomføring av budsjettiltak i alle avdelingene.
219 årsverk helsepersonell var fordelt på de åtte omsorgsavdelingene. Dette inkluderte Knaggen som
ble flyttet tilbake til Omsorg i 2019, og det nyetablerte tilbudet til barn og familier via barnebolig og
barneavlastning. I tillegg ga Omsorg tilbud til mange enkeltpersoner gjennom brukerstyrt personlig
assistent (BPA) og hjemmebaserte tjenester.
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Kommunens tildelingskontor gjorde strategiske grep for å utvikles i retning av Koordinerende enhet.
Blant annet ble det ansatt fagleder for kontoret. Kontoret ivaretok ressursforvaltningen ut fra
kommunens vedtatte tildelingskriterier.
Velferdsteknologisk satsning tok noen viktige steg i 2019. Blant annet kom det nye signalanlegg på
plass i sykehjemmet og på Fløyveien 20, det ble montert mange nye trygghetsalarmer og
røykvarslere, og Evondos medisindispensere ble tatt i bruk. Kommunen fikk i samarbeid med Beiarn
kommune støtte til å digitalisere samhandlingen med sykehuset for pasienter. Her ble det gjort et
viktig grunnlagsarbeid i 2019.
Satsningen på «heltidskultur» ble videreført og prosjekt i hjemmebaserte tjenester bidro til økte
stillingsprosenter til ansatte. Snittet endte på ca. 80% i 2019, noe som er langt over
landsgjennomsnittet og er et stort steg i riktig retning.
For Omsorg ble utredninger knyttet til bygging av nye heldøgns omsorgsboliger på Vensmoen en
prioritert oppgave. Dagens omsorgsboliger på Vensmoen er meget energikostbare, og i behov for
omfattende vedlikehold. Planen er derfor å erstatte disse med tanke på dagens beboere og
fremtidige behov. Politisk ble det i løpet av året lagt inn ønske om å utrede alternativ både på
Røkland og Vensmoen. Den tverrfaglige Arbeidsgruppa har fungert veldig godt og har blant annet
dratt på befaring til nabokommunene etter Husbankens anbefaling. Dette var både lærerikt og nyttig.
Videreutviklingen av rehabiliteringsavdelingen på Fløyveien 20 var et sentralt tema i 2019. Påtrykk
om utskrivningsklare pasienter og behov for opptrening og korttidsopphold etter innleggelse var et
konstant bilde dette året. Behovet for flere korttidsplasser var stort. Avdelingen slet, på lik linje med
omsorg som helhet, med rekruttering av sykepleiere. Det ble fremmet en sykepleierkampanje som
hjalp i noen grad.
Aktivitetssenteret Knaggen holdt et høyt aktivitetsnivå i hele 2019. Avdelingen oppnådde resultat
gjennom det gode samarbeidet med de andre avdelinger i kommunen. Flere nye deltakere kom til,
både innenfor aktivitets- og arbeidstilbudene. Knaggen satset videre på tilbud til hjemmeboende
demente, noe som var av stor betydning for å avlaste de pårørende. Tilbudene hadde stabilt godt
oppmøte og tilbakemeldingene var at deltakerne fikk innholdsrike og gode dager på Knaggen. Blant
utfordringene for Knaggen var den varierende produksjonskapasiteten som førte til redusert salg.
Beboerne i kommunens bomiljø aldres, og mange utvikler sykdom i alderdommen. Dette stiller krav
til at personalets kunnskapsnivå er i kontinuerlig utvikling. Saltdal kommune er i en særstilling når det
gjelder fagkunnskap om psykisk utviklingshemmede. Personalet setter brukermedvirkning og
samarbeid med pårørende høyt, noe som gjenspeiler seg i kvalitet knyttet til trivsel og aktivitet for
beboerne. Mange har en aktiv hverdag til tross for helseplagene. Stabilt helsefagutdannet personell i
store stillinger gjorde en dedikert innsats for beboerne.
ROP bestod i 2019 av en institusjons del for fire pasienter, og i overkant av 20 hjemmeboende med
lidelser innenfor rus- og psykiatri spekteret. Oppfølgingen stiller store krav til stabilitet og
fagligheten. I løpet av 2019 ble det gjennomført flere kompetansehevende tiltak for å utvikle og
styrke arbeidet med denne gruppen tjenestemottakere.
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For hjemmesykepleien ble 2019 et merkeår. Tjenesten ble etter lang tids planlegging samlokalisert i
Omsorgsboligen. Nybygd vakt- og medisinrom etter moderne standard stod klart for å gi tjenesten en
flott start på fremtidig aktivitet. Samlokaliseringen ga raskt effekt både på arbeidsmiljøet og på
effektiviteten, noe som var viktig fordi sykefraværet har vært høyt i lang tid. Selv om nybyggingen
innebar kostnader i 2019, var disse moderate sett opp mot effekten som forventes i løpet av de
nærmeste årene. En samkjørt arbeidsstokk taklet flyttingen på en meget god måte. Utviklingen
innenfor hjemmebaserte tjenester er rivende, og det kreves at de ansatte er i en konstant
læringsprosess. Dette merkes særlig på det området som dreier seg om velferdsteknologi. I 2019 ble
både Evondos medisindispenser og Abax kjørebøker tatt i bruk. Tjenesten håndterte sammensatte og
komplekse medisinske prosedyrer i hjemmene for at innbyggerne skal få bo lengst mulig hjemme.
Sykehjemmet hadde fullt belegg hele året. Dette inkluderte gjesterom/lindrende omsorgsplass,
øyeblikkelig-hjelp rom og port-observasjons rom. Mange av pasientene som fikk behandling på
sykehjemmet var multisyke, noe som stilte høye krav til personaltilgangen og fagkompetansen. Det
ble holdt fokus på streng økonomisk styring og kontroll, maksimal utnytting av ressursene og avhold
fra alle former for nyinvesteringer. Det ble kuttet én driftslederstilling i 2019 i tråd med ny
administrativ organisering. Året var preget av begrenset tilgang på høyskoleutdannet helsepersonell.
Man lyktes med å ansette to vernepleiere i demensavdelingene. Sykehjemmet hadde flere tilsyn i
løpet av 2019. Fylkesmannen avdekket lovbrudd angående internkontrollrutinene. Til tross for
utfordringene ble det prioritert å holde fokus på faglig kvalitet og utvikling. Med ny driftsleder på
plass startet man høsten 2019 med faglunsjer. Prioriterte områder var blant annet
legemiddelhåndtering, Proact, Demensomsorgens ABC, velferdsteknologi og dokumentasjon.
Omorganiseringsprosessen Tilpasning 2019 berørte Omsorgsavdelingene på den måten at Bomiljø 1
og 2 ble slått sammen til Bomiljø Rognan, virksomhetsleder for Omsorg forsvant,
driftslederfunksjonen forsvant og erstattet med fagutviklere sykehjemmet mistet en
driftslederstilling. Avdelingslederne ble gjort om til tjenesteledere og plassert direkte under
avdelingsdirektør.
2.3.4 Folkehelse

Stab helse og omsorg

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

357 000

332 000

-25 000

Vikarutgifter og refusjoner

0

0

0

Overtid og ekstrahjelp

0

0

0

3 000

0

-3 000

Driftsutgifter

226 000

17 000

-210 000

Andre utgifter og overføringer

287 000

0

-287 000

-669 000

-195 000

474 000

203 000

153 000

-50 000

Annen lønn

Inntekter eks refusjoner
Resultat

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 50 000,-. Folkehelsearbeidet har i 2019 hatt et
gjennomgående fokus på barn og unges oppvekstsvilkår.
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Øvrige innsatsområder i 2019 har vært forankring av folkehelsearbeidet, bo og nærmiljø, inkludering
og likeverdig samfunn, psykiske helse og alderdom. I tillegg har det vært jobbet aktivt med prosess
for å ferdigstille folkehelseplanen. Arbeidet har foregått via en tverrfaglig arbeidsgruppe og
involvering av innbyggerne. Målet er at planen skal vedtas i 2020, og fungere som et
sektorgjennomgripende verktøy for hele Saltdals befolkning. Folkehelse er et område som berører
hele samfunnet vår og et felles ansvar for både kommunale og private instanser. Gjennom tydelige
prioriteringer i en folkehelseplan er målet å øke bevisstheten om betydningen av at små grep kan ha
stor innvirkning på vår fysiske, psykiske og sosiale helse.

2.4 Tekniske tjenester, virksomhetene
Resultatgjennomføring gruppert på
virksomhetene
Teknisk drift
Byggforvaltning

Resultat 2018

Regnskap 2019

Resultat 2019

-2 306 000

-2 752 000

488 000

-3 239 000

-273 000

20 746 000

20 770 000

-24 000

Plan og utvikling
Sum Tekniske tjenester m serv/IKT

Budsjett 2019

381 000

6 777 000

7 053 000

-276 000

-1 586 000

24 771 000

28 311 000

-3 539 000

Tekniske tjenester er formelt ikke lenger et samhandlingsområde etter sist omorganisering. De har
ingen felles kommunalleder slik som de andre samhandlingsområdene. Tekniske tjenester består av 3
virksomheter, og rapporterer direkte til rådmannen. Det er i rapporteringssammenheng praktisk å
fortsatt vise de tre virksomhetene sammen. I årsmeldingen er det derfor tabeller som viser tekniske
tjenester som et samhandlingsområde. Regnskapet for de tre virksomhetene viser et samler
merforbruk på 3,539 millioner.

2.4.1 Teknisk drift

Teknisk drift

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

9 571 000

10 171 000

Vikarutgifter og refusjoner

-97 000

0

97 000

Overtid og ekstrahjelp

792 000

928 000

136 000
-7 290 000

599 000

Annen lønn

7 324 000

24 000

Driftsutgifter

11 592 000

15 783 000

4 191 000

Andre utgifter og overføringer

19 787 000

18 616 000

-1 172 000

-48 482 000

-48 283 000

200 000

488 000

-2 752 000

-3 239 000

Inntekter eks refusjoner
Resultat

Grunnet sykemelding har det ikke blitt levert en egen årsmelding for teknsikt drift.
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Regnskapet viser et merforbruk 3,239 millioner. Virksomheten består av to avdelinger. Teknisk drift
og selvokstområdet. Avdelingen teknsik drift har ca. -0,75 millioner av det totale merforbruket.
Hoveddelen av merforbruket ligger innen selvkostområdet på -2,473 millioner. Dette består i
hovedsak av fordelte kostnader, samt noe mindre inntekter på kommunale gebyrer.

2.4.2 Byggforvaltning
Mål og resultatindikatorer
For de mål og resultatindikatorene som ble lagt inn i Økonomiplanen for 2019 – 2022, var alle
iverksatt i 2019. Har derfor rapportert med grunnlag for Vedlikeholdsplan, Avviksliste og Plan
oppgaveliste. Disse er kvalitetssikrede tall.
Plan oppgaveliste – er ikke kvalitetssikret og er derfor estimerte resultater.
Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2018

Vedlikeholdsplanen
Avviksliste i Facilit

Mål over de planlagte vedlikeholdstiltak
Måler de innmeldte avvik i løpet av året, og hvordan vi greier å
lukke disse.
Måler standardoppgaver, egenkontroller på lovpålagte
oppgaver vi skal gjennomføre i løpet av året.
Nye rutiner starter i 2019.

100 %
100 %

60,0 %
76,5 %

100 %

59,0 %

Plan oppgaveliste

I vedlikeholdsplanen var det satt opp flere store oppgaver. Deriblant ventilasjon Saltnes barnehage,
HMTS-avvik fra 2018, Veggene i garderobene på Røkland skole, Snøfangere Knekthågen barnehage,
m. flere. Alle disse måtte skyves på da det var andre presserende oppgaver, offentlige pålegg, som
måtte løses. Da blir rammen for vedlikehold og drift for liten.
I tillegg dukket det opp flere utfordringer som avdelingen måtte håndtere innenfor den tildelte
rammen. Deriblant følgende tiltak.








Vi har gjort energiforbedrende tiltak ved Rognan ungdomsskole. Arbeider fortsatt med å få
dette til å fungere som det skal og hente ut den effekten det skulle gi.
Oppgradering av et bad i Fløyveien 24.
Ombygginger av rom ved omsorgsboliger i Jernbanegt. 48. lager og korridorarealer ble
ombygd til personalrom, medisinrom og kontor.
Utskifting av taktekke på Rognan barneskole.
Tilpasninger av ei leilighet på Fløyveien 16 for avlastningsbolig.
Løst utfordringer vedrørende varme og ventilasjons på Saltdal sykehjem.
Sanering av bygningen som stod i enden av Henrik Braseths vei.

Vedrørende avviksliste i Facilit. Avdelingen har i fjor stort sett greid å håndtere de avvikene som er
innmeldt. Men som resultatet viser, så er det flere avvik som må utsettes. Det kan også være av en
slik art, at det må ses i sammenheng med andre tiltak/renoveringsprosjekter. Disse tiltakene samles i
en egen liste over kritiske tiltak. Denne er presentert i vedlikeholdsplanen.
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Under de betingelsene som byggforvaltning drives i dag, er det vanskelig å se for seg et bedre
resultat på avvikslite fra Facilit. Det er de økonomiske rammene for liten til.
Vedrørende plan oppgaveliste. Dette er en annen funksjon vi har i Facilit. Avdelingen kan legge inn
lovpålagte egenkontroll som skal gjennomføres enten månedlig, kvartalsvis eller årlig. I 2019 er det
første driftsåret der denne funksjonen har vært gjeldende hele året. Det er fortsatt noe utfordringer
ved at driftssystemet noe sliter med pålogging. Vi arbeider fortsatt med å luke bort brukerfeilene.
Avdelingen hadde forventet noe bedre resultatoppnåelse på dette området.

Byggforvaltning

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

17 300 000

17 192 000

-109 000

Vikarutgifter og refusjoner

948 000

600 000

-348 000

Overtid og ekstrahjelp

49 000

94 000

45 000

215 000

141 000

-74 000

4 397 000

1 862 000

-2 535 000

Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer

112 000

1 107 000

995 000

Inntekter eks refusjoner

-2 252 000

-250 000

2 002 000

Resultat

20 770 000

20 746 000

-24 000

Regnskapet viser et lite merforbruk på kr. 24 000,-. Avdelingen har hatt kostnadene for en ansatt
som går på topp etter utredning for restarbeidsevne, for at Saltdal kommune skal finne nytt
arbeidssted for vedkommende. Dette har ikke lyktes foreløpig, og gir et merforbruk på fastlønn og
sosiale utgifter. Merforbruket på Vikarutgifter og refusjoner består i stor grad av sykevikar renhold.
Avdelingen har hatt svært store utgifter på innleie av vikar på renhold. Dette skyldes det store
sykefraværet som vi drar med oss inn i dette året. Overtiden for avdelingen går med til brøyting,
alarmer på fyringsanlegg og ventilasjon. Når det gjelder brøyting ble dette tidligere ført på teknisk
drift.
Driftsutgifter har et merforbruk på ca. 2,5 millioner, og består av flere poster. Vannprøver er dyrt å få
gjennomført, men dette er en kostnad vi kommer til å ha framover som følge av de prøvene
kommune må ta for å dokumentere sikkerhet av vannkvaliteten på institusjonene.
Vi har flere lovpålagte kurs avdelingen til tider må ha for at driftspersonellet skal kunne gjennomføre
sine oppgaver. Eks. varme arbeider. Avdelingen har stor andel av bilene som er over 20 år. Dette
medfører større vedlikeholdskostnader for å holde bilene i gang. Lisenser til It- og software virker å
være budsjettert for lavt opp mot de programvarene vi trenger. Det er foretatt innkjøpt en
sakseløfter for biler.
For byggtjenester vedlikehold også 2019 ble et krevende år for avdelingen. Spesielt viktig å påpeke
behovet for nytt kjøleanlegg ved Saltdal sykehjem. Her har vi oppfølging på anlegget for ca. 70 000,- i
året. Oppfølging av bla varmeanlegget på sykehjemmet avstedkommer med ca. 250 000,Lukking av avvik fra HMTS på Rognan barneskole på ventilasjon kan også nevens.
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Det som berger byggforvaltningen fra et høyere driftsunderskudd er internoverføringer på
funksjonsområde 190 og momskompensasjon.
Året 2019 har på mange måter vært et krevende år for avdelingen. Det skyldes høyt sykefravær
innen renhold og store kostnader for å holde bygningene i drift.
Avdelingens fokus har vært tiltak innen renhold for å snu det høye sykefraværet. Det er derfor
inngått et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Nordlandssykehuset der det holdes
kurs/samlinger for renholderne. Det handler mye om hvordan en kan unngå skader og belastninger,
men også om hvordan en kan lære seg å leve og arbeide med de plagene en har. Renholderne er de
først som merker merbelastningene som følge av det lave bygningsvedlikeholdet kommunen har i
dag. I tillegg er det påbegynt et arbeid for å kunne framstille en renholdsplan for kommunen. Det må
derimot påregnes at arbeidet må gå over flere år for å komme i havn.
Videre ser en at driftsutgiftene bare øker når vedlikeholdet er lavt. Byggforvaltning opplever stadig
oftere at en må skifte driftskritiske komponenter for å opprettholde driftsnivå. Disse kritiske
områdene er ventilasjon, varme, og elektriske installasjoner. Området sliter også med mye jordfeil
som kan være vanskelig å finne og reparere.
Det har blitt jobbet med flere politiske saker, og her kan nevnes:
PS 5/15 «Strategisk plan for Saltdal kommunes byggforvaltning»
Planen ble rullert og vedtatt i des. 2019. Avdelingen greier ikke innfri vedtak gjort gjeldende i den
strategiske planen for bygningsvedlikehold.








