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1. INNLEDNING  
  

Årsoppgjøret består av denne meldingen og vedlagte årsregnskap med noter. I meldingsdelen 

redegjør vi for mål, aktivitet og resultater i virksomheten. Hensikten med årsoppgjøret er å gi 

en samlet oppstilling av kommunens viktigste aktiviteter og ressursbruk siste år.  

 

Å skrive de avdelingsvise meldingsdelene gir mulighet til refleksjon og egenvurdering. Det er 

viktig i en tid der kommunesektoren er svært presset og kommuner som vår omtales fra 

sentralpolitisk hold som ikke robuste.  

 

Oppgjøret retter seg mot kommunestyret. Kontrollutvalget skal se til at meldingens innhold er 

konsistent med opplysningene i årsregnskapet, og revisjonen går gjennom regnskapet, noter 

og økonomikommentarer som grunnlag for sin revisjonserklæring. Uttalelsene fra disse ligger 

til grunn for kommunestyrets sluttbehandling. Vi håper at også andre finner interessant 

informasjon i meldingen.  

 

Årsoppgjøret avlegges av rådmannen iht. kommunelovens § 48 og forskrift om årsregnskap 

og årsberetning for kommuner, § 10. 

  

Kommuneorganisasjonen har mange oppgaver og roller. Vi kan grovt dele disse i fire 

kategorier;  

 

 Kommunen er først og fremst beiarsamfunnets viktigste tjenesteprodusent. 

  

 Kommunen forvalter lokaldemokratiet og tar beslutninger som berører innbyggerne og 

samarbeidspartnere. 

  

 Kommunen er forvalter av deler av lovverket og gir tillatelser eller avslag ut fra dette.  

 

 Kommunen har sammen med næringslivet og innbyggere en viktig rolle som 

samfunnsutvikler.  

 

Kommunens oppgaver er i hovedsak lovpålagte, men også selvpålagte oppgaver er av stor 

betydning og redegjort for i meldingen. Vi rapporterer også på andre måter til overordnet 

myndighet og til statistisk sentralbyrå, blant annet i den såkalte KOSTRA-rapporteringen. 

Rådmannen er tilfreds med at vi også dette året fikk rapportert regnskapstall og 

virksomhetsresultater slik at vi er med på de første offentlige statistikkene. Det betyr at en 

rekke data er tilgjengelig for alle på nett og at lesere fritt kan gjøre seg egne refleksjoner og 

sammenligne kommunens prioriteringer og resultater mot andre kommuner.  

 

Rådmannen benytter anledningen og takker hver og en av de ansatte samt samarbeidspartnere, 

for de tjenestene som er gitt og de resultatene som er skapt i 2013. 

 

God lesing!  

 

Moldjord, 11. april 2014  

 

Ole P. Nybakk  

rådmann   
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2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING  

2.1 Kommunens overordnede mål og styringsprinsipper  

Organisasjonen Beiarn kommune drives etter politisk vedtatte mål. Tiltak og aktiviteter som 

fremmer måloppnåelse skal ha klar prioritet og alle som jobber i og for organisasjonen skal 

forholde seg til dette. I meldingen forsøker vi å gi et grunnlag for å vurdere om vi har nådd de 

målene som er satt eller gjennomført siste driftsår.  

 

I mangel av oppgradert overordnet planverk påvirkes kommunens strategiske arbeid av en 

kommuneplan fra 2002 og arealplan fra 2001. I 2013 kom vi imidlertid så langt i prosessen på 

begge disse overordnede planverkene at vi er trygge på å komme i mål i løpet av 2014. Det er 

rådmannen meget tilfreds med. Mens vi venter på planene oppleves det ekstra viktig at 

kommunens større investeringer, verdibaserte valg og utviklingsarbeid er godt politisk 

forankret.  

 

Kommunestrukturdebatten ble lagt på det lokalpolitiske »kjølerommet» høsten 2010, men 

blusset opp også lokalt, etter sentralpolitisk initiativ av Regjeringen høsten 2013. Dette krever 

tid i vår kommune, siden vi er den minste kommunen i Salten og femte minst i Nordland, målt 

etter folketall, men samtidig en kommune som rår over ekstraordinære økonomiske ressurser.  

Med utgangspunkt i sine økonomiske ressurser og dedikerte medarbeidere i strategisk viktige 

stillinger, klarer kanskje kommunen å levere såpass bra tjeneste- og forvaltningskvalitet og 

ligger så spesielt til geografisk og samferdselsmessig, at sammenslåing med andre kommuner 

ikke blir vurdert som ønskelig verken lokalpolitisk eller i befolkningen?  Dette spørsmålet vil 

bli debattert videre i 2014.   

 

Vi registrerer også av arbeidet med interkommunal eiermelding, at det går nye diskusjoner om 

hvordan ulike kommuner skal samhandle og samarbeide i Saltenkommunene.  

 

Beiarn kommune planlegger og drives videre ut fra et mål og ønske om fortsatt å være en 

egen kommune. Rådmannen har likevel ved flere anledninger bedt kommunestyret om å starte 

refleksjoner rundt alternative løsninger på kommunestrukturen og om kommunen skal innta 

en mer aktiv holdning til å utrede alternativer. 

 

 

Beiarn kommune - for fellesskap, tradisjon og nye utfordringer.  
Kommunens visjon er hentet fra vår gamle strategiske kommuneplan og uttrykt i overskriften. 

Nest etter denne er hovedmålene i kommuneplanens strategidel den viktigste rettesnor for 

kommunens aktiviteter. Herfra siteres følgende overordnede mål:  

 

Gjennom sitt tjenestetilbud skal Beiarn kommune, sammen med innbyggerne, arbeide 

for ei positiv endring i folketallet, skape gode levekår og bidra til å gi en positiv 

opplevelse av bygda.  

 

Kommentar: Folketallet gikk opp med 13 personer i løpet av 2013 og var ved årsskiftet 

2013/14 på 1.088. Vi hadde et fødselsunderskudd på 5 etter at 9 ble født og 14 gikk bort. 

Videre fikk vi flytteoverskudd på 18 personer fordi totalt 47 personer flyttet inn til kommunen 

(7 fra utlandet), mens 29 flyttet ut av kommunen og til andre steder i landet. Demografien har 

lenge vært slik at vi må ha større tilflytting enn utflytting for å kunne påregne økt folketall. Vi 

arbeider mye med denne problemstillingen og ansatte i 2013 blant annet en egen 
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«bolystklekkerioperatør» for å bidra systematisk til dette arbeidet.  

 

Kommunen skal skape gode vilkår for næringsaktivitet. Dette skal skje gjennom 

tilrettelegging for bruk av menneskelige ferdigheter, bærekraftig utnytting av lokale 

ressurser og tidlig utnytting av ny teknologi.  

 

Kommentar: Beiarn kommune fant det nødvendig å ansette en egen næringskonsulent i 2013. 