Mangler prioriterte brukerbehov
Har ikke effektiv arealutnyttelse
Driver ikke verdibevarende vedlikehold
Har ikke kostnadseffektiv byggforvaltning
Mangler de økonomiske rammer tilpasset eiendomsforvaltningene langsiktige behov.
Greier ikke innfri myndighetskrav for eiere og brukere gjeldende formålsbygg.
Greier ikke innfri de vedtatte kravene til byggene, TG 1,3.

PS 23/15 «Opptrappingsplan»
Avdelingen har ikke fått økt rammebetingenslene for den drift de har. Dette skyldes i hovedsak at
den vedtatte økningen på vedlikeholdet, spises opp av den påfølgende reduksjonen av den totale
rammen for avdelingen.
PS 67/15 Energirapport Norsk Grunderutvikling AS.
Det ble vedtatt ei tiltaksliste basert på utredningene gjort i energirapporten. Denne tiltaksliten er
ikke påbegynt. For de foreslåtte tiltak fra rapporten, kan deler av disse være berørt i forbindelse med
tiltak avdelingen har gjort for å forbedre energiforbruket på enkelte bygg. Eks. Rognan
Ungdomsskole, Høyjarfall barnehage, Saltdal Sykehjem.
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PS 80/17 «Økonomiplanen 2018 – 2021 med forpliktende plan». Pkt. 10 og 11 av verbalforslagene.




Pkt. 10, Saltdal kommune må se på hvilken del av kommunal bygningsmasse som kan
avhendes.
Dette arbeidet er ikke prioritert opp da det i hovedsak er bygninger som ikke gir stor
økonomisk gevinst ved avhending, og er bygninger som ikke har kommunalt tjenestetilbud.
Pkt. 11, Kommunestyret ber administrasjon gjennomføre en intern prosess med mål å
fremlegge en sak for opprusting/fornying av kommunal bygningsareal innenfor en ramme på
20.000 m2. Prosessen ansees som en fortsettelse av gjennomførte arbeider med kartlegging
av status på dagens bygningsareal slik allerede fremlagt for kommunestyret.
Dette arbeidet er påbegynt da det sannsynligvis gir stor økonomisk gevinst og vil være
kostnadsreduserende for de kommunale tjenestene. Det ble framlagt en foreløpig
prosjektplan februar 2019, der de økonomiske estimatene ble presentert.

PS 2/18 Sanering av åpengarasjen Vensmoen
Leder for byggforvaltning har i vedlikeholdsplanen satt opp sanering av Åpengarasjen i 2020.
Når det gjelder utredninger om behov for carporter på Vensmoen med kostnader og grunnlag for
utleieinntekter, har ledere for byggforvaltning ikke kunnet prioritere dette arbeidet ennå.
PS 64/18 Utskifting av taktekke på Rådhuset og Knaggen.
Ferdigstilt og skal ha etterkontroll i juni 2020.
Som nevnt tidligere i årsmeldingen hadde avdelingen høyt sykefravær innen renhold. Her var
tilstedeværelsesprosenten på 80,2 %. Dette avdekker mange langtidsfravær som skyldes
slitasjeskader. Det har medført at flere av renholderne har måttet foreta medisinsk behandling for å
rette på plagene. Avdelingen i sin helhet hadde et samlet tilstedeværelse på 86,3 %.

2.4.3 Plan og utvikling

Målområde:

Beskrivelse:

Måltall:

Resultat
2019

Saksbehandlingstid

Saksbehandling skal være ferdig innen tidsfrist.

100%

90-100%

Restanser i
Elements
Saker til politisk
behandling

Ved opptelling status saker i elements skal det jobbes med å
holde antall restanser for virksomheten innenfor måltall
Holde frister og ferdigstille saker til politisk behandling i
henhold til frister og bestilling

100%

90-100%

Å finne gode måleindikatorer innenfor Plan og Utvikling knyttet opp mot økonomistyring er ikke
enkelt. Avdelingens økonomiske målsetting er å holde seg innenfor sine totale budsjettrammer, yte
gode tjenester og drive så effektivt som mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Det meste av driften er
knyttet til «faste utgifter» gjennom lønnskostnader og ordinær drift. Den største variabelen som
påvirker avdelingens økonomiske resultat er gebyrinntektene innenfor diverse saksbehandling og
oppmåling. Disse kan variere mye fra år til år alt etter hvor mange saker (og størrelse på saker) man
har. Men det er vanskelig å sette noen måleindikator på dette.
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Mål- og resultatindikatorene i oversikten nedenfor ble første gang satt opp i forbindelse med
budsjett for 2019. De er knyttet opp mot saksbehandling som er en stor del av avdelingens arbeid,
men det er vanskelig å oppgi noen noe eksakt prosent for resultatoppfylling. Vedrørende
saksbehandlingstid forsøker avdelingen å holde seg innenfor de generelle frister som gjelder, og
likeledes i forhold til bestilling og frister for politiske saker. Oppfylling av disse områdene ligger etter
vår oppfatning for kurante saker mellom 90 og 100 %. Måltall for restanser i elements er etter
avdelingens syn ikke en målbar størrelse. Det vil til enhver tid være en del restanser som ligger inne i
saksbehandlersystemet, da det hele tiden kommer inn nye saker og noen saker på grunn av sitt
omfang naturlig går over lengre tid. I forhold til oppsatt måltall er det derfor vanskelig å vurdere
måloppnåelse, men avdelingen har hele tiden fokus på å ha så lave reelle restanser som mulig.

Plan og utvikling

Regnskap 2019

Vedt budsjett 2019

Resultat 2019

Fastlønn og sosiale utgifter

6 535 000

6 400 000

Vikarutgifter og refusjoner

-57 000

0

57 000

89 000

45 000

-44 000
-254 000

Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn

-134 000

321 000

67 000

Driftsutgifter

2 899 000

2 121 000

-777 000

Andre utgifter og overføringer

2 524 000

1 422 000

-1 102 000

-5 256 000

-3 279 000

1 977 000

7 053 000

6 777 000

-276 000

Inntekter eks refusjoner
Resultat

Plan og utvikling har et totalt overforbruk på 0,276 millioner. Hovedårsaken til dette avviket ligger
tilbake til en feilføring i kommuneregnskapet for 2017, der skjønnsmidler på kr. 0,5 mill til
sjøørretprosjektet ikke ble ført som inntekt i dette prosjektet under Plan og Utvikling, men som
fellesinntekt til kommunen. Dette førte til at ca. kr. 270 000 ble belastet driftsbudsjettet til Plan og
Utvikling i regnskapet for 2017 for å få prosjektet i balanse. Prosjektet ble avsluttet i 2019, og
resterende manglende skjønnsmidler på 0,23 millioner som skulle godskrives prosjektet gjør at
regnskap for Plan og Utvikling for 2019 framstår med tilsvarende underdekning. Det må understrekes
at regnskapet for sjøørretprosjektet går i balanse forutsatt at skjønnsmidlene rettmessig hadde blitt
godskrevet dette.
Som det framkommer av oversikten er de største avvikene innen postene annen lønn, driftsutgifter,
andre driftsutgifter samt inntekter. Det er i hovedsak direkte koblinger mellom avvikene i disse
postene, med motsvarende inntekter/utgifter slik at det ikke blir noen nettovirkning. Blant annet har
Saltdal kommune i 2019 hatt ansvar for administrasjon av felles veterinærordning for kommunene i
indre Salten, finansiert av staten. Dette medfører alene utgifter/inntekter på ca. 1,3 million. For øvrig
gjør også overføring og bruk av næringsfond B vesentlig utslag på inntekts- og utgiftssiden uten at
det har noen netto effekt for det samlede resultatet.
Plan og Utvikling hadde ved utgangen av 2019 8 årsverk. I forbindelse med prosessen «Tilpasning
2019» ble en tidligere stillingsressurs (1 årsverk) ved avdelingen fjernet permanent. Den vakante
stillingsressursen har tidligere dels vært knyttet til jobben som utmarkskonsulent (0,5 årsverk).
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2019 har for Plan og Utvikling vært et interessant og utfordrende år. Avdelingen har mange ulike
arbeidsområder, herunder bl.a. arealplanlegging, byggesak, geodata, jordbruk, skogbruk,
utmarksforvaltning, motorferdsel, kommunale investeringsprosjekter, samferdsel og næring.
Arbeidet ved Plan og Utvikling inneholder mye saksbehandling, både av delegerte saker og til det
politiske nivå og er derfor avhengig av et velfungerende saksbehandlingssystem. Oversikt over de
viktigste aktiviteter innen drift og prosjekter som Plan og Utvikling har hatt i 2019 vises i oversikten
nedenfor.
Det har vært lite sykefravær ved avdelingen i 2019 bortsett fra en enkelt lengre delvis sykemelding.
Samlet sykefravær utgjør 2,5 %.
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Vedlegg - komplett oversikt, resultatgjennomføring alle ansvar
Ansvar

Regnskap 2019

Rev Budsj 2019 Resultat 2019

Regnskap 2018

Resultat 2018

FELLESTJENESTER
1000 Kommunestyre/formannskap/levekår

2 724 379

2 930 385

206 006

2 527 234

376 539

23 482

23 663

181

8 798

14 865

529 786

150 000

-379 786

1 500

21 500

1003 Støtte til partier

56 220

57 000

780

112 440

-55 440

1004 Kontrollutvalget

143 597

185 000

41 403

177 169

-16 506

1008 Div. kommunale utvalg

281 458

60 275

-221 183

97 967

-38 661

1009 Tilfeldige utgifter / formannskapet

820 643

762 000

-58 643

767 000

-5 000

-

650 000

650 000

417 844

567 156

28 863

60 612

31 749

38 043

22 569

3 311

4 000

689

2 943

5 312

27 561

27 561

2 236

47 325

1001 Eldreråd
1002 Valg

1010 Til kommunestyrets disposisjon
1011 Ungdomsrådet
1012 Råd funksjonsmemmede
1202 Arbeidsmiljøutvalg
SUM Politisk utvalg

4 611 739

4 910 496

298 757

4 153 174

939 659

1101 Rådmannskontoret

6 663 755

6 911 926

248 171

6 205 360

-495 049

1102 Økonomiavdelingen

7 047 303

7 362 775

315 472

7 048 227

237 812

459 603

424 000

-35 603

462 721

-139 721

1104 Edb-avdelingen

4 110 725

3 601 276

-509 449

4 160 199

-779 675

1110 Servicekontor

1 707 207

1 699 724

-7 483

1 738 265

-168 319

1200 Fellestjenester

4 983 077

4 015 000

-968 077

3 655 423

-218 423

1201 Personalutgifter

2 729 521

3 570 596

841 075

2 671 984

2 591 421

1103 Rådhuset

9003 Regionrådet
9004 Saltdal Utvikling KF
SUM Administrasjon

37 758

-

-37 758

33 021

-33 021

-

-

0

153 329

-153 329

27 738 949

27 585 297

-153 652

26 128 529

841 696

1 081 730

1 136 000

54 270

1 050 465

-93 565

292 635

299 433

6 798

271 965

27 468

3 762 582

3 757 000

-5 582

3 724 435

-53 435

1705 Andre religiøse formål

144 508

112 000

-32 508

120 384

-7 384

1706 Frivillighetssentralen

575 000

575 000

0

564 000

-41 000

5 856 455
38 207 143

5 879 433
38 375 226

22 978
168 083

5 731 249
36 012 952

-167 916
1 613 439

1105 Skolefaglig koordinator

5 720 040

2 646 000

3 074 040

5 255 662

-1 949 094

1450 Newton-rom
SUM VIRKSOMHET Stab oppvekts og kultur

146 880
5 866 920

200 000
2 846 000

-53 120
3 020 920

128 708
5 384 370

71 292
-1 877 802

2300 Barnehager generelt

6 160 593

5 288 324

872 269

6 379 261

-487 915

2303 Rognan barnehage

7 992 715

6 835 352

1 157 363

7 848 500

-878 271

2304 Knekthågen barnehage

6 006 530

6 086 223

-79 693

5 227 694

550 427

2305 Saltnes barnehage

3 598 094

3 609 533

-11 439

3 394 177

81 425

2306 Trollskogen Barnehage

6 791 436

5 868 996

922 440

6 383 769

456 774

2307 Høyjarfall barnehage
SUM VIRKSOMHET barnehager

3 462 967
34 012 335

3 293 373
30 981 801

169 594
3 030 534

3 531 410
32 764 811

-123 839
-401 399

2501 Rognan barneskole

21 503 469

21 317 006

186 463

20 655 131

-239 243

541 104

523 799

17 305

455 270

207 565

2503 Rognan svømmehall
SUM VIRKSOMHET Rognan barneskole

1 413 764
23 458 337

1 357 135
23 197 940

56 629
260 397

1 360 272
22 470 673

-47 566
-79 244

2601 Rognan ungdomsskole
SUM VIRKSOMHET Rognan ungdomsskole

13 287 061
13 287 061

13 138 900
13 138 900

148 161
148 161

12 284 095
12 284 095

-94 000
-94 000

2701 Røkland skole

15 342 164

14 092 600

1 249 564

15 001 578

-777 671

695 664

475 429

220 235

628 453

53 127

2703 Norskopplæring voksne
SUM VIRKSOMHET Røkland skole

610 945
16 648 773

208 487
14 776 516

402 458
1 872 257

2 187 072
17 817 103

-2 149 568
-2 874 112

3502 Flyktningtjeneste
SUM VIRKSOMHET Flyktningekontoret

-3 486 892
-3 486 892

-2 374 700
-2 374 700

-1 112 192
-1 112 192

-4 084 028
-4 084 028

-1 433 188
-1 433 188

1050 Distriktsrevisjonen
1702 Sommerjobb Ungdom
1704 Kirkelig Fellesråd

SUM Tilskudd og tiltak

SUM Fellestjenester
OPPVEKST OG KULTUR

2502 SFO Rognan

2702 SFO Røkland
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5000 Kulturadministrasjon

1 636 960

1 712 349

-75 389

1 686 928

4 226

5001 Idrett/friluft

176 231

185 000

-8 769

278 525

-93 525

5004 Kulturformidling

169 079

337 000

-167 921

86 000

249 000

5006 Allment kulturarbeid

26 845

100 000

-73 155

104 754

31 246

5007 Samfunns-/grendehus

11 846

5010 Saltdalshallen

75 563

-158 000

233 563

-124 414

-33 586

5011 Rognanbryggene

36 846

21 000

15 846

26 051

-35 051

202 171

148 000

54 171

130 576

17 424

1 711 602

1 795 577

-83 975

1 662 831

100 223
-40 026

5012 Aktivitetshuset
5100 Saltdal folkebibliotek

-

11 846

5200 Rognan kino

10 171

-27 000

37 171

13 026

5201 Bygdetunet

317 724

317 000

724

309 070

2 930

8 507

-14 000

22 507

5 409

-19 409

177 210

76 000

101 210

200 857

-124 857

1 943

1 903

-1 903

5202 Kinokiosk
5203 Rognan samfunnshus
5204 Kulturvern - museer

1 943

-

5301 Fritidsleder

576 599

656 957

-80 358

567 504

123 979

5302 Ungdomsklubb Rognan

702 992

680 308

22 684

583 121

85 799

5303 Ungdomsarrangement

15 630

7 774

5304 Ungdomskubb Røkland
5305 Juniorklubb Rognan
5308 Kulturmønstring
5310 Barn og ungdom

-

15 630

-

8 000

-8 000

226

11 471

16 000

-4 529

14 138

1 862

143 991

32 884

111 107

129 559

-96 660

6 987

215 000

-208 013

-68 168

283 168

2 296 619

2 303 988

-7 369

2 250 585

-11 096

1 299

42 000

-40 701

20 438

21 562

8 318 286

8 448 063

-129 777

7 878 919

473 080

98 104 820

91 014 520

7 090 300

94 515 943

-6 286 665

3100 Helsesenteret

915 590

988 223

-72 633

854 681

127 503

3101 Miljørettet helsevern

207 237

207 000

237

102 960

104 040

3 249 490

3 125 792

123 698

3 068 713

26 136

3106 Jordmor

676 874

709 579

-32 705

620 865

90 848

3107 Fysak

288 778

277 667

11 111

247 513

10 380

9 953 843

8 190 419

1 763 424

8 299 328

-831 469

825 859

2 270 000

-1 444 141

873 392

1 396 608

3110 Fysioterapi

2 468 408

2 502 588

-34 180

2 259 846

-94 206

3111 Ergoterapi

681 193

818 127

-136 934

754 374

50 307

2 691

12 899

-12 899

5500 Saltdal kulturskole
5501 Øvingslokale musikk (Smia)
SUM VIRKSOMHET Kultur

SUM Oppvekst og kultur
HELSE OG OMSORG

3102 Helsestasjon

3108 Legetjeneste
3109 Legevaktsentral

3112 Tjenester flyktningemottak

2 691

-

3200 Administrasjon sosialenheten

1 739 651

749 611

990 040

1 651 699

-42 006

3203 Barnevern

9 486 824

10 417 806

-930 982

8 828 261

1 762 321

2 171 358
32 667 796

3 002 849
33 259 661

-831 491
-591 865

2 567 698
30 142 229

519 608
3 107 171

3204 Psykiatri
SUM VIRKSOMHET Helse
3205 Boligkontor

243 624

321 717

-78 093

314 234

3 935

4 000 132

4 243 783

-243 651

4 096 412

147 238

3501 Økonomisk sosialhjelp
SUM VIRKSOMHET NAV

6 021 399
10 265 155

5 970 000
10 535 500

51 399
-270 345

6 572 516
10 983 162

-467 516
-316 343

4400 Administrasjon omsorg

-2 496 379

-10 533 556

8 037 177

-4 771 709

-1 585 823

4402 Administrasjon Røkland

-4 255

3500 Nav felles

4404 Forebyggende/aktivitet

-

-4 255

98 540

-219 556

318 096

544 717

216 788

8 057 165

8 763 863

-706 698

8 855 106

-223 656

4410 Saltdal sykehjem

34 339 912

34 040 772

299 140

32 287 680

697 791

4412 Kjøkken sykehjem

3 073 840

3 206 043

-132 203

3 068 798

-45 437

4420 Hjemmesykepleie

26 780 556

25 810 066

970 490

24 591 102

848 787

1 483 913

2 156 074

-672 161

1 576 154

-151 033

4423 Omsorgsboliger

-602 433

-764 000

161 567

-763 531

-9 469

4424 Heimly
4426 Hjemmeboende

36 393
3 556 961

376 560
3 246 423

-340 167
310 538

215 063
3 413 264

142 497
-186 075

10 197 108

10 161 197

35 911

9 396 710

-450 979

4405 Institusjon ROP (rus/psykiatri)

4421 Hjemmetjenesten/Saltnes
4422 Personlig assistent

4430 Saltnes
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4431 Hesteskoen

13 219 539

13 220 411

-872

9 244 235

-883 534

4432 Avlastning

3 169 943

2 741 962

427 981

2 897 040

-137 227

4442 Fløyvegen 12

5 028 151

3 632 858

1 395 293

1 556 798

363 065

12 459 086

13 704 818

-1 245 732

11 976 837

297 534

96 515

-64 760

116 431

4444 Fløyvegen 14 (endret)
4445 Fløyvegen 51

96 515

4446 Fløyvegen 24 (endr)

-

6 621 614

5 835 289

786 325

10 722 138

-1 425 263

4461 Fløyveien 20

10 615 740

9 860 576

755 164

9 815 186

-999 039

4462 Fløyveien 18

143 701

143 701

-158 639

158 639

4463 Fløyveien 16

7 818 323

7 392 984

425 339

7 652 449

-712 984

4464 Fløyvegen 26 endr

6 301 482

6 271 795

29 687

6 240 991

-256 272

7 196 483
157 191 898

6 114 095
145 018 674

1 082 388
12 173 224

6 037 901
144 333 530

-868 599
-5 093 858

202 843

153 000

49 843

214 974

-45 038

202 843

153 000

49 843

214 974

-45 038

200 327 692

188 966 835

11 360 857

185 673 895

-2 348 068

4470 Knaggen
SUM VIRKSOMHETOmsorg
3103 Folkehelse
SUM VIRKSOMHET Folkehelse

SUM Helse og omsorg

-

TEKNISKE TJENESTER
6000 Nyinvesteringer vann/avløp

9 287

-

9 287

870

-870

-477 914

-167 296

1 582 462

-132 996

89 007

-365 240

88 858

-479 361

481 707

-189 966

-308 182

392 614

538 617

-146 003

330 270

208 730

58 554

169 000

-110 446

102 254

31 746

715 739

407 376

308 363

763 416

-73 621

6400 Driftsavdelingen

-22 345

455 569

6410 Drift og anlegg

-43 989
2 346

6420 Idrettsanlegg Rognan
6421 Idrettsanlegg Røkland

6411 Biler og maskiner

6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal
6423 Skansenøyra

67

18 000

-17 933

0

18 000

6430 Drift av vannverk

-6 009 838

-7 019 294

1 009 456

-4 873 528

-2 492 637

6440 Drift av avløpsanlegg

-5 476 129

-6 441 038

964 909

-4 757 636

-2 051 312

-109 721

-403 378

293 657

-842 883

1 199 647

6450 Renovasjon

14 000

-41 000

55 000

10 681

-51 681

6460 Brannvesen

4 894 272

4 708 000

186 272

4 704 460

3 540

-16 023

20 641

-36 664

-28 656

-12 344

6441 Slam-innsaml/behandling

6461 Feier
6470 Kaianlegg

-2 459 840

-2 016 000

-443 840

-1 112 200

602 200

6471 Sommervedlikehold veger

1 456 519

1 443 020

13 499

1 866 046

-417 026

6472 Vintervedlikehold veger

5 158 903

4 892 200

266 703

3 949 160

-8 960

122 539

109 000

13 539

66 322

42 678

1 652 734

1 020 000

-636 370

6474 Nerauran
6475 Gatelys
6477 Bru/veg Russånes
6478 G/s-veger, trafikksikring
6480 Ras, flomsikring
SUM VIRKSOMHET Teknisk drift
6200 Administrasjon BYTE
6210 Teknisk verksted Vensmoen
6221 Brannstasjon/ambulansebygg
6252 Saltnes tomteområde
6260 Rengjøring
6270 Vaktmestertjenester
6280 Snekkertjenester

632 734

1 556 370

2 772

-

2 772

0

0

21 711

-

21 711

12 388

-12 388

123 621

123 621

18 202

-18 202

487 793

-2 751 644

-

3 239 437

1 043 034

-2 305 732

1 541 950

1 658 104

-116 154

1 626 154

-18 345

152 869

47 000

105 869

189 759

-142 759

4 508

-

4 508

-4 923

4 923

-

-

0

1 025

-1 025
111 591

10 565 173

10 713 435

-148 262

9 850 440

5 996 069

5 716 768

279 301

5 537 228

139 791

-695 136

700 921

-1 396 057

-612 103

1 299 431

6290 Løpende driftskostnader

1 964 527

910 000

1 054 527

2 168 235

-1 258 235

6291 Spesifisert vedlikehold

1 239 805

1 000 000

239 805

1 408 058

-408 058

20 769 765

20 746 228

23 537

20 163 873

-272 686

950 567

939 056

11 511

908 085

-17 691

2 845 816

2 931 119

-85 303

2 411 634

1 001 328

SUM VIRKSOMHET Byggforvaltning
6500 Resultatenhetsledelse
6501 Planstab
6502 Leasingbil rådhuset
6510 Oppmåling
6521 Generelt næringsarbeid

-4 913
615 620

721 524

-4 913

-12 920

12 920

-105 904

702 781

-66 293

17 800

75 000

-57 200

163 388

-88 388

455 538

288 140

167 398

341 172

448 899

6525 Landbrukskontor

1 026 985

1 224 037

-197 052

1 070 788

132 705

6529 Naturforvaltning og friluftsliv

1 007 377

454 899

552 478

454 827

-6 442

129 980

130 000

-20

129 980

20

0

2 760

-1 049 760

0

0

0

-4 884

0

13 060

6524 Slipen Scene

6530 Næringsprosjekt
6533 Industrikai Rognan
6536 Transportbane Rognan
6540 Viltfond
SUM VIRKSOMHET Plan og utvikling

SUM Tekniske tjenester
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-

-

-

-

8 176

13 060

7 052 946

6 776 835

276 111

6 172 495

380 358

28 310 504

24 771 419

3 539 085

27 379 402

-2 198 060
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FELLES FINANSIERING, LÅN MV.
Skatt formue og inntekt
Eiendomsskatt
Statlig rammeoverføring
Generelle statstilskudd

-111 043 221

-116 242 000

5 198 779

-110 719 643

-14 290 079

-14 320 000

29 921

-17 155 273

6 273

-187 272 728

-181 082 000

-6 190 728

-178 239 466

3 815 466

-54 588 308

-54 852 000

263 692

-56 524 669

-331

300 000

-300 000

104 713

-104 713

-4 089 000

-34 395

-2 530 233

-73 767

-108 000

108 000

0

-190 000

27 224 000

-202 322

27 080 191

859 241

0

4 381 643

3 020 805

0

0

20 000
6 990 580

Kalkulatoriske motposter
Konsesjonsinntekter/-avsetninger

-4 123 395

Investeringskompensasjon
Renter og lånetransaksjoner

27 021 678

Under-/overskudd tidligere år

-

Årets regnskapsmessige merforburk/mindref.

-

Fond

-

6 157 000

-6 157 000

-

Overf. mellom drifts- og inv.regnsk.
Formidlingslån, nye lån
Formidlingslån, renter/avdrag
Pensjonsavvik
Overskudd/underskudd

SUM Felles finansiering, lån mv.

-

-1 686 357

7 038 000

-7 038 000

1 172 420

-846 794

-884 000

37 206

-806 773

-3 227

1 157 783

810 000

347 783

835 655

284 345

-16 117 554

-13 080 000

-3 037 554

-11 185 004

4

-4 847 542

0

0

-21 822 160

-343 586 439

12 938 319

-4 847 542

-364 950 160
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Innholdsfortegnelse
Skjema 1 A
Skjema 1 B
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Skjema 2 B
Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt investering
Oversikt balanse
Anskaffelse og anvendelse av midler
Note anvendelse og avsetning fond
Note anleggsmidler
Aksjer og andeler
Note gjeldsforpliktelser
Note avdrag
Oversikt over garantiansvar
Endring i regnskapsprinsipper som påvirker arbeidskapitalen
Spesifikasjon mer/mindreforbruk
Noteopplysninger pensjon
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Skjema 1 A - 2019
(tall i 1000 kroner )
Regnskap
2019

Regulert
bud 2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte/indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, prov., finansutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/utgifter

-110 279
-187 273
-14 290
-1 758
-54 588
-368 188
-1 844
8 805
21 215

-115 624
-181 082
-14 320
-1 497
-54 852
-367 375
-1 607
8 241
21 304

-112 327
-180 182
-13 972
-1 497
-51 400
-359 378
-1 607
8 241
21 304

-110 081
-178 239
-17 155
-1 518
-56 525
-363 518
-1 545
7 752
21 745

28 176

27 938

27 938

27 952

Til dekning av tidligere års underskudd
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr.
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetning
Overført til investeringsregnskapet
Overført fra investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0
0
994
0
0
0
994
0
0
-339 018
343 866
4 848

0
6 157
879
0
0
0
7 036
7 038
0
-325 363
325 363
0

0
170
879
0
0
0
1 049
2 770
0
-327 621
327 621
0

4 419
0
880
-38
0
0
5 261
1 172

Budsjettskjema 1 B 2019

Regnskap
2019

Regulert bud
2019

Budsjett
2019

-329 133
329 133
0

Regnskap
2018

Sentraladministrasjonen
Stab Oppvekst og Kultur
Barnehager
Rognan barneskole
Rognan ungdomsskole
Røkland skole
Kultur
Flyktningtjenesten
Folkehelse
Helse
Nav
Omsorg
Byggforvaltning
Teknisk drift
Selvkost VAR
Plan og Utvikling
Fordelt til drift fra 1 B
Andre finansielle transaksjoner

38 207
5 867
34 012
23 458
13 287
16 649
8 318
-3 487
203
32 668
10 265
157 192
20 770
7 192
-6 703
7 053
364 951
-21085

38 374
2 846
30 982
23 198
13 139
14 777
8 448
-2 375
153
33 260
10 536
145 019
20 746
6 424
-9 176
6 777
343 128
-17 765

36 887
3 413
31 656
22 826
12 342
14 501
8 330
-1 361
136
33 052
10 429
145 511
19 680
5 984
-9 220
6 608
340 774
-13 153

36 013
5 384
32 765
22 471
12 284
17 817
7 879
-4 084
1 867
35 073
10 983
137 755
20 164
6 831
-5 788
6 172
343 586
-14 453

Sum fordelt til drift

343 866

325 363

327 621

329 133

Regnskap
-16 118
-4 123

Regulert
-13 080
-4 089
300

-844
-21
3 085

-896
-17 765

Budsjett
-13 056
-3 399
300
3 898
-896
-13 153

Spesifikasjon Andre finan. transaksjoner
Pensjon
Kraf salg
Tap fordring
Avsetning lønnsøkning
Rentekompensasjon
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Skjema 2 A
(tall i 1000 kroner)
Regnskap
2019
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiering
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / udisponert

Regulert bud
2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

17 392
8 480
1 953
2 246
6 407

19 973
10 000
2 270
4 335
-

16 270
10 000
2 270
-

77 186
4 793
2 180
1 665
295
6 132

36 478

36 578

28 540

92 251

-21 862
-79
-3 302
-9 360
-

-29 176
-67
-297
-

-25 620
-150
-

-72 919
-2 379
-15 781
-

-34 603

-29 540

-25 770

-91 079

0

-7 038

-2 770

-1 172

0
-34 603
1 875

0
-36 578
0

0
-28 540
0

0
-92 251
0

4
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Skjema 2 B
Investeringer i anleggsmidler:
Sum
Velferdsteknologi
Rehabilitering av sportsgulv - Saltdalshallen
Elavvik
Vensmoen Kunstgress
Spillemiddelanlegg
Bårehus
Rehabilitering Vann/Avløp
Nødaggregat/satelittelefon
Vann Røkland - Russånes
Avløp Røkland Russånes
Utvidelse Rognan Industrikai
Utbygging bygdetuntomter
Investeringsprosjekt Slipen Scene
Sykkelprosjektet
Halsmoen - eiendom
Bygdetuner Sør - tomt
Nygård Sør - tomt
Forprosjekt helsehus og boliger
Infrastruktur Russånes, K-sak 59915
Gang og sykkel veg Høgbakken
Trollskogen Barnehage
Røkland skole
Rognan Svømmehall
Velferdsteknologi samarbeidende kommuner
Digitalt kartverk
Sikring av bruer, veiskjæringer og kaier
Egenandel trafikksikring
Tak Knaggen og rådhuset
Rengjøringsmaskiner
Lekeapparat Rognan sentrum
Ny server og kjøler
Mølnvatn damm
Tak Rognan barneskole
Kvitbruelva
Vei industriområde
Bredbånd
Uten
Snøplog

17 392
839
2 090
0
0
0
6 706
1 527
41
-2 157
70
1 296
0
26
0
0
370
501

0
51
0
0
0
130
358
163
2 913
520
209
638
127
662
47
13
72
3
177

5

19 973
1 620
1 950
0
0
0
5 300
2 600
0
0
0
1 200
0
0
0
0
250
500
500

16 270
2 620
300
0
0
0
5 300
2 600
0
0
0
0
0
0
0
0

0
50
0
0
0
150
1 000
200
2 500
600
147
626
100
500

0
0
0
0
0
150
1 000
200
2 500
600

180

77 186
2 401
138
4
86
49
1 043
2 059
5 589
307
157
47 678
742
55
1
46
173
28

1 000
53
2 690
13 878
1
3
5
0
0

0
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
Noter

Regnskap 2019

Budsjett 2019

Regulert budsjett
2019

Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

17

-19 931 776
-41 855 111
-87 207 494
-187 272 728
-65 964 196
-507 587
-111 043 221
-14 290 079
-994 452

-19 395 000
-42 419 278
-61 009 766
-181 082 000
-66 135 000
-116 242 000
-14 320 000
-879 000

-19 395 000
-41 729 278
-56 477 766
-180 182 000
-61 778 000
-112 945 000
-13 972 000
-879 000

-19 332 872
-37 717 079
-82 339 371
-178 239 466
-70 617 369
-719 995
-110 719 643
-17 155 273
-879 779

-529 066 644

-501 482 044

-487 358 044

-517 720 847

320 922 565
58 471 137
78 653 188
33 364 707
28 189 786
20 545 364
-14 032 811

286 239 396
65 025 268
72 454 656
32 307 000
15 691 415
18 825 000
-11 000 000

288 241 396
65 049 268
72 161 656
32 807 000
9 589 415
18 825 000
-11 000 000

308 930 477
56 163 940
73 136 136
31 988 804
28 892 799
18 440 434
-13 828 030

526 113 936

479 542 735

475 673 735

503 724 560

-2 952 708

-21 939 309

-11 684 309

-13 996 288

-1 891 325
-347 635

-1 647 000
-100 000

-1 647 000
-100 000

-1 975 246
-63 609

-2 238 960

-1 747 000

-1 747 000

-2 038 855

8 815 228
21 215 047
379 294

8 243 000
21 304 000
305 000

8 243 000
21 304 000
305 000

7 767 124
21 744 682
370 575

30 409 569

29 852 000

29 852 000

29 882 381

28 170 609

28 105 000

28 105 000

27 843 525

-20 545 364

-18 833 000

-18 833 000

-18 440 434

4 672 537

-12 667 309

-2 412 309

-4 593 196

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. t
Kjøp av tjenester som erstatter kom. Tjenes.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

16
10

3

Brutto driftsresultat

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjon og andre finansutg.
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstrans.