Det var meningen at vedkommende særlig skulle arbeide med kultur som næring, med 

bygdeutvikling og i større omstillingssaker. Situasjonen i viktige selskaper kommunen er 

tungt inne i på eiersiden gjorde det imidlertid nødvendig å rekruttere spesiell kompetanse på 

både næringssiden - og på kultursiden. Kapasiteten på utviklingssiden har dermed vært stor i 

store deler av 2013 når vi naturligvis også tar med Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) 

som vi eier 19 % av og som virker til beste for næringslivet i Gildeskål og Beiarn. Tilgangen 

til risikokapital synes å ha vært en av utfordringene. På dette området tok imidlertid 

kommunen et svært alvorlig og viktig grep ved at man i 2013 solgte aksjene i Sjøfossen 

Energi AS til en pris på kr. 201 millioner kroner.  

 

Beiarn kommune skal ha en dynamisk organisasjon og være en attraktiv arbeidsgiver.  

 

Kommentar: Vår evne til å beholde og ikke minst rekruttere kompetent arbeidskraft er 

organisasjonens mest kritiske suksessfaktor. I 2013 har vi både mistet viktig kompetanse og 

delvis klart å skaffe ny. Vi må imidlertid erkjenne at det er blitt svært vanskelig og 

kostnadskrevende å rekruttere spesiell kompetanse. Tross iherdig innsats klarte vi ikke å 

rekruttere ny skoleledelse etter omorganiseringen – og kommunen måtte finne på nye kreative 

løsninger for ledelse av økonomikontoret. Det store fokuset på kommunesammenslåing er nok 

en av faktorene som gir oss ekstra utfordringer på dette området. Vi mener å merke det også i 

starten på dette året.    

 

Beiarn kommune skal være en aktiv part og bidragsyter i en felles innsats for lokalt og 

regionalt samarbeid.  

 

Kommentar: Vi opplever å bli stadig mer avhengige av et velfungerende interkommunalt 

samarbeid. På noen saksfelt er dette av uformell og fagstøttende karakter, mens Beiarn 

kommune på andre områder inngår i nye formelle samarbeidsordninger. I 2013 har det vært 

arbeidet med ny organisering av PP-tjenesten som formelt kommer i gang fra 1. august 2014, 

skatteoppkreverfunksjonen er overlatt til Bodø i et vertskommunesamarbeid, og det har vært 

arbeidet videre gjennom året med den interkommunale eiermeldingen. Om man tar med både 

selskaper og formelle samarbeider, er Beiarn kommune med i ca 35 forskjellige samarbeider 

på slutten av året.  

 

Kontakten og samarbeidet med Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannens administrasjon 

er kommentert for de avdelingene der denne har vært vesentlig. KS Nord Norge sin stemme 

inn mot sentrale myndigheter synes ikke å være spesielt sterk. Administrativt opplever vi å 

bruke medlemsservice på sentralt hold mer enn KS Nordland/Nord-Norge.  

 

Beiarn kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet ved effektiv ressursutnyttelse 

og realistiske prioriteringer.  

 

Kommentar: Kommunens handlefrihet ble vesentlig forbedret i 2013. Dette skjedde etter at 

kommunen solgte sine aksjer i Sjøfossen Energi AS. Salget innbragte kr. 201 millioner, et 
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historisk stort beløp og svært viktig for kommunens og samfunnets fremtid. Midlene ble 

tilgjengelig for kommunen i oktober 2013, mens formalitetene ved salget var på plass i mars. 

Administrasjonen hadde på den måten tid og erfaring til å forberede plassering og 

kommunestyret hadde flere saker til behandling, der kommunens finansielle strategi ble lagt, 

blant annet med vedtak om egen lokal økonomisk handlingsregel. Det ble også avholdt 

folkemøte om hva som hadde skjedd og tatt opp hvordan kommunen planlegger å anvende 

midlene.  

 

Kommunens ordinære drift gikk ikke spesielt bra i 2013. Dette er nærmere kommentert under 

kapittel 2.5. Rådmannen er ikke tilfreds med verken brutto eller netto driftsresultat. Vi har hatt 

kapasitetsproblemer i ledelsen omkring på avdelingene, så kontrollen underveis i driftsåret har 

ikke vært optimal. Likeså gikk det ikke spesielt bedre enn budsjettert med verken statlige 

inntekter eller kraftinntekter, som sviktet i forhold til budsjett. Det som tross alt «berger» 

kommuneøkonomien i 2013 er resultatet av plasserte aktiva og at renteutgiftene på 

kommunens lån ble mindre enn budsjettert.  

 

Brutto driftsresultat ble positivt med kr. 577.000, mens netto driftsresultat ble negativt med 

kr. 985.000.  

 

Det positive i regnskapet er at mens kommunestyret balanserte sitt budsjett med en bruk av 

disposisjonsfondet på bekymringsfulle 2.959.000, er regnskapet gjort opp med en netto 

avsetning på kr. 1.514.940. Dette vurderes som viktig.       

 

Styringsprinsippene:  
 

1. Målstyring  

Kommunen skal være målstyrt. Det er redegjort for dette i innledningen til kap 2.1. 

Kommunestyret skal fastsette mål og strategier som skal være klart førende for 

administrasjonen og som politikerne skal benytte til å vurdere både sin egen og 

administrasjonens arbeid.  

 

2. Rammebudsjettering  

Gjennom budsjettvedtak får avdelingene økonomiske rammer fra kommunestyret som de 

disponerer til å gjennomføre tjenestene og oppgavene på sine ansvarsområder. Avdelingene 

har direkte ansvar for å bruke tildelte midler med sikte på best mulig måloppnåelse (resultat). 

Det gis normalt ikke tillegg til rammene i budsjettåret og det er stor frihet til å omdisponere 

innenfor rammen til de ulike ansvarsområdene hver avdeling har.  

 

3. Over-/underskuddsansvar  

Resultatenhetene beholder overskudd (ift. budsjettrammen) ett år og kan overføre det til neste 

år. Tilsvarende må underskudd dekkes av eget oppspart overskudd fra tidligere år. Dette 

innebærer at avdelingene kan se flere år i sammenheng, noe som forsterker ansvarsprinsippet 

for ledere. Dersom kommunen som helhet får regnskapsmessig underskudd, vil ikke 

avdelinger som måtte ha midler igjen på sin ramme kunne trekke dette med seg til neste år.  

2.2  Forholdet til det politiske miljø 

Styring skal foretas av politikerne, mens drift er administrasjonens ansvar. Dette er det 

redegjort for også i kommuneloven. Skillet mellom administrasjon og politikk går mellom 

ordfører og rådmann og rådmannens kompetanse og myndighetsområde gis av 

kommunestyret.  
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Kommunens ordinære drift er å betrakte som rådmannens kompetanseområde og rådmannen 

har ansvaret for at prinsipielle saker som ikke er å anse som kurante, blir utredet og forelagt til 

politisk behandling. Rådmannen har ansvar for at politiske vedtak iverksettes og følges opp. 

Videre skal rådmannen holde ordføreren orientert om kommunens drift. I dette ligger at det er 

ordføreren som skal holde de øvrige politisk styrende organer orientert. Det er også 

rådmannens oppgave å føre tilsyn med den kommunale virksomheten og å lede til at 

kommunen utvikler seg i takt med omverdens krav og i tråd med god forretningsmessig 

moral. Kommunen har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Sammen med en rekke andre 

styringsdokumenter skal disse behandles på nytt etter at nytt kommunestyre er på plass. 