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

6,11

6
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AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindre fo.
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskapsm. Merfo.
Avsetninger disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk

0

0
0

-37 671

0

-2 476 803

-2 181 491

-2 181 491

-4 080 299

-2 476 803

-2 181 491

-2 181 491

-4 117 970

2 651 809

7 038 000
6 157 000
1 653 800

2 770 000
170 000
1 653 800

1 172 420
4 419 314
3 119 432

2 651 809

14 848 800

4 593 800

8 711 166

4 847 542

0

0

0

9
2
2

9

9
2

9

7

0
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ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
Note

Regnskap 2019 Budsjett 2019

Reg budsj 2019 Regnskap 2018

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merveriavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

15

-78 425
-697 250
-3 302 433
-

-67 000
-297 000
-

-150 000
-

-8 522 944
-2 378 915
-

-4 078 108

-364 000

-150 000

-10 901 859

320 668
14 914
13 754 067
3 302 433
-

19 973 000
-

16 270 000
-

326 357
74 480 745
2 378 915
-

17 392 082

19 973 000

16 270 000

77 186 017

2 245 526
8 480 000
1 953 092
6 406 926

10 000 000
2 270 000
4 335 000
-

10 000 000
2 270 000
-

1 665 222
4 792 944
2 180 376
294 987
6 132 440

19 085 544

16 605 000

12 270 000

15 065 969

32 399 518

36 214 000

28 390 000

81 350 127

-21 862 014
-8 662 836
-

-29 176 000

-25 620 000

-7 038 000

-2 770 000

-72 919 024
-7 258 682
-1 172 420

0
0
0
-30 524 850

0
0
0
-36 214 000

0
0
0
-28 390 000

-81 350 127

1 874 667

0

0

0

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Sum utgifter

FINANSUTGIFTER
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum finanstransaksjoner

6

4
9

2

Finanseringsbehov

FINANSIERING
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering

9

Udekket

9

8

0
0
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BALANSEREGNSKAP
Noter

Regnskap 2019

Regnskap 2018

EIENDELER
(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler

3
3

4
10

497 509 894
17 117 600
47 690 947
28 803 511
857 085 786
1 448 207 738

499 965 800
17 844 417
49 696 556
26 850 419
831 541 584
1 425 898 775

39 971 586
68 077 309

49 370 582
49 607 990

24 846 526

33 095 363

132 895 421

132 073 935

1 581 103 158

1 557 972 710

(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER (A + B)

EGENKAPITAL OG GJELD
(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udekket i investeringsregnskapet
Endring regnskapsprinsipp
Kapitalkonto
SUM EGENKAPITAL

0

0

2

11 777 795

11 602 790

2

15 438 542
0
-4 847 542
-6 209 868
-7 367 939
112 948 469

9 031 616
0
0
-4 335 201
-7 367 939
118 256 974

121 739 458

127 188 241

9
9
8
13

9
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(D) GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Sum langsiktig gjeld

10

965 338 964

936 122 935

393 792 319

407 252 892

1 359 131 283

1 343 375 827

28 770 607
61 420 887
10 040 924

22 814 629
63 136 951
1 457 061

100 232 418

87 408 642

SUM GJELD (D)

1 459 363 700

1 430 784 469

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)

1 581 103 158

1 557 972 710

0

0

24 144 216
7 511 862
-31 656 078

36 006 231
7 166 928
-43 173 159

0

0

5

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld

1
10

BALANSENS NETTOSUM

(E) MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
SUM MEMORIAKONTI

10
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NOTE 1.

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER
Regulert budsjett
2019

Regnskap 2018

501 482 044
364 000
30 923 000
532 769 044

487 358 044
150 000
27 367 000
514 875 044

517 720 847
10 901 859
82 216 561
610 839 267

466 855 270
19 973 000
42 122 000
528 950 270

469 088 270
16 270 000
42 122 000
527 480 270

485 284 126
77 186 017
38 520 923
600 991 065

-140 278

3 818 774

-12 605 226

9 848 202

-11 862 014
-12 002 292

3 818 774

-12 605 226

-62 647 333
-52 799 131

Regnskap 2019

Budsjett 2019

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
529 066 644
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
4 078 108
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 32 763 811
Sum anskaffelse av midler
565 908 563

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
505 568 572
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
17 392 082
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
43 088 187
Sum anvendelse av midler
566 048 842
Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i arbeidskapital

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
9 058 735
2 476 803
6 722 209

12 145 800
-2 181 491
-

1 823 800
-2 181 491
-

13 966 173
-4 117 970
-

-140 278

9 964 309

-357 691

9 848 202

Regnskap 2019

Regnskap 2018

-9 398 997
18 469 319
-8 248 837

3 460 885
-12 525 426
-32 360 881
-41 425 422

0

0

Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger

ENDRING ARBEIDSKAPITAL
Omløpsmidler
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring betalingsmidler
Sum endring omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Endring premieavvik
Endring arbeidskapital

821 485

-12 823 776

-11 645 914
-

-12 002 291

-53 071 336

11
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NOTE 2.

Note anvendelse og avsetning fond
DISPOSISJONSFOND
Disposisjonsfond 01.01.2019
Avsatt i driftsregnskapet
Forbruk i driftsregnskapet
Forbruk i investeringsregnskapet
Disposisjonsfond 31.12.2019

0,00
0,00
0,00
0,00

UBUNDNE INVESTERINGSFOND
Ubundne investeringsfond 01.01.2019
Avsatt i investeringsregnskapet
Forbruk i investeringsregnskapet
Forbruk i driftsregnskapet
Ubundne investeringsfond 31.12.2019
BUNDNE INVESTERINGSFOND
Bundne investeringsfond 01.01.2019
Avsatt i investeringsregnskapet
Avsatt i driftsregnskapet
Forbruk i investeringsregnskapet
Bundne investeringsfornd 31.12.2019
BUNDNE DRIFTSFOND
Bundne driftsfond 01.01.2019
Avsatt i driftsregnskapet
Forbruk i driftsregnskapet
Bundne driftsfond 31.12.2017

0,00
0,00
0,00

9 031 616,16
6 406 925,96
0,00
0,00
15 438 542,12

11 602 790,18
2 651 808,54
2 476 803,32
11 777 795,40

Alle fond
Fond
Fond per 01.01.2019
Avsetninger fond
Bruk av fond
Fond 31.12.2019

20 634 406,34
9 058 734,50
2 476 803,32
27 216 337,52

Oversikt over de vesentlige fond pr 31.12.2019
Slam
Næringsfond
Renovasjon
Avdragsfond

12

-1 223 774
-2 403 901
-1 466 899
-14 192 228
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NOTE 3:
Noter - Anleggsregister
1. Bokført verdi pr. 31.12.2019
05ÅR
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19
7595
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger
0
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.19
-3659
Bokført verdi 01.01.19
3936
Tilgang i året
1477
Avgang i året
0
Delsalg i året
0
Årets ordinære avskrivinger
-1235
Årets nedskrivinger
0
Årets reverserte nedskrivinger
0
Bokført verdi 31.12.19
4178
05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.
10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, vertøy o.l.
20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.(VAR) o.l.
40ÅR = Boliger, skoler, barneh., idr.haller, veier og ledn.nett
50ÅR = Forr.bygg, lager, adm.bygg, sykehjem, kulturbygg, brannst.
TOMTER = Tomter

10ÅR
21650
0
-9365
12286
977
0
0
-2165
0
0
11098

20ÅR
57095
0
-24803
32291
6011
0
0
-2695
0
0
35607

40ÅR
50ÅR
489358 117013
0
0
-117628 -44795
371730 72218
1144
6706
0
0
0
0
-12150
-2301
0
0
0
0
360724 76624

TOMTER
25348
0
0
25348
1047
0
0
0
0
0
26396

Sum
718060
0
-200250
517810
17363
0
0
-20545
0
0
514628

10ÅR
21650
0
977
0
0
0
0
22628
-11530
11098

20ÅR
57095
0
6011
0
0
0
0
63106
-27498
35607

40ÅR
50ÅR
489358 117013
0
0
1144
6706
0
0
0
0
0
0
0
0
490502 123719
-129778 -47096
360724 76624

TOMTER
25348
0
1047
0
0
0
0
26396
0
26396

Sum
718060
0
17363
0
0
0
0
735423
-220795
514628

TOMTER
1047
0
0
0
0
0
1047
0
0
0
0

Sum
17363
0
0
-20545
0
0
-3183
0
0
0
0

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2019
05ÅR
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19
7595
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger
0
Tilgang i året
1477
Avgang i året
0
Delsalg i året
0
Årets nedskrivinger
0
Årets reverserte nedskrivinger
0
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.19
9072
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.19
-4894
Bokført verdi 31.12.19
4178
05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.
10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, vertøy o.l.
20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.(VAR) o.l.
40ÅR = Boliger, skoler, barneh., idr.haller, veier og ledn.nett
50ÅR = Forr.bygg, lager, adm.bygg, sykehjem, kulturbygg, brannst.
TOMTER = Tomter

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2019
05ÅR
10ÅR
Kostpris v/tilgang i året
1477
977
Salgssum v/avgang i året
0
0
Delsalg i året
0
0
Årets ordinære avskrivninger
-1235
-2165
Årets nedskrivinger
0
0
Årets reverserte nedskrivinger
0
0
Sum endring kapitalkonto
242
-1188
Avgang i året (bokført verdi)
0
0
Salgssum v/salg
0
0
Negativt verdiavvik v/salg
0
0
Positivt verdiavvik v/salg
0
0
05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.
10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, vertøy o.l.
20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.(VAR) o.l.
40ÅR = Boliger, skoler, barneh., idr.haller, veier og ledn.nett
50ÅR = Forr.bygg, lager, adm.bygg, sykehjem, kulturbygg, brannst.
TOMTER = Tomter

13

20ÅR
6011
0
0
-2695
0
0
3316
0
0
0
0

40ÅR
1144
0
0
-12150
0
0
-11006
0
0
0
0

50ÅR
6706
0
0
-2301
0
0
4405
0
0
0
0
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NOTE 4.

Aksjer og andeler
Konto
22141000
22166000
22168000
22170001
22170002
22170003
22170011
22170012
22170016
22170021
22170028
22170039
22170042
22170045
22170047
22170052
22170053

Aksje-/andelsselskap
Egenkapitalinnskudd KLP
Salten kommunerevisjon IKS
Vensmoen eiendom AS
Saltens Bilruter AS
Galvano a/s
A/S Dragefossen
A/L Røkland vannverk
A/L Sundby grendehus
IBM Norge AS
Rognan utleiebygg a/s
Røklandsmoen borettslag a/l
Vev-al-plast
Kommunekraft a/s
Indre Salten vekst
Indre Salten Opplæringskontor
Heimly Borettslag Rognan
Radio Salten BA

Balanseført verdi
25 955 861,00
50 000,00
100 000,00
630 000,00
1 000,00
5 000,00
37 500,00
10 000,00
1 950,00
52 000,00
400,00
1 001 000,00
1 000,00
70 000,00
13 000,00
871 300,00
3 500,00

14

Eierandel

100 %
5,70 %

52 %
51 %

12,50 %
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NOTE 5.
Note gjeldsforpliktelser

Kommunens samlede lånegjeld
Husbanken 15 3016639
Husbanken 15 3037213
Husbanken 15 3031877
Husbanken 15 3060967
Husbanken 15 3202106
Spb1 45098369612
Kommunalbanken 20050699
Kommunalbanken 20060724
Kommunalbanken 20070700
Kommunalbanken 20090932
Kommunalbanken 20090933
Kommunalbanken 20100999
Kommunalbanken 20101000
Kommunalbanken 20110909
Kommunalbanken 20110908
Kommunalbanken 20110907
Kommunalbanken 20030521
Kommunalbanken 20040912
Kommunalbanken 20010539
Kommunalbanken 20040603
Kommunalbanken 20000140
Kommunalbanken 20000141
Kommunalbanken 20120570
Kommunalbanken 20120572
Kommunalbanken 20130049
Kommunalbanken 20130380
Kommunalbanken 20130771
Kommunalbanken 20130772
Kommunalbanken 20140334
Kommunalbanken 20150179
Kommunalbanken 20150178
Kommunalbanken 20170624
Kommunalbanken 20170625
Kommunalbanken 20170687
Klp Komm.k 8317.50.53711
Klp Komm.k 8317.50.49358
Klp Komm.k 8317.50.40164
Klp Komm.k 8317.53.97380
Klp Komm.k 83175452734
Klp 8317.50.27729
Klp 8317.50.27737

Rente
Regnskap 2019
betingelser
393 792 319,38
673 660
212 673
343 442
231 000
148 589
3 519 600
6 050 090
375 000
2 180 000
1 950 000
324 300
5 373 500
12 173 280
108 000
6 120 000
1 116 000
5 334 000
14 290 240
38 160
180 000
1 140 000
11 596 000
23 500 000
19 200 000
14 217 000
780 000
31 033 370
2 860 000
12 716 930
44 650 000
17 100 000
4 096 000
237 600
4 800 000
2 790 000
29 033 328
43 227 000
1 055 000
1 744 200

P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
3 mnd Nibor
Fast
3 mnd Nibor
3 mnd Nibor
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
Fast
Fast
P.t.rente
P.t.rente
Fast
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
P.t.rente
Fast
Fast

15

Værende
Rentesats løpetid
Regnskap 2018
407 252 892,38
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,700 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,400 %
1,800 %
1,400 %
1,550 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
2,950 %
3,660 %
1,500 %
1,500 %
2,890 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
1,500 %
2,340 %
1,940 %
1,900 %
1,900 %
1,900 %
2,000 %
1,650 %
1,650 %
2,850 %

4 år
1 år
2 år
3 år
5 år
6 år
7 år
9 år
10 år
1 år
11 år
2 år
22 år
12 år
5 år
11 år
11 år
11 år
2 år
1 år
3 år
13 år
24 år
24 år
14 år
4 år
25 år
5 år
15 år
38 år
18 år
8 år
1 år
12 år
5 år
26 år
2 år
9 år

808 392,00
316 489,00
477 023,00
297 000,00
154 406,00
4 223 520,00
6 416 750,00
425 000,00
2 452 500,00
2 145 000,00
208 200,00
648 600,00
5 862 000,00
12 726 620,00
162 000,00
6 630 000,00
1 364 000,00
5 842 000,00
15 589 400,00
114 490,00
360 000,00
1 520 000,00
12 488 000,00
24 500 000,00
20 000 000,00
15 232 500,00
975 000,00
32 300 030,00
3 380 000,00
13 537 390,00
45 825 000,00
18 050 000,00
4 608 000,00
475 200,00
5 200 000,00
3 920 000,00
30 149 996,00
44 828 000,00
1 582 500,00
1 938 000,00
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Formidlingslån:
Husbanken 15319134 1 *)
Husbanken 15320030 8/L2009
Husbanken 15320423 5
Husbanken 15320763 1
Husbanken 15321052 1
Husbanken 15321345 9
Husbanken 15321706 2
Husbanken 15322073/L2015
Husbanken 15322394 / L2016
Husbanken 15322701 2
Husbanken 15 322968/7 2018
Husbanken 15 323259/ 2019

-6 496
2 198 643
6 012 860
3 955 341
4 008 678
6 809 361
3 540 700
7 187 174
6 842 918
7 000 000
9 886 835
9 838 343

1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
2,583 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %
1,584 %

15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år

Oversikt er basert på årsoppgaver fra lånegiverne. For lån merket * stemmer ikke regnskap
med oppgave fra bank. Det skyldes at ved ekstraordinær innbetaling på dette lånet i 2011
delvis ble oppfattet av husbanken som innbetaling av terminbeløp.
Innbetalingen per forfall 1/1 ble derfor returnert av Husbanken
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-3 842,62
2 359 536,00
6 336 233,00
4 158 226,00
4 252 406,00
7 158 382,00
3 724 515,00
7 534 431,00
7 000 000,00
7 000 000,00
10 000 000,00
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NOTE 6.

Note avdrag
Tekst
24519173
24519176
24519177
24519182
24519183

Regnskap 2019
-326 517 962 Betalt avdrag
-673 660
134 732
-212 673
103 816
-343 442
133 581
-231 000
66 000
-148 589
5 817

Kommunens samlede lånegjeld
Husbanken 15 3016639
Husbanken 15 3037213
Husbanken 15 3031877
Husbanken 15 3060967
Husbanken 15 3202106

24520000 Spb1 4509.83.69612

Regnskap 2018
-347 733 006
-808 392
-316 489
-477 023
-297 000
-154 406

-3 519 600

703 920

-4 223 520

24531110
24531111
24531112
24535510
24535511
24541100
24541101
24541102

Klp 8317.50.53711
Klp 8317.50.49358
Klp 8317.50.40164
KLP 8317.53.97380
KLP 8317.54.52764
Klp 8317.50.27729
Klp 8317.50.27737
Klp 8317.50.27567

-237 600
-4 800 000
-2 790 000
-29 033 328
-43 227 000
-1 055 000
-1 744 200

237 600
400 000
1 130 000
1 116 668
1 601 000
527 500
193 800

-475 200
-5 200 000
-3 920 000
-30 149 996
-44 828 000
-1 582 500
-1 938 000
-

24531005
24531006
24531007
24531009
24531010
24531011
24531012
24531013
24531014
24531015
24531032
24531041
24531189
24531189
24531444
24531446
24535501
24535502
24535503
24535504
24535505
24535506
24535507
24535508
24535509
24535512
24535513
24535514

Kommunalbanken 20050699
Kommunalbanken 20060724
Kommunalbanken 20070700
Kommunalbanken 20090932
Kommunalbanken 20090933
Kommunalbanken 20100999
Kommunalbanken 20101000
Kommunalbanken 20110908
Kommunalbanken 20110909
Kommunalbanken 20110907
Kommunalbanken 20030521
Kommunalbanken 20040912
Kommunalbanken 20010539/20040603
Kommunalbanken 20010539/20040603
Kommunalbanken 20000140
Kommunalbanken 20000141
Kommunalbanken 20120570
Kommunalbanken 20120572
Kommunalbanken 20130049
Kommunalbanken 20130380
Kommunalbanken 20130771
Kommunalbanken 20130772
Kommunalbanken 20140334
Kommunalbanken 20150179
Kommunalbanken 20150178
Kommunalbanken 20170624
Kommunalbanken 20170625
Kommunalbanken 20170687

-6 050 090
-375 000
-2 180 000
-1 950 000
-324 300
-5 373 500
-12 173 280
-108 000
-6 120 000
-1 116 000
-5 334 000

366 660
50 000
272 500
195 000
208 200
324 300
488 500
553 340
54 000
510 000
248 000
508 000

-6 416 750
-425 000
-2 452 500
-2 145 000
-208 200
-648 600
-5 862 000
-12 726 620
-162 000
-6 630 000
-1 364 000
-5 842 000

-14 290 240
-38 160
-180 000
-1 140 000
-11 596 000
-23 500 000
-19 200 000
-14 217 000
-780 000
-31 033 370
-2 860 000
-12 716 930
-44 650 000
-17 100 000
-4 096 000

1 299 160
76 330
180 000
380 000
892 000
1 000 000
800 000
1 015 500
195 000
1 266 660
520 000
820 460
1 175 000
950 000
512 000

-15 589 400
-114 490
-360 000
-1 520 000
-12 488 000
-24 500 000
-20 000 000
-15 232 500
-975 000
-32 300 030
-3 380 000
-13 537 390
-45 825 000
-18 050 000
-4 608 000
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24619195
24619199
24619200
24619202
24639512
24639513
24639514
24639515
24639516
24639517
24639518
24639519

Formidlingslån
Husbanken 15 3191341
Husbanken 15 3200308/L2009
Husbanken 15 3204235
Husbanken 15 320763 1
Husbanken 15 321052/L2012
Husbanken 15 321345 1 /L2013
Husbanken 15 321706 /L2014
Husbanken 15 322073 / L2015
Husbanken 15 322394 / L2016
Husbanken 15 322701/1/1 2017
Husbanken 15 322968/7 2018
Husbanken 15 323259/ 2019

6 496
-2 198 643
-6 012 860
-3 955 341
-4 008 678
-6 809 361
-3 540 700
-7 187 174
-6 842 918
-7 000 000
-9 886 835
-9 838 343
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2 653
160 893
323 373
202 885
243 728
349 021
183 815
347 257
157 082
113 165
161 657

3 843
-2 359 536
-6 336 233
-4 158 226
-4 252 406
-7 158 382
-3 724 515
-7 534 431
-7 000 000
-7 000 000
-10 000 000
-59 523 729
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NOTE 7.

Oversikt over garantiansvar per 31.12.2019
Organisasjon, firma, person

Garantiansvar 31.12.2019

Saltdal Boligstiftelse
Salten Brann IKS
Vensmoen Eiendom AS
FKSK Arena AS
Iris Salten IKS)
Sum garantier
Merknader:

4 092 945
967 291
6 672 512
15 600 000
6 295 054
33 627 802

Opphør år
2027
2030
2036
2038
2045

NOTE 8.

Endring i regnskapsprinsipper som påvirker
arbeidskapitalen
Drift (konto 25810000)
IB 01.01.2019

7 367 939

UB 31.12.2019
Balanse

7 367 939
7 367 939

NOTE 9.

Spesifikasjon mer/mindreforbruk
2019
Merforbruk drift 2019

4 847 542,25

Samlet til inndekning per 31.12.19

4 847 542,25

Udekket investering 2012
Inndekket 2013 / 2014
Inndekket 2015
Inndekket 2016
Inndekket 2017
Inndekket 2018
Rest til inndekning
Udekket investering 2014
Inndekket 2015 og 16
Udekket investering 2017
Udekket investering 2019

1 823 441,33
0,00
-50 431,36
0,00
0,00
-294 986,78
1 478 023,19
2 164 534,32
0,00
692 643,48
1 874 667,00

Samlet til inndekning per 31.12.19

6 209 867,99

Følgende strykninger er gjort i driftsregnskapet:
Overføring mellom drift- og investeringsregnskap.
Budsjettert kr 7 038 000, regnskapsført kr 0, strøket kr 7 038 000,-.
Fondsavsetning
Budsjettert kr 6 157 000, regnskapsført kr 0, strøket kr 6 157 000,-.

Følgende strykninger er gjort i investeringsregnskapet:
Dekning av tidligere års udekket. Budsjettert kr. 4 335 000,
regnskapsført kr. 0, strøket kr. 4 335 000.
20
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NOTE 10.
KLP
PENSJONSKOSTNADER
Årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)

2018
28 627 675
33 851 606
62 479 281
-33 633 693
28 845 588
8 867 634
2 317 647
40 030 869

2019
29 318 285
35 140 359
64 458 644
-34 395 359
30 063 285
10 040 924
2 012 533
52 116 742

PREMIEAVVIK
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad
Premieavvik

2018
40 122 843
-2 317 647
-28 845 588
8 959 608

2018
49 897 501
-2 012 533
-30 063 285
17 821 683

31.12.2018
ESTIMAT
865 874 489
785 684 425
80 190 064

31.12.2019
ESTIMAT
895 451 925
804 481 746
90 970 179

PENSJONSFORPLIKTELSE
Brutto påløpt forpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arb.avgift

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1
Overførte/mottatte avvik
Faktisk forpliktelse
Årets opptjening
Rentekostnad
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12

2019
0
865 874 489
1 513 632
0
867 388 121
29 318 285
35 140 359
-36 394 840
895 451 925

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1
Brutto pensjonsmidler IB 1.1
Estimatavvik midler IB 1.1
Overførte/mottatte avvik
Faktiske pensjonsmidler
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler UB 31.12

2019
0
785 684 425
-27 088 166
0
758 596 259
49 897 501
-2 012 533
-36 394 840
34 395 359
804 481 746

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK
Sum amortisert premieavvik til føring
Akkumulert premieavvik

2019
10 040 924
54 985 973
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AVSTEMMING

2019

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1
Netto pensjonskostnad
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Brutto estimatavvik
Nettoeffekt av fisjon/fusjon
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12

80 190 064
30 063 285
2 012 533
-49 897 501
28 601 798
0
90 970 179

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING

2019

Endret forpliktelse - Planendring
Endret forpliktelse - Ny beregningstariff
Endret forpliktelse - Øvrige endringer
Endringer forpliktelse - Totalt

0
0
1 513 632
1 513 632

MEDLEMSSTATUS

01.01.2018

01.01.2019

689
663
510
324 024
43,90
12,00

646
741
532
354 561
44,53
12,40

Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snittlig alder, aktive
Gj.snittlig tjenestetid, aktive

FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortiseringstid

2018

2019

4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7

4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7

Statens Pensjonskasse (SPK)

PENSJONSKOSTNAD
Årets opptjening, service cost
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad
Sum amortisert premieavvik
Avregning for tidligere år
Administrasjonskostnad
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)

2018
3 828 458
2 359 429
6 187 887
-1 761 194
4 426 693
-316 447
128 787
4 239 034
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2019
3 620 943
2 346 657
5 967 600
-1 921 562
4 046 038
-369 266
136 737
3 813 509

Budsjett
2020
3 198 121
1 776 434
4 974 555
-1 723 930
3 250 624
-216 756
110 161
3 144 029
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PREMIEAVVIK
Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)
(Herav avregning for foregående år, inkl adm,)
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad
Premieavvik

2018
4 454 340
-128 787
-4 426 693
-101 141

2019
5 423 596
-24 538
-136 737
-4 046 038
1 240 821

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK
Beregnet premieavvik året før
Amortisering av fjorårets premieavvik
Amortisering av premieavvik fra tidligere år
Sum amortisert premieavvik til føring
Rest til amortisering inkl premeiavvik 31.12

2018
244 925
34 989
-351 436
-316 447
-1 375 905

2019
-101 141
-14 449
-354 817
-369 266
234 184

2018
65 173 615
-45 857 159
19 316 456

2019
64 634 031
-52 604 040
12 029 992

PENSJONSFORPLIKTELSE
Brutto påløpt forpliktelse 31.12
Pensjonsmidler 31.12
Netto forpliktelse før arb.avgift

Spesesifikasjon pensjonsforpliktelser (Gjeld)

2019

Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor
Årets opptjening
Rentekostnad
Estimatavvik - forpliktelse
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. - estimat

65 173 615
3 620 943
2 346 657
-6 507 184
64 634 031

Budsjett
2020
5 105 499
-110 161
-3 250 624
1 744 714
Budsjett
2020
1 240 821
177 260
-394 016
-216 756

Estimatavvik pensjonsforpliktelser
Faktiske forpliktelser
Estimert forpliktelse
Estimatavvik forpliktelse

58 666 431
-65 173 615
-6 507 184

Avvik i år

-6 507 184

Spesesifikasjon pensjonsmidler (Eiendeler)

2019

PREMIEAVVIK
Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)
(Herav avregning for foregående år, inkl adm,)
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad
Premieavvik

13299826,56
13 662 856
14 025 885
14 388 914
14 751 943
15 114 972
15 478 001

23

3958213,641
4 175 736
4 393 257
4 610 779
4 828 301
5 045 823
5 263 345

Budsjett
-1064598
-1 535 028
-2 005 459
-2 475 889
-2 946 319
-3 416 749
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Estimatavvik pensjonsforpliktelser
Faktiske pensjonsmidler
Estimerte pensjonsmidler
Estimatavvik pensjonsmidler 01.01. IB

-45 395 619
45 857 159
461 540

Avvik i år

461 540

FORUTSETNINGER
Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD)
2019
Diskonteringsrente
4,00 %
Forventet avkastning
4,00 %
Forventet lønnsvekst
2,97 %
Forventet G-regulering
2,97 %
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2020-2023
3,50 %
3,50 %
2,48 %
2,48 %
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NOTE 11.

Note: Beregning av minsteavdrag
Kontollgrensen er beregnet etter enkleste prinsipp, det vil si:
Sum årets avskrivninger dividert med sum bokført verdi anleggsmidler,
multiplisert med lånegjeld
2019
Sum årets avskrivninger:

20 545 364

Sum bokført verdi anleggsmidler

492 461 738

Lånegjeld (fratrukket formidlingslån),IB

347 733 006

Kontrollgrense:

14 507 322

Sum betalte avdrag driftsregnskap

21 215 047
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NOTE 12.
2019
Etterkalkyle selvkost
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,30 %)
Indirekte netto driftsutgifter

Driftskostnader
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle

Resultat
Selvkostgrad (%)

Vann

Avløp

11 075 897
58 958

10 220 096
22 670

21 295 993
81 628

11 134 855

10 242 766

21 377 621

5 124 266
3 820 127
2 216 271
337 967

4 706 329
3 139 255
1 864 492
329 306

9 830 595
6 959 382
4 080 763
667 274

11 498 631

10 039 383

21 538 014

-78 862

-33 624

-112 486

-442 638

169 760

-272 879

100,0 %

Fremførbart underskudd 01.01
+ Inndekning av fremførbart underskudd
- Underskudd til fremføring
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %)

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)

100,0 %

-1 350 425

-1 676 795

-3 027 220

0
-442 638
-36 150

169 760
0
-36 614

169 760
-442 638
-72 764

-1 829 213

-1 543 649

-3 372 862

-442638,1974
11 075 897
11 518 535
96,2 %

Gebyrinntekter
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering
Finansiell dekningsgrad (%)

100,0 %

Totalt

169759,638
10 220 096
10 050 336
101,7 %

(272 879)
21 295 993
21 568 872
98,7 %

Regnskapsføringsforslag balanse
+/- 2.51xxxx Selvkostfond
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap
1550 Avsetninger til bundne fond
1950 Bruk av bundne fond

Vann

Avløp

Totalt

0
478 788
Vann
0
0

0
-133 146
Avløp
0
0

0
345 643
Totalt
0
0

Normalgebyr
Normalgebyr eksklusiv mva.
Normalgebyr inklusiv mva.

Vann

Avløp
5 700
7 125

Totalt
11 232
14 040

5 532
6 915

2019
Etterkalkyle selvkost

Slamtømming

Gebyrinntekter

1 605 251

Driftsinntekter

1 605 251

Direkte driftsutgifter
Indirekte netto driftsutgifter

1 380 032
136 237

Driftskostnader
Resultat

1 516 269
88 982

Selvkostgrad (%)
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering

Selvkostfond 01.01

100,0 %
136 237

1 108 277

+ Avsetning til selvkostfond
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)

88 982
26 514

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)

1 223 773

26

Saltdal kommune – Regnskap 2019

88981,51222
1 605 251
1 516 269
105,9 %

Gebyrinntekter
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering
Finansiell dekningsgrad (%)
Regnskapsføringsforslag balanse
+/- 2.51xxxx Selvkostfond
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap
1550 Avsetninger til bundne fond
1950 Bruk av bundne fond

Slamtømming
115 496
0
Slamtømming
115 496
0

Normalgebyr
Normalgebyr eksklusiv mva.
Normalgebyr inklusiv mva.

Slamtømming
2 933
3 666
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NOTE 13.

KAPITALKONTO
01.01.2019 BALANSE
Fast eiendom
Salg eiendommer/tomtesalg
Aktivering eiendommer
Avskrivning fast eiendom
Oppskriving fast eiendom
Nedskriving fast eiendom
Driftsmidler (maskiner, utstyr)
Aktivering driftsmidler
Avskriving driftsmidler
Oppskriving driftsmidler
Nedskriving driftsmidler
Salg driftsmidler
Lån, aksjer
Salg av aksjer / andeler
Kjøp av aksjer / andeler
Nedskriving aksjer
Oppskriving aksjer/andeler
Mottatte avdrag utlån
Utlån formidlingslån
Ettergitt / tap formidlingslån
Utlån næringslån
Ettergitt næringslån
Avdrag sosiallån
Ettergitt sosiallån
Utlån sosialavdelingen
Avdrag eksterne lån
Bruk av lånemidler
Pensjon
Pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Avgift nto pensjonsforpliktelse
31.12.2019 BALANSE
SUM

118 256 974,22

14 569 936,30
17 025 843,00

2 792 705,12
3 519 521,00

1 953 092,00

8 662 836,43
8 480 000,00
327 961,93
70 000,00
0,00
277 635,10
1 526 467,35
379 293,72
23 460 573,00
21 862 014,44
29 037 852,00
25 544 202,00
178 176,46
0,00
112 948 468,65
195 436 776,36 195 436 776,36
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NOTE 14.

Note regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler
bare i balanseregnskapet gjøres ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den
delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av
lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt
ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen.
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon,
samt markedsbaserte verdipapirer so inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har
foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.
Kommunen følger KRS (kommunal regnskapsstandard) nr. 4 Avgrensningen mellom
driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for å skille
mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som
representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån, jf kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig
gjeld.
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Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten.
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til
virkelig verdi i balansen.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og
inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld
etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.
Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan
kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14.
For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet,
følges samme retningslinjer.
Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon
for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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NOTE 15.

Note - andre regnskapsmessige forhold
Saltdal Utvikling KF som driver med næringsutvikling mottar tilskudd fra kommunen

Saltdal kommune har ihh til delegeringsreglement vedtatt delegering til følgende
interkommunale ordninger som avlegger særregnskap
-

Helse og miljøtilsyn Salten IKS
PPT Salten. Fauske kommune er vertskommune.
RKK Indre Salten. Fauske kommune er vertskommune
Salten Regionråd
Iris Salten IKS
Salten Kommunerevisjon IKS
Salten Kontrollutvalgservice IKS
Salten Brann IKS

NOTE 16.

Note årsverk, ytelse til ledende personer og revisor
Saltdal kommune hadde 491,5 årsverk i 2019. Tilsvarende var det 492,2 året før.
Totalt antall personer som har hatt et ansettelsesforhold i 2019 er 1106.
Rådmannens lønn utgjør i 2019 kr 990 742,30.
Ordførers godtgjørelse for året 2019 utgjør kr 830 866,64.
Det ikke betalt skyldig vederlag til tidligere ledende personer i
forbindelse med avslutning av vedkommendes ansettelsesforhold eller verv.
Ingen av de ledende personer har mottatt godtgjørelse fra andre verv
i kommunen eller vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor
normal funksjon.
Revisjonshonorar er utgiftsført med kr 1 081 730,00 herav kr 0 i rådgivning.
NOTE 17.

Note vedrørende vesentlig overføringer.
Saltdal kommunne mottok i 2019 kr. 3,315 mill fra habruksfondet
Saltdal kommune mottok i 2019 kr. 3,0 mill i skjønnsmidler på
ressurskrevende brukere.
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For kommunene:
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Saltdal, Steigen og Sørfold.
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Forord
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy.
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen
Evjen - statsviter, Kai André Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK 001).
Denne oppfølgingen av tidligere forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS er gjennomført av
forvaltningsrevisor Kai André Blix og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard
Gamst.