 

Rådmannens vurdering:  

Delegasjonsreglementet klargjør ansvarsdelingen mellom det politiske og administrative 

apparatet der dette ikke direkte følger av kommunelov og avtaleverk. Ved ny valgperiode skal 

delegasjonsreglementet gjennomgås på nytt. Etter gjennomført folkevalgtopplæring i starten 

av 2012 ble dette satt på dagsorden. Nytt reglement ble imidlertid ikke vedtatt før i mars 2013 

på grunn av arbeidet med ny organisasjonsstruktur. Nå må man jobbe inn ny struktur og så 

redegjøre nærmere for videre delegasjon utover i organisasjonen slik at man rent demokratisk 

har god kontroll og oversikt. Dette gjøres ved utarbeidelse av nytt subdelegasjonsreglement.  

 

Rådmannen benytter anledningen til å takke for godt samarbeid mellom politikken og 

administrasjonen og for den tilliten administrasjonen er blitt vist.  

2.3 Politisk struktur  

Den politiske strukturen ble sist endret etter valget høsten 2003 og fremgår av vedlegg.  

 

2.4 Organisasjonsstruktur  

Gjeldende organisasjonsstruktur fremgår av vedlegg men er også beskrevet med årsverk og 

intern struktur i den enkelte avdelings del av meldingen.  

2.5 Økonomi  

Hovedtall fra regnskapet  

Driftsregnskap. 

 

 Beløp i hele 1000 kr. Endr. 2012–13 

 2009 2010 2011 2012 2013 1000 kr          % 

Sum driftsinntekter        106.659 110.516 117.095 129.388 124.888 -4.500 -3,5 

Sum driftsutgifter          108.459 109.864 113.984 115.392 124.311 +8.919 +7,7 

Brutto driftsresultat      -1.800 652 3.111 13.996 577 -13.419  

Netto finansutgifter         2.945 4.820 6.695 5.911 8.409 +2.498  

Motpost avskrivning   -5.109 -5.249 -5.383 -5.551 -6.847 +1.296  

Netto driftsresultat       364      1.081      1.799    13.636       -985 -14.621  

Netto driftsres. i % 0,3 1,0 1,5 10,5 -0,8 -9,7 %  

Netto avsetninger           -5.786 -594 -1.749 -780  -2.348 3.128  

Til finans i kap.regn       2.167 503 3.549 14.415 1.363 13.052  

Regnskapsresultat 3.983 1.173 0 0 0 0   
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Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære driften inkludert avskrivninger på 

driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å 

finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til 

senere års bruk. Årets resultat ble på kr. 577.000.   

 

Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter netto 

finansutgifter (renter og avdrag). Beløpet kan benyttes til avsetninger til senere år og til 

egenfinansiering av investeringsprosjekter. For å opprettholde en sunn økonomi bør netto 

driftsresultat være på minimum 3 % av driftsinntektene. Årets resultat ble negativt med  

kr. 985.000. Dette har sammenheng med at kommunen har lånt ut egne midler med kr. 

5.953.000, noe som er nesten 5,5 mill. kr. utover opprinnelig budsjett. Utlånene er finansiert 

med økt bruk av næringsfond. 

  

 

Regnskapsresultatet viser et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr.0. Dette 

fremkommer etter lovmessige avsetninger og bruk av fond i driftsregnskapet, samt vedtatte 

overføringer til investeringsregnskapet. 

 

Avvik mellom de enkelte avdelingens regulerte budsjettrammer og regnskap 2013 

 

Rammeområde 1.1 Sentraladm. -235.950 

Rammeområde 1.2 Skole/barneh. -350.177 

Rammeområde 1.3 A Helse og sos.  -239.969 

Rammeområde 1.3 B Pleie- og omsorg +340.513 

Rammeområde 1.4 Religiøse formål - 16.344 

Rammeområde 1.5 Land/kul./miljø   +109.144 

Rammeområde 1.6 Teknisk  

Rammeområde 1.7 Næring 

+ 1.908 

-50.317 

 

Kommentarer/årsak til de største avvik: 

 

Sentraladministrasjonen: 

 Her er det moderate overskridelser på flere innsatsområder: Fellesutgifter 90.000, 

 formannskap/kommunestyre kr. 66.000, øk.avd. 53. 000, rådmannens kontor kr. 

 48.000.  Årsaken er generelt for trange tildelte rammer ift reelt behov.  

Skole og barnehageavdelingen: 

 Overforbruk av lønnsmidler ved begge skolene. Barnehagen i pluss med kr. 192.000. 

 Overforbruket av lønnsmidler skyldes feilbudsjettering. 

Helse- og sosialavdelingen: 

 Husleieregning for NAV-kontoret på tampen av året på kr. 349.000 bidro til at 

 avdelingen kom ut med underskudd. 

Pleie- og omsorgsavdelingen: 

 Noen større merinntekter har bidratt til et mindreforbruk. 
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Pr. 31.12.13 viser avdelingenes disposisjonsfond følgende beløp: 

 

Rammeområde 1.1                kr.              0 

Rammeområde 1.2                «                 0 

Rammeområde 1.3 A ”     344.563 

Rammeområde 1.3B «                0 

Rammeområde 1.4 ”         4.583 

Rammeområde 1.5 ”     884.443 

Rammeområde 1.6 ”     359.150 

 

 

FOND  

Fondene viser følgende sammensetning og utvikling de siste 4 år. 

 

Fondsklasse: 

 

Rsk 2010 Rsk 2011 
Rsk 2012 Rsk 2013 

Disposisjonsfond 7.770 8.775 6.422 6.671 

Ubundne investeringsfond 3.314 2.800 5.903 203.734 

Bundne investeringsfond 353 239 5.150 106 

Bundne driftsfond 22.546 20.964 21.176 17.842 

Sum fondsavsetninger 33.983 32.778 38.651 228.353 

 

De ubundne investeringsfondene har økt fra kr. 5,9 mill. til kr. 203,7 mill. Dette har 

sammenheng med salget av kommunens aksjer i Sjøfossen Energi A/S til kr. 201 mill. I 

tillegg er det et forbrukt kr. 3,1 mill. av boligfondet til finansiering av diverse utbedringer av 

kommunale boliger. 

 

Bundne investeringsfond er redusert fra kr. 5. 150.000 til kr 106.000. Her er det innbetalt et 

ekstraordinært avdrag på lånegjeld med kr. 5.244.000. Dette var i hovedsak tilskudd fra staten 

i forbindelse med flomskade som tidligere var lånefinansiert. 

 

De bundne driftsfondene som i hovedsak består av næringsfondet er i løpet av 2013 redusert 

fra kr 21,1 mill. til kr. 17,8 mill. Næringsfondets forbruk beløper seg til kr. 11,1 mill og 

avsetningen er på kr 7,5 mill. Dette har da medført at fondet er redusert fra kr.. 19.534 mill. til 

16.066 mill. 

 

 

Frie driftsinntekter:  

Skatteinntekter  
Netto skatteinntekter på formue og inntekt samt naturressursskatt utgjorde i 2013  

kr. 24.465.000, mot kr. 23.495.000 i  2012. Dette gir en økning på 4,1 % i forhold til 2012. 

Dette er en noe svakere utvikling enn på landsbasis hvor skatteinntektene i snitt økte med 5,7 

%.  

 

Rammetilskudd: 

Rammetilskuddet fra staten utgjorde i 2013 kr. 46.768.000 mot 46.433.000 i 2012. Beløpet 

inkluderer prosjektskjønnsmidler på kr. 400.000,- til Pocket Nurse/DigiPro Helse. 
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Kraftinntekter  
Kraftinntektene har hatt følgende utvikling de siste 4 år: 

 

ÅR 
2010 2011 2012 2013 

Konsesjonskraft          7.411         6.935 5.008 5.668 

Konsesjonsavgift         3.061         3.133 3.312 3.407 

Naturressursskatt         6.453         6.558 6.375 6.368 

Eiendomsskatt         9.270       11.016 10.382 11.239 

SUM       26.195       27.642 25.077 26.682 

 

Samlet viser kraftinntektene en økning fra 2012 på kr. 1.605.000 eller 6,4 %.  

 

 

Driftsutgifter – Horisontal analyse 

Driftsregnskap (1000 kr.) Regnskap 

2013 

Regnskap 

2012 

Endring % 

Lønnsutgifter 66.703 62.989 5,89 

Sosiale utgifter  12.342 11.903 3,68 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 

egenprod.  

21.093 17.720 19,03 

Kjøp av varer og tjenester som erst. komm tjenester  8.387 9.908 -15,35 

Overføringer  8.941 7.485 19,45 

Avskrivninger   6.847 5.551 23,34 

Fordelte utgifter  -794 -165 381,21 

Sum driftutgifter  124.311 115.392 7,72 

    

    

Brukerbetalinger   6.666 6.573 1,41 

Andre salgs- og leieinntekter 5.423 5.199 4,30 

Overføringer med krav til motytelser  14.061 19.867 -29,22 

Rammeoverføringer fra staten   46.768 46.433 0,72 

Andre statlige tilskudd 2.305 7.209 -68,02 

Andre overføringer   8.668 5.048 71,71 

Skatt på inntekt og formue  18.097 17.120 5,70 

Eiendomsskatt  11.239 10.382 8,25 

Eiendomsskatt annen fast eiendom 1.887 1.870 0,90 

Andre direkte eller indirekte skatter   9.775 9.687 0,90 

 Sum inntekter  124.888 129.388 -3,47 

 

 

Tabellen viser hvordan kommunens utgifter og inntekter var fordelt etter arter i 2013.  

 

Driftsutgiftene viser en samlet økning på 7,72 %.  En betydelig del av økningen skyldes at 

veivedlikeholdet (sommer og vinter) i 2013 var om lag 1,5 mill. større enn i 2012. I tillegg 

kommer økte avskrivninger på om lag 1,3 mill. etter de store investeringene i 2012. 

 

Driftsinntektene viser en nedgang på 3,47 %. Dette kommer i første rekke av to 

ekstraordinære forhold som skriver seg fra 2012. Store beløp i momskompensasjon i 
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forbindelse med store investeringer, samt ekstraordinært tilskudd fra staten  i forbindelse med 

flomskader.  

 

Gjeldsoversikt: 

 

Lånegjeld R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 

Gjeld pr 01.01 i budsjettåret 68.015 71,.885 73.956 77.720 99.051 

Opptak av lån 10.631 8.015 9.310 27.796 7.638 

Avdrag på lån 6.761 5.944 5.547 6.464 12.255 

Gjeld pr. 31.12 71.885 73.956 77.720 99.051 94.434 

Årlige renteutgifter               2.688 2.563 2.735 3.027 2.828 

Sum renter/avdrag              9.449 8.507 8.282 9.491 9.281 

Renter/avdrag av driftsinntektene 8,8 % 7,7 % 7,1 % 7,3 % 7,5 % 

 

Vi kan dele lånegjelden i følgende: 

 

Selvfinansierende lån, rente- og avdragskompensasjon  kr.  5.270 

Videreformidlingslån kr.  9.744 

Delvis selvfinansierende, rentekompensasjon kr.  5,762   

Ordinære lån kr.73.658   

Sum kr.94.434  

  

Fra Staten har vi i 2013 mottatt kr. 673.806,- i rente- og avdragskompensasjon. 

 

 

Investeringsprosjekter 2013: 

 

Prosjekt Prosjekt (T) Beløp 

102 EDB-investeringer 1036707 

215 Rehabilitering barnehagene 92469 

301 EDB - fagprogram BS 38375 

309 Utstyr sykehjemmet 232834 

312 Nye omsorgsboliger 90625 

323 Kjøp av transportmidler 428473 

4 Utbedring avløp 815235 

505 Stedsutvikling Storjord 3245283 

508 Musikkbinge 471639 

607 Utbedring kommunale boliger 3384661 

608 Bil vaktmesterkorps 340216 

622 Utbedring Ågleinåga 259623 

623 Nye utleieboliger Holmen 11550 

633 Minigraver 228000 

673 Gang- sykkelvei Tollå 136058 

675 Gang-/sykkelvei Storjord 275049 

676 Eiendomsprosjekt (FDVU9 39247 

55 Kommuneplan 79420 

  
11205463 
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Balanse pr. 31.12.13 

 

Eiendeler 2013 2012 Gjeld og egenkapital 2013 2012 

Omløpsmidler 249,1   54,6 
Kortsiktig gjeld 

16,7   14,6 

- herav kortsiktige fordr.      9,1     8,5 Langsiktig gjeld 289,9 283,7    

Anleggsmidler 346,7 331,3 Egenkapital 289,2   87,5 

- herav utlån, aksjer og 

andeler og pensj.midler 

 

179,8 

 

168,7 

- herav fond 

- herav kap.kont. 

225,8 

  63,4 

  36,0 

  51,5 

      

Sum eiendeler 595,8 385,9 Sum gjeld og egen.kap 595,8 385,9 

 

 

SLUTTKOMMENTAR REGNSKAP 2013. 

 

Regnskapet for 2013 er avsluttet i balanse med en avsetning på kr. 1.514.940 til 

disposisjonsfondet. Kommunestyret har i sitt budsjett for 2014 vedtatt bruk av 

disposisjonsfond på kr. 2.959.000. Det  var svært viktig å kunne avslutte 2013-regnskapet 

med  en styrking av disposisjonsfondet og avsetningen for 2013 burde ha vært større, da 

saldoen på det sentrale disposisjonsfondet ved utgangen av 2013 er helt nede på kr. 2.193.000.  

 

Årets store sak i Beiarn kommune var vedtaket om salg av kommunens aksjer i Sjøfossen 

Energi A/S. Dette salget innbrakte kr. 201 mill. som i henhold til finansreglement og vedtatt 

handlingsregel er plassert hos 3 forvaltere hvor hovedmålet er å gi god avkastning til moderat 

risiko. Fondet har siden plasseringen i slutten av oktober til årets utgang gitt en avkastning på 

kr. 2. 855.454. Dersom vi ikke hadde fått disse inntektene i 2013 ville året gitt underskudd i 

driftsregnskapet. Bakgrunnen for det er først og fremst at skatteinntektene ble kr. 909.000 

lavere enn budsjettert. Noe av svikten ble kompensert med økt inntektsutjevning på kr. 

280.000. 

 

Når det gjelder kraftinntektene er de relativt stabile med unntak av salg av konsesjonskraft 

hvor vi målt mot budsjett fikk en inntektssvikt på kr. 332.000.  For å kompensere for denne 

svikten ble resten av konsesjonskraftfondet inntektsført, dvs. kr. 294.000. Her må det utvises 

større forsiktighet til hva som legges opp til i budsjettet, men vi har høstet verdifull erfaring 

som vi skal ta med oss på videre ferd. 