Bodø 04.06.2020

_________________
Kai André Blix
Forvaltningsrevisor

Salten kommunerevisjon 2020

_______________________
Bjørn Vegard Gamst
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag
Salten Kommunerevisjon IKS har i denne oppfølgingen gått gjennom virksomhetens
behandling av områdene selvkost og offentlig anskaffelse. Formålet har vært å undersøke om
Iris Salten med sine døtre har fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjons rapporten fra
2019 om selvkost og offentlig anskaffelse.
Iris Salten har etter revisjonens vurdering gjort betydelige tiltak for å følge opp anbefalingene
fra 2019. Dette har også resultert i betydelige forbedringer på de fleste av de aktuelle
områdene.
Problemstillingene som rapporten bygger på med konklusjoner:
1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
o Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?
o Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.
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1 Innledning
Rapporten er en oppfølgingsrapport og bygger på rapporten Iris Salten IKS Selvkost og
offentlige anskaffelser fra 14.02.2019.
Dette betyr at formålet med rapporten er å følge opp at virksomheten har gjort nødvendige
tiltak på bakgrunn av de anbefalingene som revisjonen gav i hovedrapporten.
Dette betyr videre at rapporten er mer kortfattet og rett på sak og bygger på de samme
utskrevne revisjonskriteriene som hovedrapporten. Disse fremgår dermed ikke i denne
rapporten. Revisor har heller ikke gjort andre vurderinger enn å følge opp anbefalingene fra
2019.

1.1 Problemstillinger
Vi har satt opp følgende problemstillinger for denne revisjonen:

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?

1.2 Metode

Selvkost:
Revisjonen har fått tilsendt selvkostregnskap, resultatregnskaper fra Iris Service og Iris Salten
og vedlegg tilhørende selvkostregnskapet. Vi har foretatt stikkprøver fra selvkostregnskapet
Salten kommunerevisjon 2020
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opp imot resultatregnskapet. Revisjonen har også fått en tilbakemelding på hvordan de
praktiserer selvkostområdet i dag.
Offentlige anskaffelser:
Vi har i denne undersøkelsen plukket ut seks anskaffelsessaker fra Iris Salten og Iris Service
sine innkjøp i 2019-20. Utplukket er gjort strategisk ut fra en liste vi fikk etter forespørsel til
Iris Salten.
Vi har også gjennomført møte med innkjøpspersonell i virksomhetene og fått fremvist
metoden for lagring av dokumentasjon og mappestruktur som de benytter for lagring av
dokumenter innen offentlig anskaffelse.
I tillegg har vi bedt om og fått tilsendt redigert rutine for offentlige anskaffelser og en juridisk
begrunnelse for at de selskapene i Iris-konsernet som er unntatt fra regelverket om offentlige
anskaffelser kan være det.
Iris Salten og Iris Service har i perioden ingen anskaffelser som faller inn under forskriftens
del tre (anskaffelser over EØS-terskelverdi). Og skal følge det strengeste regimet for
utlysning. På bakgrunn av det systemet som er framvist og vår gjennomgang av dokumenter
mener vi dette i liten grad utgjør noen utfordring for å besvare den oppsatte problemstillingen.
Vi mener etter dette at de innsamlede fakta er tilstrekkelige til å svare ut problemstillingen vi
har satt opp.

1.3 Revisjonskriterier
Vi har for denne oppfølgingsrevisjonen tatt utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt i
revisjonen fra 2019 som denne revisjonen bygger på.
For de fullstendige utskrevne revisjonskriteriene viser vi til rapporten fra 2019.
Vi har satt opp følgende kriterier.

Salten kommunerevisjon 2020
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1. Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år.
2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffelsesforskriften.
3. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.
4. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før
kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.
5. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.
6. Iris Salten og Iris Servise bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.
7. Iris Salten og Iris Servise bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.
8. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen slik at
den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter.
9. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris Produksjon,
Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.
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2 Selvkost – Fakta og vurderinger
2.1 Revisors vurdering
I revisjonsrapporten fra 2019 gav revisor én formell anbefaling til Iris Salten på
selvkostområdet. Anbefalingen som Iris Salten fikk i revisjonsrapporten, var:
«Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år».

Dette omhandlet spesifiseringen av kontoer som beskrev de aktuelle kostnadene og inntektene
da disse var mangelfulle. Det forekom kontonummer som ikke var bruk og kontonummer som
ikke var tatt med. Dette hang sammen med at selvkostregnskapet var sammenhengende Excel
ark med regnskap over flere år, og at disse kontoene i enkelte år var med og i andre år ikke
var med. Dette bidro til en mer utfordrende selvkostkontroll og var ikke i samsvar med norsk
regnskapsstandard (NRS). Revisjonen fant det da hensiktsmessig at kontoene i
selvkostregnskapet burde oppdateres med riktige kontoer hvert år.
Kontohenvisningene som ble påpekt ved forrige revisjon er nå spesifiserte og lett
kontrollerbare opp imot resultatregnskapet.
Iris salten har foretatt en omstrukturering av forskjellige inntekt- og kostnadsområder knyttet
opp imot selvkostområdet. Slik selvkostregnskapet fremgår i dag, blir det laget to
selvkostregnskap som blir slått sammen til ett. Ett for Iris Service og ett for Iris Salten.
Revisjonens vurdering er etter dette at anbefalingen er fulgt opp og forholdet er godt ivaretatt
etter endringene.

Salten kommunerevisjon 2020

8

For å illustrere hvordan kontohenvisning var før og nå:
Før:

Nå:
KONTO KONTONAVN

REGNSKAPSTALL FRA VISMA

SELVKOSTBRØK 2018 SELVKOST

FORRETNING

Vedlegg/kommentar

INNTEKTER ISE
3006 Salg gulsekker

-

693 311

3010 MT Restavfall

-

10 556 263

0,746 -

7 874 972 -

2 681 291 Vedlegg 1

3011 MT Trevirke

-

434 081

0,746 -

323 825 -

110 257 Vedlegg 1

3012 MT Sortert avfall / landbruksplast

-

352 810

0,746 -

263 196 -

89 614 Vedlegg 1

3013 MT Matavfall

-

3 365

0,746 -

2 510 -

855 Vedlegg 1

3014 MT Farlig avfall

-

381 088

0,746 -

284 292 -

96 796 Vedlegg 1

3015 MT Papp og papir

-

59 685

0,746 -

44 525 -

15 160 Vedlegg 1

3016 MT Uorganisk (tegl,flis,båter etc.

-

308 914

0,746 -

230 450 -

78 464 Vedlegg 1

3017 MT Salg kompost

-

150

3018 MT salg EE-avfall

-

22 548

3000 Inntekter (underground)

-

865 000

3002 Salg kantine

-

315 829

-

215 306 326

23 -

187 406 869 -

0

0
0,746 -

-

-

-

-

693 311 Salg gulsekker er næring

150 Salg er næring

16 821 -

5 727 Vedlegg 1

0,43 -

371 950 -

493 050 Vedlegg 1

0,452 -

142 755 -

INNTEKTER ISA

SUM INNTEKTER ISA OG ISE

173 074 Vedlegg 2
27 899 456

VAREKOSTNADER ISE
4015 Innsamling entreprise

1 732 625

1

1 732 625

4060 Behandling restavfall

14 670 301

0,9109

13 363 177

1 307 124 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

903 285

0,9109

822 803

80 483 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

4061 Behandling papp/papir
Vedlegg 5 lønnsandel

-

Innsamling av Retur AS i jan og febr. Det Retur kjører for R

VAREKOSTNADER ISA

4015 Innsamling entreprise
4016 Innsamling Internfakt.
SUM VAREKOSTNADER ISE OG ISA

12 184 693 kr
19023004
116 929 823

1
1
23

12 184 693
19 023 004
110 448 149

-

Inngår i selvkost fra ISE
0 Inngår i selvkost fra ISE

4 008 818
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3 Offentlig anskaffelser – Fakta og vurderinger
13. juni 2019 i sak nr. 19/45 ble det gjort følgende konklusjon og vedtak i styret i Iris Salten
IKS:
Kommunerevisjonens gjennomgang har avdekket avvik og at det er behov for å skjerpe inn
følgende:
-

Oppdatering av egen rutine slik at den er i henhold til regelverket.

-

Bruk av anbudsprotokoll med angivelse av anslått verdi for alle anskaffelser.

-

Systematisk lagring av alle anskaffelser.

Som en oppfølging av kommunerevisjonen gjennomgang er det innhentet juridisk vurdering
som konkluderer med at det kun er Iris Service og Iris Salten som er underlagt regelverket
om offentlig anskaffelser. De øvrige selskapene er ikke underlagt regelverket, men skal følge
konsernets rutine.

Forslag til Vedtak:
Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak
som iverksettes til etterretning.

3.1 Revisors vurdering
Anskaffelsesprotokoll
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med at bruk av «anbudsprotokoll» skulle skjerpes
inn. Siden det ikke er gitt anbefalinger om med bruken av anbudsprotokoll legger vi til grunn
at det her var ment anskaffelsesprotokoll.
Malen for å føre anskaffelsesprotokoll er utbedret fra forrige revisjon. Det viste seg nå å være
ført protokoll i alle de seks sakene vi undersøkte. Protokollenes innhold er i stor grad
proporsjonal med anskaffelsens størrelse.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Anskaffelsesverdi
Anskaffelsens verdi framgår for alle sakene i anskaffelsesprotokollene. Det er imidlertid bare
i tre av sakene det foreligger en beskrivelse av hvordan denne beregningen er gjort.
Dette er mye bedre enn ved forrige revisjon. Revisjonen legger etter dette til grunn at det er
gjort forbedringer også på bakgrunn av denne anbefalingen.
Skatteattest
To av de seks sakene fra utplukket er under kr 500.000, -. Det er dermed krav til skatteattest i
bare fire av de seks sakene.
I to av disse fire saker mangler skatteattest. For den ene av disse sakene (Renhold mm.)
foreligger det skatteattest for virksomheten for riktig periode i en annen sak (Kantinedrift
Vikan). Denne er imidlertid ikke lagt inn i denne saken. Til tross for at det forekommer
mangler på dette området, gir det nye systemet inntrykk av at de arbeider med å forbedre
også dette. Dette bør etter revisjonens vurdering heller ikke kreve så mye få på plass.
Egenerklæring og dokumentasjonsbevis
Her som for skatteattest gjelder kriteriet bare i fire av de utplukkede sakene.
Egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis var bare å finne i tre av fire saker. Dette er
også blitt bedre enn det var ved forrige revisjon, og også dette bør det være en smal sak å få
på plass i mappene.
Begrunnelse for unntak fra OA
I utplukket var det en sak som ikke var konkurranseutsatt etter regelverket om offentlige
anskaffelser. I protokollen til denne saken var det dokumentert en begrunnelse for unntaket
fra regelverket. Dette manglet i samtlige saker ved forrige revisjon. At det er på plass i en sak
etter tilfeldig utplukk gir en forståelse av forbedring også på dette området.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Lagring pr. anskaffelse
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med innskjerping med tanke på Systematisk lagring
av alle anskaffelser.
Revisor har gjennomført møte på teams med innkjøpspersonell for virksomhetene. I møtet
viste de fram anskaffelsesarkivet og mappestrukturen de benyttet. De forklarte også at noen
av sakene er lagret både i eget arkiv og i Aksess.
Sakene var ryddig satt opp og lagret etter en relativt fast struktur slik at det var forholdsvis
lett å få oversikt over sakene.
Dette viste seg også ved at det tok svært kort tid å få tilsendt sakene etter å ha gjort utplukket.
Nedenfor har vi tatt med to figurer som viser den gjennomgående lagringsstrukturen.
Figur 1 (Lagring på server Vikan)

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 2 (Lagring i Aksess)

Dette viser at de har gjennomført endringer i tråd med anbefalingene som ble gitt i 2019.
Gjennomgang av intern rutine for OA
Virksomhetenes innkjøpsrutine var gjennomgått og forbedret på alle områdene vi påpekte i
forrige revisjon. Denne framstår nå som et mye bedre verktøy. Det er nå også laget egen
rutine for de av selskapene som ikke ligger under regelverket for OA.
Anbefalingen må etter dette anses å være fulgt opp.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Formell juridisk begrunnelse for unntatte selskaper
Iris Salten har bestilt en juridisk vurdering fra Deloitte Legal 5. mars 2019. I dokumentet gis
det en vurdering av hvorvidt datterselskapene i Iris Salten-konsernet er omfattet av
anskaffelsesregelverket.
Vurderingen konkluderer med at Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, Labora AS
og HT-Safe AS er unntatt fra regelverket for OA.

Gjennomgang av dokumentasjon i utplukkede saker
Saker over kr 100.000, -.
1. Prosjektledelse Vensmoen
Anskaffelsen gjelder administrasjon av prosjekt, prosjekterende og entreprenører, herunder
planlegge, styre, rapportere og følge opp prosjektet, med hensyn til avtalte mål, omfang, tid
og kostnader med oppføring av nytt bygg på Vensmoen.
Av anskaffelsesprotokollen går det fram at anskaffelsens verdi er satt til mellom kr 220.000, og kr 300.000, -. I kontrakten er taket satt til kr 250.000, -. Det fremgår ikke hvordan beløpet
er beregnet.
Det er ført anskaffelsesprotokoll i henhold til de krav som stilles.
2. Matavfallscontainere
Det er gjort unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser ved denne anskaffelsen. Dette
er begrunnet i mappen. Årsaken er oppgitt til å være at det bare finnes en produsent av disse
containerne.
Det foreligger ikke noen verdiberegning i mappen, men anskaffelsesverdien på to containere
er satt til kr 300.000, Etter forespørsel til tilbyder viste prisen seg å bli kr 308.290, -.
Det er ført anskaffelsesprotokoll hvor unntaket fra regelverket om offentlige anskaffelser er
begrunnet.
Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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3. Fiber infrastruktur
Anskaffelsen gjelder å utvide IT-infrastruktur til samtlige lokasjoner i IRIS
konsernet. Fibernettverket skal være tilpasset informasjonsbehovet til lokasjonene.
Anskaffelsens verdi er i henhold til anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.090.000, -.
Beregningen er dokumentert. Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest eller egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis i mappen
revisor har mottatt.
4. Driftsleverandør IKT
Anskaffelsen gjelder IKT driftstjenester for IRIS Salten konsern og datterselskaper.
Kontrakten inkluderer ikke kjøp av maskinvare, programvare eller lisenser.
Utviklingsprosjekter og anskaffelse av materiell følger egne anskaffelsesprosesser.
Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.200.000, -. Beregningen er
dokumentert.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Skatteattest egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis er dokumentert.

Saker over nasjonal terskelverdi
6. Kantinedrift Vikan
Anskaffelsen gjelder personell til kantinedriften ved hovedkontor Vikan.
Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.600.000, -. Det foreligger ingen
dokumentert beregning av anskaffelsens verdi i saken.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger skatteattest og egenerklæring og dokumentasjonsbevis.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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7. Renhold mm.
Anskaffelsen gjelder renholdstjenester m/rekvisita, vask av arbeidsklær og posttjenester
for Iris Salten med datterselskaper.
Anskaffelsen er beregnet til kr 1.796.000, - i anskaffelsesprotokollen. Det foreligger en noe
tynn dokumentasjon av beregningen. Det foreligger imidlertid en detaljert timeberegning av
alle områdene som skal inngå i avtalen.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest i saksmappen revisor har fått for denne anskaffelsen.
Skatteattest fra virksomheten foreligger imidlertid i mappen for Kantinedrift. Egenerklæring
og dokumentasjonsbevis foreligger.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 3 (Oversikt over dokumentasjon)
Tegnforklaring
M = Mangler
I = Ikke aktuelt
OK = Dokumentert
Anskaffelsesverdien er
oppgitt i tusen kr.

Over kr 100.000, -
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2.Matavfallscontainere
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Gjennomgangen viser at virksomheten har tatt tak i anbefalingene fra forrige revisjon og
utbedret systemet på alle områder. Når det gjelder å dokumentere beregningen av
anskaffelsesverdien og sørge for å dokumentere skatteattest, egenerklæringsskjema og
dokumentasjonsbevis har de fortsatt litt å gå på. Forbedringen fra forrige revisjon er likevel
formidabel.
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3.2 Revisjonens samarbeid med Iris Salten IKS

Problemstilling 2:
I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
På bakgrunn av de utfordringene som dukket opp på dette området i de to foregående
revisjonene ønsket kontrollutvalgene at revisjonen skulle sette opp noen kriterier for å
vurdere virksomheten på dette området.
Revisjonen satte opp følgende kriterier for imøtekommenhet og tilgang til
dokumentasjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Holder de avtaler inngått med revisor
Er de tilgjengelige for revisor
Kommuniserer de godt med revisor
Holder de seg innenfor rimelige frister satt av revisor
Søker de å unngå unødig tidsspille for revisor
Er de imøtekommende for å finne tid for møter med revisor
Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten
Får revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en
gang.
- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten måtte vite ville vært
av stor nytte for revisor fra begynnelsen.

Slik revisor ser det er det ikke nødvendig å gå gjennom disse kriteriene punkt for punkt.
Revisor har i denne revisjonen ikke hatt utfordringer på dette området. Virksomheten har
vært lett å kontakte og rask med å svare, brakt til veie alle dokumenter revisor har hatt behov
for, vært behjelpelig med å sette opp teams møte og generelt gjort det mulig for revisor å
gjennomføre revisjonen på svært kort tid.
Revisor legger etter dette til grunn at vi ikke har noe å utsette på dette området.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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4 Konklusjon

1.

Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer
innenfor selvkost og offentlig anskaffelse?
✓ Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.

2.

I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
✓ Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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5 Konserndirektørens kommentar
Konserndirektøren gav sin uttalelse til rapporten 04.06.2020. Han legger til grunn at
samarbeidet har vært langt bedre ved denne revisjonen.
Videre tar han med at revisjonen har gitt dem ytterligere forbedringspunkter.
Konserndirektøren har også bedt om å få ferdig rapport tilsendt når den er behandlet i
eierkommunenes kontrollutvalg.

Konserndirektørens kommentar:
Både Iris Salten og Kommunerevisjonen var godt forberedt til denne revisjonen.
Kommunikasjonen var langt bedre enn ved sist gjennomgang.
Det er gjort tydelige innskjerpinger i dokumentering av innkjøp, og vi er godt fornøyde med
at dette har gitt tydelige forbedringer. Denne gjennomgangen har i tillegg gitt oss ytterligere
noen få forbedringspunkter.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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INNLEDNING
Forvaltningsrevisjon er et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med kommunens
administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommuneloven (2018) pålegger kontrollutvalget å
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et omfang som er i samsvar med
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten som
skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har
eierinteresser i.
For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering (ROV) for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av
kommunenes virksomhet. Sekretariatet har i dette arbeidet lagt til grunn NKRF sin Veileder
for utarbeidelse overordnet analyse:
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf
ROV og arbeidet med å utarbeide planen vil også bidra til at kontrollutvalget blir kjent med
kommunens virksomhetsområder. Dette kan bidra til å gi utvalgsmedlemmene et styrket
kunnskapsgrunnlaget for å ivareta sitt kontrollansvar.
Arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderinger er viktig også utover det som gjelder valg av
forvaltningsrevisjoner. ROV identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har
ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. ROV kan dermed brukes til å lage en
helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Saltdal kommune, og oppsummerer et bredt spekter av
kontrollaktiviteter.
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Det kan være en utfordring å sikre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er tilstrekkelig
overordnet slik at kontrollutvalget får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten,
samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for å utarbeide
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. Det er ikke sekretariatets intensjon at ROV skal
være uttømmende eller altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og
omskiftelig.
I arbeidet med ROV er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og ressurser, slik at
utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal gjennomføres i perioden.
Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de viktigste områdene i kommunens
virksomhet og eierskap.
Det er et mål at kontrollutvalget skal være aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det
gjelder vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden.

Risiko- og vesentlighetsvurderingens detaljeringsnivå
Kommunelovens formål inneholder en del overordnede mål og føringer, bl.a at kommuner
yter tjenester og driver samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Videre at kommuner skal
være effektive, tillitsskapende og bærekraftige. Med dette som utgangspunkt kan
kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende sju kategorier:
•
•
•
•
•
•
•

legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre
yte tjenester til beste for innbyggerne
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne
utøve offentlig myndighet
være effektive
være tillitsskapende
være bærekraftige

Med dette som utgangspunkt kan vurdering av risiko og vesentlighet betraktes ut fra følgende
sju perspektiver:
1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven?
Vurderingen kan her være knyttet til spørsmålet om: I hvilken grad realiserer
administrasjonen vedtak fattet av folkevalgte organer? Er sakene som legges fram for
folkevalgte organer tilfredsstillende utredet? Er krav til saksbehandling i
forvaltningslov og offentleglov overholdt? Vurderingene kan også gjelde spørsmålet
om sakene legges fram på en måte som er tilpasset de folkevalgte som målgruppe.
2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?
3

Dette punktet innbefatter den kommunale tjenesteproduksjonen og gjelder
kommunens ytelser overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes
nedfelt i ulike lover og forskrifter. Her vil det innenfor rammen av en risiko- og
vesentlighetsvurdering være aktuelt å vurdere om kommunens tjenestetilbud er
forsvarlig, og om innbyggerne får de tjenestene de har krav på.
3. Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne?
Dette punktet gjelder kommunens planverk som kommuneplan med samfunnsdel og
arealdel og ulike delplaner. Bygger de ulike planene på et forsvarlig datagrunnlag og
ser de langt nok fram? Blir innbyggerne involvert i planprosessene?
4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven?
Dette punktet går på hvordan kommunen utøver sin myndighet overfor tredje person.
Forvalter kommunen sin myndighet på en god måte? Følges saksbehandlingsreglene
og er saksbehandlingen forsvarlig?
5. Driver kommunen effektivt?
Dette punktet handler om å utnytte kommunens ressurser på best mulig måte med
best mulig måloppnåelse.
6. Er kommunen tillitsskapende?
Her kan det være aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og
følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, både
blant folkevalgte og ansatte for på den måten å skape tillit overfor kommunens
innbyggere. Har kommunen etiske retningslinjer, er de kjent og blir de fulgt? Hvordan
blir kommunens innbyggere møtt? Har kommunen satt i verk tiltak som skal motvirke
misbruk av kommunens midler og korrupsjon?
7. Er kommunens drift bærekraftig?
Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et
framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en
beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Et annet viktig spørsmål er om kommunen oppfyller de pliktene de
er pålagt i regelverket på miljøområdet. Tar kommunen grep for å møte og motvirke
konsekvenser av varslede miljø- og klimaendringer? Viktig er også antakelser om
nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha
betydning for kommunen.

Med utgangspunkt i en slik inndeling av kommunens virksomhet kan det gjennomføres risikoog vesentlighetsvurdering med ulik detaljeringsgrad. Vurderingen som sekretariatet
gjennomfører er svært overordnet, områdene er trukket ned til en sektor og noen ganger på
tjenestenivå. I hovedsak er risikoen identifisert i ulike kilder som f.eks.; kommunens egne
plandokumenter, ROS-analyser, folkehelseprofilen, brukerundersøkelser der hvor dette er
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publisert, tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjonsrapporter, kommunens revisor, ordfører,
representant fra opposisjonen og ikke minst rådmann / kommunedirektør.
Sekretariatet har også lagt til grunn egne erfaringer og kunnskap om kommunen.

Hva er risiko og vesentlighet?
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen.
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune.
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen av tilsyn
og revisjon, og er derfor relevant med tanke på risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for
forvaltningsrevisjon.
Vi ser på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en effektiv drift, god
kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som foregår i kommunen for å
sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering av hvilke konsekvenser det kan
få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og sannsynligheten for at det vil skje. Når de
ulike risikofaktorene, er identifisert og vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styringsog kontrolltiltak som er iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike
risikofaktorene er i forhold til kommunens målsettinger.
En risikomatrise kan benyttes som hjelpemiddel til vurdering av risiko, med gradering av
konsekvens og sannsynlighet.
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Konsekvens
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten.
Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som kan føre til avvik
innenfor kommunens virksomhetsområder.
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av alvorsgraden i den
trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til kommunens måloppnåelse.
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form av et
faktisk avvik – hvor ille er det?
Dersom man har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en vet at
ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning
dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig.
Vesentlighet, altså hva som har størst (negativ) påvirkning kan vurderes ut fra ulike
perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv den som gjør
vurderingen har. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange
ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. Ulike aktører med ulike
ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er vesentlig – for hvem er det ille?
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Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver:
• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.
• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet
trolig variere mellom de politiske grupperingene.)
• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser
som vesentligst.
• Fra et medarbeiderperspektiv, vurdert ut fra hva ulike medarbeidere innenfor et
tjenesteområde anser som mest vesentlig.
• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er mest vesentlig ved
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.
Det er ikke mulig på noe objektivt vis å måle ulike sektorers og virksomhetsområders
vesentlighet opp mot hverandre. Man måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole,
eldreomsorg, vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at
kontrollutvalget kan prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså
ikke nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet.

Kommunens overordnede mål
Kommunestyret har i 2019 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019 – 2028.
Det er vedtatt 3 satsningsområder i planen, med tilhørende målsetting:
Folk og bosetting: Folk e så bra
Målsetting:
Økt bosetting og boligbygging
Nyskapende og variert næringsliv: Dit ei fremtid enno bor
Målsetting:
Et nyskapende, aktivt og variert næringsliv
Helse, livskvalitet og trygt oppvekstmiljø: Livet e den beste medisin
Målsetting:
Alle skal oppleve mestring, tilhørighet og inkludering
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Aldersfordeling og befolkningsutvikling

SSB Befolkningsprognose, MMMM-alternativet:
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Utvalgte nøkkeltall / sammenligning med KOSTRA-gruppe:
Økonomi:
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Måltall:
2,0 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %

1,1 %
0,9 %

1,0 %
0,5 %

0,0 %

0,0 %
2017

2018

1840 Saltdal

EKG05

2017
1,1 %
3,2 %
3,0 %
2,0 %

1840 Saltdal
EKG05
Alle kommuner
Måltall

2019

Alle kommuner

2018
0,9 %
1,8 %
2,5 %
2,0 %

Måltall

2019
0,6 %
0,2 %
2,0 %

DRI = driftsinntekter
Netto disp.fond i % av DRI
Måltall:

8,0 %

16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %

0,9 %

0,0 %

0,0 %
2017
1840 Saltdal

0,0 %
2018

EKG05

2019

Alle kommuner
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Måltall

Netto LG i % av DRI
Måltall:

75,0 %

100,0 %
90,0 %
80,0 %

72,1 %

69,1 %

70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %

0,0 %

0,0 %
2017
1840 Saltdal

2018
EKG05

2019

Alle kommuner

Måltall

Investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter
25,0 %
20,0 %
14,9 %

15,0 %

10,0 %
5,0 %

4,7 %
0,0 %

0,0 %
2017
1840 Saltdal

2018
EKG05

2019
Alle kommuner

10

Nøkkeltall pensjon og premieavvik:
Netto pensjonsforpliktelse i % av driftsinntekter
35,0 %
30,0 %

29,0 %

25,0 %
20,4 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

0,0 %
2017

2018
1840 Saltdal

2019

Alle kommuner

Akkumulert premieavvik i % av driftsinntekter
10,0 %

9,3 %

9,3 %

9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %

0,0 %

0,0 %
2017

2018
1840 Saltdal

Alle kommuner
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2019

Nøkkeltall selvkost – vann og avløp
Dekningsgrad og selvkostgrad:
Dekningsgrad og selvkostgrad
Vann

Dekningsgrad = Gebyrinntekter/Gebyrgrunnlag
Avløp

120%

120%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

Selvkostgrad =Gebyrinntekter/(Gebyrgrunnlag + Av

0%

0%
2017

2018

Dekningsgrad

2017

2019

2018

Dekningsgrad

Selvkostgrad

2019

Selvkostgrad

Selvkostfond:
Selvkostfond/underskudd til fremføring
Vann
0

Avløp

0

1

2017

2018

2019

1

-500

1
-1 000

0

-1 500

0
-1 680

-2 000

0
-1 829

Selvkostfond Vann

0

0

0

2017

2018

2019

Selvkostfond Avløp

Nøkkeltall tjenester:
Barn med barnehageplass
2019
94,6 prosent
Elever som får særskilt
norskopplæring
2019
4,6 prosent
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
2018

Elever i SFO/AKS
2019
33,5 prosent
Barn med plass i kommunal musikk- og
kulturskole
2019
18,6 prosent
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år
2019

Kr 4 230
78,3 per 1000 innbyggere
Netto driftsutgifter til helse og omsorg i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter
2019
45,5 %
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Tidligere forvaltningsrevisjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selvkost vann og avløp (Bestilt 2020 – ikke levert)
Vedlikehold vei (Bestilt 2019 – ikke levert)
IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser (2019, Plan for selskapskontroll)
Forvaltning av kommunale bygg (2019)
Psykiatri og rus (2018)
Samhandlingsreformen (2015)
Offentlige anskaffelser IRIS (2015, Plan for selskapskontroll)
Økonomistyring (2014)
Helse, miljø og sikkerhet (2013)
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak (2011)

Risikovurdering med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Funksjonsdyktig kommunalt folkestyre
Åpenhet og innsyn
Et fungerende demokrati forutsetter åpenhet og innsyn. Offentleglova og kommunelovens
regler om møteoffentlighet skal legge til rette for at kommunens virksomhet er åpen og
gjennomsiktig. På denne måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske
deltakelse, tilliten til kommunen og allmenhetens kontroll med forvaltningen.
Møteprinsippet er styrket i ny kommunelov ved at det er klargjort hva som skal anses som et
folkevalgt organ og at det er en begrenset adgang til å opprette folkevalgte organ. Det skal nå
fastsettes reglement for folkevalgte organers virkeområde, virksomhet og saksbehandling.
Saltdal kommune har postlister som er tilgjengelig via forsiden på kommunens hjemmesider.
Postlistene gjelder bare et fåtall dager bakover i tid. Hvert enkelt dokument i postlisten må
bestilles. Dette kan skje via hjemmesiden.
På hjemmesidene er det i tillegg oversikt over datoer for møter i politiske utvalg, samt
oversikter over: hvem som er valgt til de ulike utvalgene, deres partitilknytning og
kontaktinformasjon. Møtedokumenter og protokoller fra møtene er også tilgjengelige.
Norsk Presseforbund offentliggjorde i 2018 en såkalt åpenhetsindeks. Indeksen bygger på tre
innfallsvinkler der en sjekker hjemmesidene, kommunene svarer på spørsmål og det blir sendt
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et innsynskrav til kommunene. Maks poengsum er 30,5 mens minimum poengsum er minus
13. Saltdal kommune fikk 12,5 poeng, og var dermed rangert som nummer 14 blant
kommunene i Nordland.

Det er gjennomført folkevalgtopplæring i kommunen.

Saksutredning og gjennomføring av kommunestyrets vedtak
Kommunedirektøren har etter kommuneloven ansvar for at saker til folkevalgte organer er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir gjennomført uten ugrunnet opphold. Saksutredningen skal
gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom
på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket,
skal vedkommende si fra om det på en egnet måte.
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om Oppfølgning av kommunestyrets vedtak.
Denne ligger etter hvert noe tilbake i tid (2011)

Virksomhetsstyring
Internkontroll
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, jf.
kommuneloven § 31-3. I kommunens årsberetning skal det redegjøres for tiltak som er
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med
virksomheten. Et nytt krav er at kommunedirektøren minst en gang i året skal rapportere til
kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn.
Det er krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for
de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven,
opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.
Rådmannens internkontroll var satt opp som et tema Plan for forvaltningsrevisjon 20122015, men det ble ikke gjennomført en egen forvaltningsrevisjon på dette området.
Kontrollutvalget fikk vinteren 2020 en orientering fra administrasjonen om internkontroll.
Utvalget fikk opplyst at det var mangler ved dagens system, og at et nytt system er under
iverksettelse. Kontrollutvalget ba om en presentasjon av det nye internkontrollsystemet i
møte høsten 2020.
Generelt sett er det en risiko for at ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å ta i bruk
denne type systemer. Svikt i opplæring og / eller bruk av internkontrollsystemer kan føre til
lovbrudd og manglende måloppnåelse. Med bakgrunn status i kommunen når det gjelder
internkontroll, herunder innføring av nytt system, kan det være aktuelt med
forvaltningsrevisjon mot slutten av planperioden.
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Sykefravær
Kommunedirektøren rapporterer i årsberetningen om jobbmessig tilstedeværelse, heller enn
sykefravær. Måltallet for tilstedeværelse er 93 %, altså et sykefravær på maks 7 %.
Kommunen hadde i 2018 en tilstedeværelse på 92,7 %. Tilsvarende tall for 2017 var 91,6%.
Tallene er noe lavere enn landsgjennomsnittet for sykefravær i kommuner (9,8% i 2019).
Internt i de ulike enhetene er det store sprik i sykefraværet. En av kommunens SFO-er hadde
et sykefravær på 21,9 % i 2018. Byggforvaltning 12,6 %, Servicetorget 11,6 %.
Sykefravær har ikke vært eget tema i tidligere forvaltningsrevisjoner, og det har heller aldri
vært prioritert i en plan for forvaltningsrevisjon. Kommunens sykefravær er noe lavere enn
landsgjennomsnittet, og har heller ikke vist noen generell stigende tendens slik som i andre
kommuner. Kommunen er en stor arbeidsgiver og nivået på sykefravær har dermed stor
betydning. Etter en samlet vurdering av risiko foreslås det at det ikke gjennomføres en
forvaltningsrevisjon på dette området.

Etikk og varsling
Et av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner er
tillitskapende. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner og
kommunale foretak og selskap har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at
retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. I årsberetningen skal kommunen
gjøre rede for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk
standard.
Arbeidstakere har rett, og til dels plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Kommunen som arbeidsgiver plikt til å utarbeide rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen.
Kommunen har etiske retningslinjer og rutiner for varsling.
Kontrollutvalget har hatt varsling som tema på generelt grunnlag (2016), og behandlet også et
konkret varsel som var kommet til ordfører (2018)
På bakgrunn av annen, nylig kontrollaktivitet på området, foreslås det ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i planperioden.

Arkiv og dokumentasjon
Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et
kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for
åpenhet, demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende
postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette.
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Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et
redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.