 

Ellers kan nevnes at mangel på lederressurser som vi har hatt ved flere avdelinger kan 

medvirke til at den økonomiske oppfølgingen av budsjett og regnskap ikke blir optimal. 

Derfor kan vi tilslutt konkludere med at årets regnskap er tilfredstillende ut fra at de ikke har 

store avvik og at vi ikke drar med oss underskudd til dekning senere år.  
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3. SENTRALADMINISTRASJONEN  
 

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontoret og kommunens stab med 

økonomiavdeling/kommunekasse, IT og servicetorget.  

3.1 Ansvars og arbeidsområder. 

 Overordnet ledelse 

 Økonomiforvaltning inkl. innlån, utlån, budsjett, regnskap, lønn, analyse og 

formuesforvaltning  

 Betjening av politisk virksomhet.  

 Overordnet personalforvaltning, HMS og internkontroll  

 Servicetorget med alle interne og eksterne informasjons- og servicefunksjoner   

 Interkommunalt arbeid og oppfølging av avtaler og selskaper 

 IT-drift, vedlikehold og utvikling av kommunens IT-nettverk 

 Tilsyns og sikkerhetsansvar 

 Rapportering og beredskap 

 

3.2 Organisasjonsstruktur 

I sentraladministrasjonen jobber følgende:  
Rådmann, organisasjonsleder (som gikk av til jul -13), økonomisjef, økonomikonsulent og IT-

konsulent. Sekretær økonomiavdelingen i en hel stilling fordelt på to ansatte. (En nyansettelse 

kom på plass etter pensjonering av mangeårig ansatt ).  Servicetorget har 2,8 stillinger fordelt 

på fire ansatte.  

 

Sekretær økonomiavdeling 1 stilling (2 personer) 

Økonomisjef er også skatteoppkrever, men på slutten av året inngikk kommunen avtale med 

Bodø kommune og skatteoppkreverfunksjonen ble overført til dem.   

 

 

 

 
 

 Hovedansvarsområder er sentral ledelse, økonomisk planlegging og budsjett, regnskap, 

personalforvaltning, lønningsregnskap, plan- og næringsarbeid, drift/vedlikehold og utvikling 

av kommunens edb-nettverk, interkommunalt samarbeid, informasjon, samt saksforberedelse 

og iverksetting av vedtak for formannskapet, kommunestyret og administrasjonsutvalget.  

Rådmann 

100 % 

Økonomisjef 

100% 

EDB-konsulent 

100 %  

Organisasjonsleder 

100% 

Utgikk ved årsskiftet 

- er til ny vurdering 

Økonomikonsulent  

og  

økonomimedarbeidere 

200 % 

Servicetorget 

280%  
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Rådmannen er øverste administrative leder med det ansvaret som følger av kommunelovens 

§ 23 og den myndigheten kommunestyret har gitt administrasjonen gjennom 

delegasjonsreglementet. Rådmannen er også engasjert i en rekke interkommunale oppgaver 

og bidrar til å ivareta kommunens interesser mot fylkes- og statsforvaltningen. Rådmannen er 

engasjert i en del av det lokale utviklingsarbeidet, herunder bistår han ulike politiske grupper i 

forhandlinger mv. Næringsarbeidet, som rådmannen har vært engasjert i, ble fra 1. april 2013 

ansvarsmessig overført til Kommunalleder for plan og næring.  

 

Organisasjonsleder har blant annet disse oppgaver:  

Sentral personalforvaltning, Servicetorget, IA-arbeid (Inkluderende arbeidsliv), HMS-

ansvarlig (Helse- miljø- sikkerhet), organisasjonsutvikling, kompetanse/opplæringsansvarlig, 

sikkerhetsarbeid ift. personalopplysninger, valgansvarlig og saksbehandling til alle disse felt.  

I hele 2013 jobbet organisasjonsleder med forberedelser og mottak av de første flyktningene 

til Beiarn kommune. Ansvaret ble imidlertid gradvis overført til egen flyktningkonsulent da 

denne kom på plass.  

 

Økonomiavdelingens oppgaver:  
Økonomiavdelingens oppgave er å håndtere kommunens økonomi. Det innbefatter:  

 å føre det daglige regnskapet og være à jour med bilagsregistrering, 

fakturahåndtering/- betaling  

 tilrettelegge og følge opp rapportering av KOSTRA - data  

 tilrettelegge og følge opp budsjettkontroll  

 skatteregnskap/innfordringer  

 lønnsregnskap med fraværsregistrering, refusjonsinnkreving m.m  

 fakturering og innfordring av kommunale avgifter, utlån og andre tjenester  

  

Av andre oppgaver fører avdelingen regnskap og lønn for Beiarn menighet og regnskap for 

overformynderiet. Overformynderiet ble etter lovendring overført til Fylkesmannen fra 1. juli 

2013. I tillegg har avdelingen ansvar for kontanthåndtering og drift av minibanken for 

Sparebank 1 Nord-Norge. 

 

Servicetorgets oppgaver:  
Servicetorget har sekretæroppgaver for alle avdelinger i kommunen og sentralbord- og 

informasjonstjenesten med viktige oppgaver i bl.a oppdateringer av kommunens web-side på 

internett. Kommunen har fått ny hjemmeside på nyåret 2014, etter en iherdig innsats på 

slutten av 2013. Sekretariatet har også ansvaret for kommunens felles saksarkiv og for- og 

etterarbeid i forbindelse med politiske møter. Videre administrerer de brøyteordningen av 

private veier, bostøtteordningen og forestår viktige deler av kommunens arbeid med 

reiselivsrelaterte spørsmål samt kontoføring av inngående faktura. I løpet av 2013 har 

kommunen innført elektronisk fakturahåndtering. Servicetorget fikk etter dette noe bedre 

kapasitet. Servicetorget er også superbrukere i spørsmål vedrørende saksbehandlersystemet og 

gir en del bistand på biblioteket.  

 

Servicetorget har «avgitt» 50% ressurs til sykehjemmet og 40% til IT-virksomhet. Dette har 

medført stor arbeidsbelastning og rekruttering i 90 % vikariat. En ser for seg en mer stabil 

situasjon i løpet av 2014, der løpende vikariater som utgår pr. 30. juni omgjøres til faste 

stillinger. 
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IT 

Kommunen har IT 

seniorkonsulent i 100 % stilling i 

tillegg til servicetorgets avgitte 

ressurs som IT-ansvarlig. 

Omfang og kompleksitet øker for 

hvert år. Dette har man vært nød 

til å ta hensyn til. I løpet av året 

er det gjort store omlegginger og 

bedre sikkerhetsrutiner er innført.  

 

Hele organisasjonen er prisgitt en 

stadig oppgradering, fornying og 

opplæring i systemer som vi på 

alle arbeidsområder nå er helt avhengige av. Vi har fremdeles noe driftstrøbbel og etter 

personalendringer noen opplæringsproblemer med saks- og arkivsystemet ESA.  