En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke foretar
overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at
mange kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som
gjelder.
Kommunen har sak/arkivsystemet Elements. Her skal dokumenter journalføres og lagres i
saksmapper i saksarkiv og andre arkivdeler. I tillegg har kommunen en rekke spesialiserte
fagsystemer som ligger utenfor sak/arkivsystemet.
Det er ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon på dette området. Kontrollutvalget fikk i møte
i 2020 en gjennomgang av kommunens postrutiner. Ut fra en vurdering av risiko anbefales det
ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i planperioden.

Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet til informasjon og IT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt
informasjon til de rette menneskene til rett tid.
Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og stiller
krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Det
kreves dokumentert internkontroll. Kommunen skal ha en komplett oversikt over alle
personopplysninger som kommunen behandler, både innenfor de ulike tjenesteområdene og
internt med kommunens ansatte og politikere. Basert på disse oversiktene skal kommunen
vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for avvikshåndtering.
Kommunen skal ha databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på
vegne av kommunen, f.eks. leverandører av IT-systemer. Kommuner skal gjennomføre og
dokumentere opplæring av alle ansatte innenfor personvern og informasjonssikkerhet.
Kontrollutvalget har så langt ikke hatt tema personvern på dagsorden.
Det er et forholdsvis nytt og omfattende regelverk som berører alle virksomheter i
kommunen. Generelt er det risiko for mangler ved system og etterlevelse, hvilket kan
medføre risiko for tap av data, informasjon på avveie, at nødvendig informasjon ikke er
tilgjengelig for de som trenger det, tap av tillit og omdømme. Datatilsynet kan utstede store
bøter for alvorlige eller omfattende brudd på lovgivningen på området.
I og med at regelverket er såpass nytt og omfattende, er det en risiko for at kommunen ikke
har tilfredsstillende system for etterlevelse på dette området. På denne bakgrunn anbefales
gjennomføring av en forvaltningsrevisjon om dette temaet i løpet av valgperioden.
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Anskaffelser
Reglene om offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, og at
det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelser over en viss verdi skal kunngjøres
og gjennomføres i samsvar med regulerte prosesser, og Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA) kan ilegge gebyr for brudd på lov og forskrift innen sitt område.
Reglene om offentlige anskaffelser skal også bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet og
ivareta miljøhensyn.
Kontrollutvalget har i liten grad hatt Offentlige anskaffelse som tema de siste årene, i alle fall
når det gjelder kommunen som organisasjon. Utvalget fikk i 2015 en rapport fra en
forvaltningsrevisjon hvor Iris Salten sitt forhold til regelverk om offentlig anskaffelse ble
undersøkt. Samme tema i samme selskap ble gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2019.
Saltdal kommune har blitt innklaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) to
ganger de siste 4 årene. Begge gangene gjennom Samordnet innkjøp i Salten (2016:
anskaffelse av IKT-utstyr og -tjenester, ikke brudd på lov. 2019: anskaffelse av
bedriftshelsetjeneste, brudd på lov)
Brudd på regelverket om offentlig anskaffelse kan føre til omdømmetap og / eller økonomiske
konsekvenser for det offentlige.
Ut fra en samlet vurdering av risiko på dette området anbefales gjennomføring av en
forvaltningsrevisjon i løpet av perioden.

Offentlig støtte
EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, dersom støtten kan vri eller true
med å vri konkurransen og påvirke samhandelen innen EØS-området. Kommunen kan gi lovlig
støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte.
En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i konkurranseutsatte
markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom. Konkurranseutsatt aktivitet
skal være tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig
kryssubsidiering. Investeringer i næringsvirksomhet og omsetning av offentlig eiendom kan
også gi risiko for ulovlig støtte.
Risiko for kryssubsidiering kan oppstå når kommunen eller dens foretak opererer i
konkurranseutsatte markeder. Håndtering av reglene om offentlig støtte er vesentlig for tillit
og omdømme.
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Eiendomsskatt
Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Saltdal kommune har
eiendomsskatt. Fra og med 2020 kan maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom være 5
promille. Med virkning fra 1.1.2020 har kommunestyret vedtatt en sats på 4 promille.
Kontrollutvalget har hatt ingen henvendelser de siste 10 årene angående kommunens
saksbehandling i forbindelse med eiendomsskatt. Det har heller ikke vært vurdert
gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området.

Eiendomsforvaltning og vern av verdier
Eiendomsforvaltningen
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning,
drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.
God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og
effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig
bygningsmessige rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier,
forvalter og bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende
interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor organiseres på en tydelig og
hensiktsmessig måte.
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og
eiendomsforvaltningen, et rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som
bidrar til god kommunikasjon mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som
kan tjene som beslutningsgrunnlag. Anbefalinger innen eiendomsforvaltning tilsier at
kommunen bør ha oversikt over teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale
bygg og boliger.
Kontrollutvalget har så sent som 2019 fått utført en forvaltningsrevisjon med tema
Forvaltning av kommunale bygg. Utvalget har i tillegg i 2019 bestilt en forvaltningsrevisjon
med tema Vedlikehold av vei. Det synes lite aktuelt å gjennomfør ny forvaltningsrevisjon
innen dette området i planperioden.

Tjenesteyting – kvalitet, rettssikkerhet og produktivitet
Barnehage
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på barnehageområdet.
Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til barnehageplass, drifte
egne barnehager i samsvar med gjeldende krav, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private
barnehager, samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn både etter barnehageloven og
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
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I Undervisningsdirektoratets foreldreundersøkelser for barnehager fremkommer det ikke tall
for Saltdal kommune. Kommunen har svært høy andel barn i barnehage. Saltdal kommune
har utfordringer ifølge årsmelding 2018 knyttet til kompetansekrav til pedagogisk personale i
barnehage. Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter
er 10,2 % i Saltdal (2018), mens den er 8,8 % i Kostragruppe 5.
Samhandlingsområdet Oppvekst og kultur hadde et merforbruk i 2018 på kr 6,3 mill, men
barnehagene sto for bare kr 0,4 mill av dette.

Grunnskole
Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Kommunen skal sørge for at
opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. opplæringsloven § 13. Dette stiller store krav til planlegging og organisering. Kommunen skal ha et system som
gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar sine forpliktelser etter opplæringsloven, jf. §
13-10.
Kompetanseheving for lærere i barne- og ungdomsskolen er fortsatt et nasjonalt
satsingsområde. Det legges særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på
lederutdanning for rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre
etter- og videreutdanning for lærere.
Grunnskolepoeng (samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og
eksamenskarakterene på vitnemålet) var 43,9 for skoleåret 2018/2019. Dette var noe høyere
enn fylkessnittet på 41,7. Kun ett år tilbake (2017/2018) var tilsvarende tall 40,5 mot 41,6 for
fylket. Kommunens skoler oppfyller norm for lærertetthet på alle trinn.
Antall årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring er rapportert
til 86,8 i Saltdal (2019), mens snittet i Kostragruppen er 61,4. Tilsvarende tall i 2018 var 49,3 i
kommunen. Sist tilgjengelige årsmelding (2018) beskriver Spesialpedagogisk hjelp/
Spesialundervisning som et målområde, hvor PPT skal delta i og bidra med bistand og
veiledning på systemisk nivå i møter i barnehage og skoler. For 2018 er det rapportert at
dette ikke har vært iverksatt og satt i system.
Samhandlingsområdet Oppvekst og kultur hadde et merforbruk i 2018 på kr 6,3 mill, hvorav
Felles oppvekst og kultur 1,9 mill, Røkland skole 2,9 mill og Flyktningkontoret 1,4 mill.
Fylkesmannen gjennomførte i 2019 et tilsyn med lovkrav i forhold til skolemiljø ved Røkland
skole. Tilsynet fant regelverksbrudd bl.a når det gjaldt
- Oppfyllelse av plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø
- Oppfyllelse av plikten til å jobbe forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å
fremme et trygt og godt skolemiljø for elevene
Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon om spesialundervisning. Dette ligger langt tilbake i
tid (2006). Ut fra en samlet vurdering av risiko på området, anbefales det gjennomført en
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forvaltningsrevisjon med tema spesialundervisning. Også forvaltningsrevisjon med tema
økonomistyring /-forvaltning kan være aktuell.

Barnevern
Barnevernets oppgaver er regulert i lov om barnevernstjenester. Hovedoppgaven er å sikre at
barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og at de som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal
medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og skal samarbeide
med andre sektorer og forvaltningsnivåer.
Det er gjort flere endringer i barnevernloven i 2018, og forslag til ny barnevernslov har vært
på høring i 2019. Lovendringene vil ytterligere styrke barnets perspektiv og bidra til økt vekt
på forebygging og tidlig innsats.
Kommunen har inngått avtaler om interkommunalt samarbeid med Beiarn kommune.
Tjenesten er innholdsmessig delt i to: undersøkelsesteam og tiltaksteam.
Kommunens netto driftsutgifter per år per innbygger til barnevernet er kr 1 801 (2018), som
er litt høyere enn Kostragruppe 5 (kr 1 737). Kommunen har noe lavere utgifter per barn i
barnevernet enn Kostragruppen (kr 95 295 i 2018, mot kr 101 876). Dette kan tyde på at
andre kommuner i gruppen generelt er inne med mer kostbare tiltak per barn.
I årsmelding 2018 rapporteres det at barnevernet har klart å ha en 95 % andel av
undersøkelsene sine gjennomført innen 3 måneder. Måltallet er 100%. For 2018 hadde
barnevernet et betydelig mindreforbruk.
Barnevern har ikke vært gjenstand for forvaltningsrevisjon i Saltdal. Med unntak av ett møte i
2014 har barnevern i liten grad vært tema i kontrollutvalget.
Ut fra en generell vurdering av risiko innen området barnevern, kan det være aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon.

Sosiale tjenester
Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Utsatte barn og
unge og deres familier skal få et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
Kommunen skal ha kunnskap om innbyggernes levekår, finne forebyggende tiltak og tilby
tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre levekår for økonomisk vanskeligstilte.
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Antall sosialhjelpsmottagere i kommunen gikk ned fra 197 til 176 i 2018. Samtidig er det et
merforbruk på cirka kr 0,8 mill.
Netto driftsutgifter Ytelse til livsopphold per innbygger er kr 1 522 i Saltdal, men kr 755 i
Kostragruppe 5.
Tidligere planer for forvaltningsrevisjon har ikke satt opp sosiale tjenester som tema. Det kan
være aktuelt å vurdere forvaltningsrevisjon på dette området i løpet av perioden.

Introduksjonsordningen
Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller videre
utdanning.
Bare halvparten av de som hadde plikt og krav til norskopplæring i 2017 fikk det av landets
kommuner innen fristen på 3 måneder. (Kilde IMDI) Det er risiko for at mange kommuner ikke
sikrer god nok gjennomføring.
Kommunen hadde i 2018 stilt seg positiv til bosetting av 10 nye flyktninger pluss
familiegjenforening. Resultatet ble 6 + 1 bosatt. De siste 3 årene har det på landsbasis vært en
tydelig nedgang i antall flyktninger. Samhandlingsområdet Oppvekst og kultur hadde et
merforbruk i 2018 på kr 6,3 mill, hvorav Flyktningkontoret 1,4 mill.
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon om flyktningetjenesten eller
introduksjonsordningen. Ut fra en samlet vurdering av risiko anbefales det ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i planperioden.

Helse og omsorgstjenester
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og
omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og
omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at
tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i
aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere (under
67 år).
Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for
hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i
institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn.
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få
slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, jf. pasient og
brukerrettighetsloven § 2-1d.
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Kommunen brukte omtrent 48 192 kroner per innbygger til helse- og omsorg per innbygger i
2018, noe som er cirka 4 000 kroner høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 5.
Differansen utgjør cirka kr 19 mill. (2018)

Institusjonsdrift:
Per 2019 er andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem på 11,8 %, som er
litt lavere enn Kostragruppen (13,6%). Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon er kr 4 230 i
Saltdal, mens det er kr 3 644 i Kostragruppen (2018)
Fylkesmannen gjennomførte i 2019 et tilsyn med Saltdal sykehjem. Tilsynet konkluderte med
at kommunen ikke hadde etablert et fungerende kvalitetssystem som sikrer at beboere ved
Saltdal sykehjem i tilstrekkelig grad får ivaretatt sine grunnleggende behov.
Hjemmetjeneste:
Andel innbyggere som er over 80 og som bruker hjemmetjenester er 30,7 % i Saltdal i 2019,
en del lavere enn i Kostragruppen (37,1 %).
Tallene kan variere fra kommune til kommune, vanligvis ut fra hvordan balansen er mellom
insititusjonsplasser og tilbud om hjemmetjeneste. Saltdal har imidlertid lavere andel enn
snittet på begge typer tjeneste.
Det ble i 2015 gjennomført en forvaltningsrevisjon med innen Pleie og omsorg, men denne
var særskilt rettet mot Samhandlingsreformen. Revisor gjennomfører i 2020
etterlevelseskontroll med tema Pasientregnskap. Rapport om dette leveres over sommeren.
Det anbefales ikke gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området.

Beregning av selvkost og fastsettelse av gebyr
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom gebyrer
fra innbyggerne. Regler om beregning av selvkost er hjemlet i kommuneloven § 15-1 og
forskrift om beregning av selvkost. Forskriften gir rettslig bindende regler for hvordan samlet
selvkost for et tjenesteområde skal beregnes.
Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon med tema selvkost for vann og avløp i 2020.

Vann og avløp
Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig
avløpshåndtering. Alle kommuner skal ha beredskapsplaner for drikkevannsforsyning.
I mange kommuner er vann- og avløpsnettet gammelt og det er store kostnader knyttet til
vedlikehold og fornying. Klimaendringer med hyppige og voldsomme nedbørsmengder kan
være en utfordring dersom lednings-nettet er gammelt og/eller underdimensjonert.
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Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7 setter krav om farekartlegging og farehåndtering og om
internkontroll for alle vannverkseiere. Det er krav om internkontroll også på avløpsområdet,
og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp, jf.
Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14.
Saltdal omfattes ikke av bedreVANN – Kommunenes system for benchmarking av
vannforsyning. Det er imidlertid gjort en god del investeringer innen vannforsyning de siste
årene.
Feil eller uhell knyttet til vannforsyning kan ha store konsekvenser, kostnadsmessig og i verste
fall helsemessig, for kommunen og for andre arbeidsplasser. Det anbefales gjennomføring av
en forvaltningsrevisjon på området, med vinkling f.eks i forhold til internkontroll og
beredskap.

Renovasjon
Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet er å
produsere mindre avfall, samtidig som ressursene utnyttes bedre. Avfall kan påvirke miljøet
direkte ved at dårlig avfallshåndtering eller forsøpling endrer økosystemene. Gode systemer
for innsamling av avfall og oppfølging av forsøplingssaker er viktige tiltak for å hindre
forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall.
Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av
husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og
bedrifter.
I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale
selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet. Kommunene i Salten har satt ut
renovasjonstjenesten til Iris Salten IKS. Selskapet skal ivareta eierkommunenes behov knyttet
til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale
virksomheter, og kjøper renovasjonstjenestene i markedet. Tjenestene for
husholdningsrenovasjon skal leveres til selvkost.
Det var forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS i 2018/ 2019, med fokus på selvkost og offentlige
anskaffelser. Kommunestyret behandlet rapporten i sin sak 03/19. Kontrollutvalget i Saltdal
har allerede bestilt en forvaltningsrevisjon som skal utgreie på hvilken måte kommunestyrets
vedtak er fulgt opp av selskapet. Kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene har gjort
tilsvarende vedtak.
Kontrollutvalg i annen eierkommune har initiert egne undersøkelser av internprising mellom
mor- og datterselskaper Iris Salten IKS. Avhengig av resultatet av denne undersøkelsen kan
det være aktuelt å vurdere gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området.

23

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema
Vinkling
Offentlige anskaffelser Flere mulige vinklinger, bl.a:
- System og rutiner for
etterlevelse av regelverk
på området
- Etterlevelse av kjøp i
medhold av eller utenom
inngåtte rammeavtaler
- Kontraktsoppfølgning
inngåtte avtaler.
Renovasjon
Offentlig anskaffelse, selvkost.
Oppfølgning av kommunestyrets
vedtak i tidligere
forvaltningsrevisjon
Informasjonssikkerhet GDPR,
Generell
internkontroll

Risiko
Høy

Vesentlighet
Vesentlig for å unngå
ineffektive innkjøp,
eller merkostnader
som følge av feil eller
lovbrudd

Høy

Vann og avløp

Selvkost

Høy

Vann og avløp

Internkontroll og beredskap

Høy

Vesentlig i forhold til å
sikre effektiv drift av
eget selskap og et
fungerende marked.
Vesentlig for at
personopplysninger
ikke kommer på avveie
og at ansatte har
nødvendig informasjon
Vesentlig for
kommunen og
kundene.
Vesentlig i forhold til
økonomi og velferd.

Internkontroll og
kvalitetssystem

Bruk av kommunens
kvalitetssystem
Rutiner for faglig / forsvarlig
tjenesteutøvelse
Avvikshåndtering

Høy

Vesentlig av hensyn til
den enkeltes velferd

Spesialundervisning

Flere mulige vinklinger
- Etterlevelse av regler for
saksbehandling
- Etterlevelse av vedtak
Organisering
Kapasitet – smittevern
Kapasitet - pasientbehandling
Rekruttering

Høy

Vesentlig av hensyn til
den enkeltes velferd.

Høy /
middels

Vesentlig for brukerne
av legetjenesten.

Legetjenester
(fastlege og legevakt)
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Høy