 

Føringer som er lagt i regionrådets vedtak om samordning, bl.a. harmonisering av 

programvare, serviceavtaler m.v,  er utfordrende å gjennomføre. Innføring av nytt 

lønningssystem ble oppstartet høst 2013. Anbudsprosessen gav ikke ønsket harmonisering og 

økonomikontoret har vinter og vår 2014 fått store tilleggsutfordringer og merarbeid.   

 

SIIS – Samordnet innkjøp i Salten  
Samordnet innkjøp i Salten består av 8 kommuner i Salten i tillegg til Bodø Bydrift og noen 

av de interkommunale selskapene. Innkjøpskontoret ligger i Bodø. Målet er rimeligere 

innkjøp for kommunene og ikke minst at offentlige anskaffelser kan gjøres innen for lov og 

forskrift. Alle innkjøp på rammeavtaler og direkteanskaffelser skal skje via innkjøpssystemet 

À jour. Det er etablert innkjøps- og anbudsgrupper for å sikre en lokal bestillerkompetanse og 

medbestemmelse, samt for å se til at man gjør avtaler som tjener alle deltakende kommuner.  

Målet er at det vesentligste av innkjøp i kommunen skal skje via IT-systemet À jour.  

 

 

Vurdering:  

Medarbeiderne i staben vurderes som offensive, pliktoppfyllende, fleksible og svært 

serviceinnstilte. Grunnleggende formalkompetanse anses å være oppfylt og realkompetansen 

står godt til de oppgaver og utfordringer Beiarn kommune har. Her blir vi generalister i våre 

stillinger, tverrsektorielt orientert og ikke eksperter innenfor strengt avgrensede fagområder. 

 

I løpet av året har vi forsøkt å rekruttere ny økonomisjef for vår Jarl Dokmo som ønsket å 

jobbe redusert. Det lyktes ikke og skatteoppkreverfunksjonen ble overlatt til Bodø kommune 

for på den måten å beholde Dokmo lengre.     
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3.3 Ressursbruk -  Sentraladministrasjonen  
 

Tabellen nedenfor viser utgiftene på de forskjellige funksjonene. 

 

 

Funksjon Regnskap 2013 Reg. budsjett Regnskap 2012 

100 Politisk styring 1.582.724 1.251.833 1.559.743 
110 Kontroll og revisjon 538.016 505.713 523.905 
120 Administrasjon 5.203.783 5.683.527 4.748.577 
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 152.129 0 145.525 
130 Administrasjonslokaler 1.112 2.000 0 
170 Årets premieavvik -156.109 0 -439.811 
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 125.718 0 81.540 
180 Diverse fellesutgifter 2.077.093 2.410.507 1.916.299 
190 Interne Serviceenheter -140 0 0 
201 Førskole 37.046 0 37.250 
202 Grunnskole 66.253 17.000 94.837 
213 Voksenopplæring 218.462 200.000 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 16.649 16.000 0 
232 Forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 155 0 0 
233 Annet forebyggende helsearbeid -141.367 0 -150.000 
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 284 0 0 
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid -745.848 -512.000 0 
243 Tilbud til personer med rusproblemer 280.849 0 0 
252 Barneverntiltak utenfor familien 0 0 795 
253 Pleie og omsorgstjenester i instistusjon 78.257 50.000 24.834 
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 24.696 0 24.834 
265 Kommunalt disponerte boliger 1.936 0 0 
275 Introduksjonsordningen 183.526 312.000 0 
281 Økonomisk sosialhjelp 11.725 0 0 
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 

ansvarsområde 221.574 0 220.785 
301 Plansaksbehandling 24.704 0 24.834 
302 Byggesaksbehandling og seksjonering 24.696 0 24.834 
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 243.169 -15.000 235.742 
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert 

næringsutvikling 24.696 0 24.834 
370 Bibliotek 37.046 0 37.248 
383 Musikk og kulturskoler 24.696 0 24.834 
880 Interne finansieringstransaksjoner -30.000 -30.000 30.309 

  
10127530 9891580 9191748 
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Beiarn kommunes administrasjonskostnader i 2013 er på kr. 10.241 pr innbygger mot 10.545 i 

2012. Gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner er på kr. 10.937  (10.696  i 2012).  

3.4  Betjening av politisk virksomhet   

(Tall for året 2012 i parentes) 

I 2013 ble det avholdt 9 møter og behandlet 53 saker i kommunestyret  (8/77). Tilsvarende 

tall for Formannskapet er 11 møter og 33saker (10/51). Plan- og ressursutvalget hadde  7 

møter og behandlet 43 saker (7/76), Driftsutvalget hadde 9 møter og behandlet 19 saker 

(8/33), mens Administrasjonsutvalget hadde tre møter og behandlet tre saker i tillegg til alle 

referater og orienteringer (5/8). 

3.5 Personal, likestilling, sykefravær, etikk og diskriminering  

I kommuneorganisasjonen er det 112 årsverk fordelt på 137 fast ansatte personer, mot 112 

årsverk fordelt på 134 personer i 2012.  

 

Personalforvaltningen utøves i det daglige på den enkelte avdeling, men sentral-

administrasjonen har ansvaret for oppfølgingen av en del ansettelser/oppsigelser, 

lønnsforhandlinger, ferieavvikling, en del typer permisjonssøknader, personalopplysninger, 

erkjentlighetsgaver mv. De ansatte er organisasjonens viktigste ressurs og de kommunale 

tjenestene ytes av medarbeidere som det er av stor betydning å ta godt vare på. Mot slutten av 

året 2013 ser vi at det er behov for å styrke den sentrale personaladministrasjonen. Kapasitet 

og systematikk må forbedres når vi opplever såpass store utfordringer med å rekruttere og 

beholde kritisk kompetanse som vi faktisk gjør.  

 

Vi forventer i årene som kommer, at lønn blir fastsatt mer lokalt. Forhandlingene er overlatt 

til administrasjonen v/rådmann. Forhandlingene høsten 2013 var et mellomoppgjør og ble 

gjennomført uten brudd. Det er imidlertid brukt mye tid på andre forhandlings- og 

drøftingsmøter. Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene oppleves som fleksibelt og 

godt. Det største forbundet, Fagforbundet, har kontor og fast tid på kommunehuset. 

 

Beiarn kommune har utarbeidet egne etiske retningslinjer, eget regelverk for bruk av sosiale 

medier og vi er med i flere interkommunale ordninger, blant annet innkjøpssamarbeidet i 

Salten. I tillegg har kommunens finansreglement egne formuleringer om etikk, 

arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø. De retningslinjene og reglene vi har bidrar til å 

opprettholde en etisk standard som oppleves som høy.  

 

Formuleringer som bidrar til å unngå diskriminering finnes i flere steder i våre ulike 

styringsdokumenter. Selv om det ikke gjennomføres eksplisitt og metodisk kontroll av disse 

områdene, er det rådmannens vurdering at avvik av betydning ville blitt fanget opp i 

brukerundersøkelser, medarbeidersamtaler, ved øvrig intern kontroll eller tilsyn, dersom dette 

hadde vært et reelt problem. Det er ikke funnet behov for å sette inn spesielle tiltak.  

 

Kommunen har jobbet mye med å få bort ufrivillig deltid. Særlig gjelder dette på vår største 

del av virksomheten, sykehjemmet. Likeså arbeides det med konkret bruk av tiltakene i 

personalpolitisk plan for å bedre likestillingen. Nedenstående tabell viser oversikt over antall 

deltidsstillinger fordelt på kjønn. 

 



Årsoppgjør for Beiarn kommune 2013 

 

20 

Fordeling heltid/deltid 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Antall ansatte i deltidsstillinger 74 74 80 84 86 

Antall kvinner i deltidsstillinger 68 68 73 77 79 

Antall menn i deltidsstillinger 3 6 7 7 7 

 

Kjønnsfordeling rammeområde 

 2012 antall 2012 % 

Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon   

 Kvinner 7 70 

 Menn 3 30 

Rammeområde 2 – undervisning – barnehage   

 Kvinner 27 69,2 

 Menn 12 30,8 

Rammeområde 3A - helse/sosial   

 Kvinner 7 87,5 

 Menn 1 12,5 

Rammeområde 3B – pleie og omsorg   

 Kvinner 61 95,3 

 Menn 3 4,7 

Rammeområde 4 – landbruk – kultur   

 Kvinner 1 20 

 Menn 4 80 

Rammeområde 6 – teknisk   

 Kvinner 2 18,2 

 Menn 9 81,8 

 

 
Sykefravær 

Sykepengerefusjon kr. 2.272.348  (1.794.668 i 2012)  

Fødselspengerefusjon  kr.1.016.743 (740.519  i 2012) 

 

Totalt sykefravær 

7,1 %, mot 6,1% i 

2012. Dette utgjør 

2.268 dagsverk i 

201, mot 1.825 

dagsverk i 2012. 

Fravær over 56 

dager gikk opp fra 

1055dager  i 2012 

til 1.510 dager i 

2013.  Egenmeldt 

sykefravær gikk 

ned 361 dagsverk i 

2012 til 222 

dagsverk i 2013. 
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3.6 Viktige utviklingstrekk og signaler for 2014  

Vi mener å ha et sterkt fokus på sykefravær og sykefraværsoppfølging i kommunen. Beiarn 

kommune er en Inkluderende Arbeidslivskommune og har en Handlingsplan med varighet ut 

2013. Etter at ny IA-avtale nå er fremforhandlet på sentralt hold, vil arbeidet med å oppdatere 

lokal plan ta til. Målet har vært at sykefraværet ikke skal overstige 6,7 % i perioden. 

Administrasjonen liker ikke utviklingen siste år og følger denne tett. 

 

Kompetanseplanen ble vedtatt i desember -12  og er fulgt opp med bevilgning  på kr.200.000 

til oppfølging i tillegg til de midler den enkelte har vært i stand til å prioritere over egne 

budsjetter. For budsjettåret 2014 har kommunestyret fulgt opp dette med tilsvarende midler. 

Alt av midler ble brukt i 2013 – og det vil de bli i 2014 også .  

 

HMS-arbeidet er viktig og en handlingsplan utarbeides årlig i samarbeid med HEMIS AS, vår 

bedriftshelsetjeneste.  

 

Kommunens personalpolitiske plan, inkludert etiske retningslinjer for ansatte i Beiarn 

kommune har vært fulgt i 2013. Ny plan, som også inneholder nye tiltak for kommunens 

likestillingsarbeid er under arbeid og nå på det nærmeste klar for høring. En tverretatlig 

arbeidsgruppe med deltakelse fra arbeidstakerorganisasjonene har gjort arbeidet. Forankring 

av plan med tiltak skjer gjennom kommunestyrebehandling i juni då. 

  

Folkehelsearbeidet blir stadig viktigere og ny handlingsplan er utarbeidet. Helsesøster og 

organisasjonsleder har ledet arbeidet sammen med ny velferds- og folkehelsekoordinator som 

kom på plass fra sommeren 2013, etter vedtatt ny organisasjonsplan. Folkehelsearbeidet vil få 

ennå sterkere fokus gjennom den nye planen og sak om etablering av frisklivssentral skal til 

sluttbehandling i kommunestyret i mai 2013.  

 

3.7  Viktige IT-signaler  
 

Prosjektstatus for 2013: 

 

Serverløsning. 

Vi har kommet godt i gang med å redusere antall fysiske servere. En del utfordringer i forhold 

til Norsk Helsenett, men arbeidet pågår.  

 

Ny løsning for skanning, print og kopiering. 

I 2013 ble kopimaskinene på kommunehuset fornyet.  

 

Oppgradering av fagprogram for saksbehandling, arkivsystem og møtehåndtering. 

Etter oppgradering av saksbehandlingssystemet i 2012 sliter vi fortsatt med systemet. Det er 

problemer med innkalling og utskrift fra politiske møter. Registrering av post er tungvint, og 

samhandlingen mellom saksbehandlingssystemet og Office pakken er ustabil.  Vi har dialog 

med leverandøren og det jobbes med saken.  

 

Oppgradering av fagprogram for Pleie og omsorg. 

 Fag programmet for Pleie og omsorg ble oppgradert.  

 

Oppgradering av fagprogram for Helsestasjonssystem. 



Årsoppgjør for Beiarn kommune 2013 

 

22 

Fag programmet for Helsestasjon ble oppgradert, vi er nådd våres mål, men en liten utfordring 

i forhold til Norsk Helsenett. Arbeidet med å løse dette pågår. 

 

 

EDB-noen av de viktigste prosjektene for 2014 

 Arbeid med fungerende virtuell serverløsning og sikrere backupløsning og personvern 

står høyest på prioriteringslisten.  

 Standardisering av IT-utstyr må fortsette og følges opp.    

 Samhandlingsreformen, meldingsutveksling og etablering av felles tilgang til Norsk 

Helsenett for H/S og Legetjeneste, dette omfatter også løsning for meldingsutveksling 

mellom PLO-sektor, primærhelsetjenesten og helseforetakene gjennom Norsk 

Helsenett. 

  Ny løsning for fakturaskanning og lønn på økonomiavdeling.  

 Ny hjemmeside for Beiarn kommune inkl. oppdaterte tjenestekataloger. 

 

3.8 Næring og næringsutviklingsarbeidet. 

 

Etter ny organisering, igangsatt fra 1. april 2013, ble ansvaret for næringsarbeidet lagt til 

kommunalleder for plan og næring og stedsutviklingsarbeidet lagt til kommunalleder for 

teknisk. Vi kommenterer likevel noen av tiltakene under denne delen av meldingen.  

 

Ansvaret for kommunens næringsarbeid deles mellom Sjøfossen næringsutvikling AS (SNU), 

der Beiarn kommune har en eierpost på 19 % (og ordfører i styret) og egne ansatte. Året 2013 

ble som forventet et meget krevende år for viktige næringsaktører i bygda og det var derfor 

nødvendig med en helt spesiell ressursinnsats rettet mot dette feltet. Beiarn kommunes 

forbruk av midler fra næringsfondet vitner sterkt om denne aktiviteten. Ved inngangen til året 

var status på næringsfondet ca 19 millioner kroner. Så fikk vi «påfyll» på nær 7,5 mill, blant 

annet med utbetaling etter utbyggingsavtale med Govddesåga Kraftverk AS på 3 mill. Status 

for næringsfondet ved utgangen av 2013 er likevel på bare 16 millioner etter en bruk inkl 

utlån på nær 11 millioner.  

 

SNU AS avlegger egen årsmelding.  Selskapet er en del av Sjøfossen Energi AS sitt 

konsernregnskap siden de eier mer enn 50 % .   

 

De sviktende skatteinntektene på inntekt og formue er tydelige signaler på at næringslivet i 

kommunen ikke går spesielt godt. Gjennom aktiv næringspolitikk, deleierskap i virksomheter 

og god dialog med næringslivet ellers bekreftes dette. Det er vanskelige tider for tradisjonelle 

bygdenæringer og for de litt større virksomhetene vi heldigvis har i Beiarn. Sett i lys av dette 

ventes at kommunen  fortsatt må bidra aktivt i næringsarbeidet. Rådmannen er meget tilfreds 

med ansettelsen av ny næringskonsulent, som straks han var i jobben kunne bidra direkte i 

selskaper der kommunen har eierinteresser.  

 
Kommunens eierskap i andre aksjeselskaper og ulike samarbeider skulle det greies ut om i en 

egen eiermelding. Arbeidet med denne ble imidlertid satt stille i påvente av en eiermelding for 

alle interkommunale selskaper. Gjennom eiermeldingen ventes at kommunen avklarer sin 

eierpolitikk og blir mer forutsigbar enn man er pr tiden. Særlig rådmannen har vært engasjert i 

det interkommunale arbeidet på området. Interkommunalt samarbeid og meldingen for de 
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interkommunale selskapene kommer til behandling i løpet av 2014. De selskapene vi er med i 

og som ikke er omfattet av denne meldingen må man da ta nytt tak i på slutten av året 2014.  

 

På slutten av året 2012 startet prosessen med vurdering av salg av kommunens aksjer i 

Sjøfossen Energi AS. Dette medførte en ekstraordinær innsats både under selve 

salgsvurderingene, forhandlingene og i forhold til kapitalplasseringene av de midlene som 

kom oss til utbetaling pr. 14. oktober, kr. 201 millioner.  Så mye penger for en kommune med 

såpass lite innbyggere gir oss helt nye muligheter til aktiv deltakelse i utviklingsarbeidet i 

kommunen.  
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4. SKOLE- OG BARNEHAGEAVDELINGEN 

4.1 Ansvars og arbeidsområder. 

 Grunnskole  

 Barnehage  

 Kulturskole  

 Logopedtjeneste  

 Skolefritidsordning  

 Morsmålsopplæring for fremmedspråklige  

 Voksenopplæring på grunnskolens område og Introduksjonsordningen 

4.2 Organisasjonsstruktur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Skole – og 

barnehageavdelingen. 

31,67 årsverk totalt i 

avdelinga 

 

Moldjord barnehage 

1,0 årsverk styrer 

3,0 årsverk ped. leder 

1,0 årsverk vernepleier 

4,5 årsverk assistenter 

0,5 årsverk 

renholder/vaktmester 

Moldjord skole 

0,5 årsverk inspektør 

4,0 årsverk lærere 

1,41 årsverk renholdere 

(overført teknisk avdeling) 

Voksenopplæring 

0,55 årsverk lærer norsk 

med samfunnsfag 

0,8 årsverk logoped 

 

Trones skole 

1,0 årsverk  rektor 

11,7 årsverk lærere 

0,9 årsverk vernepleier 

1,0 årsverk renholdere 

(overført teknisk avdeling) 

Beiarn kulturskole 

0,2 årsverk fagleder 

0,62 årsverk 

kulturskolelærere 

0,44 årsverk kjøp av 

tjenester  

 

Newton Beiarn 

0,60 årsverk lærer 

 

SFO – grunnskolen 

0,20 årsverk leder 

1,40 årsverk assistent 
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4.3 Resultatoppnåelse 

 

Vår verdiplattform skal sørge for at vi alle trekker i samme retning og har felles utgangspunkt 

for det vi gjør.  

 

Gi den oppvoksende slekt et utgangspunkt som setter dem i stand til å følge sine drømmer. 

Nysgjerrig – respekt – begeistring. 

 

Beiarn kommunes system for kvalitetsvurdering av grunnskolen skal sikre at politikerne har 

faktaopplysninger om grunnskolen og kvaliteten på opplæringen.  

 

Virksomhetsplanen behandles i driftsutvalget og er grunnlaget for vår resultatvurdering. 

 

Mål for grunnskolen i Beiarn. 

Elevene i grunnskolen i Beiarn skal skåre høyere på faktoren trivsel i elevundersøkelsen, enn 

landsgjennomsnittet. 

 Elevene har maksimal skår på trivsel. 

 

Grunnskolen i Beiarn skal jobbe mot at det ikke forekommer mobbing i skolen. Det gjelder 

skoleledelse, lærere, andre tilsatte, foreldre, rådsutvalg, kommuneledelse og politisk ledelse. 

 Elevene skårer høyt på trygt miljø og at det ikke er mobbing ved skolene. 

 

Grunnskolen i Beiarn skal ha resultat på faglig veiledning som ligger over sammenlignbare 

kommuner. 

 Elevene skårer høyt på trivsel med lærerne, mestring, elevdemokrati, motivasjon og 

faglig veiledning. 

 

Beiarn skal ha prosentvis færre elever på det laveste mestringsnivået i lesing og flere elever på 

det høyeste mestringsnivået. 

 

Beiarn skal ha prosentvis færre elever på det laveste mestringsnivået i regning og flere elever 

på det høyeste mestringsnivået 

 

Beiarn skal prosentvis ha færre elever på det laveste mestringsnivået i engelsk og flere elever 

på det høyeste nivået 

 

Nasjonale prøver 5.årstrinn 

Indikator og nøkkeltall 2012-13 

Engelsk 2 

Lesing 2 

Regning 2 

 

Nasjonale prøver 8.årstrinn 

Indikator og nøkkeltall Beiarn kommune  Kommunegruppe 06 Nordland  Nasjonalt 

Engelsk 2,4 2,9 2,9 3 

Lesing 2,4 3 3 3,1 

Regning 2,7 3 3 3,1 
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Eksamensresultatene for elever fra Beiarn kommune skal ligger over resultatene fra 

kommunegruppe 6, Nordland fylke og nasjonalt. 

 

Indikator og nøkkeltall Offentleg 

Matematikk muntlig eksamen 3,8 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,9 

Norsk sidemål skriftlig eksamen 2,4 

Samfunnsfag muntlig eksamen 5,7 

 

Elevene som går ut av 10. trinn i Beiarn kommune skal ha grunnskolepoeng som ligger over 

kommunegruppe 6, Nordland fylke og nasjonalt. 

 

                    Område Beiarn Kostragr. 06 Nordland Norge 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  41,3 .. 39,9 40 

 

 

Skolekontorets oppgaver, tiltak og prosjekter: 

Barnehagen  Statlig rammetilskudd videreført 

Prosjektet gratis barnehage  Fjernet ved politisk vedtak og innført delvis 

betaling fra januar 2013.  

Verdiplattform for avdelingen  Videreført og konkretisert.  

Handlingsplan, kompetanse for lærere  En lærer på videreutdanning skoleåret 

2013/2014.  

Lokal arbeidstidsavtale  Avtale videreført  

Norsk med samfunnsfag  Videreført  

Kommunal fremdriftsplan – kunnskapsløftet  Videreført  

Kvalitetssikringssystem for grunnskole  Videreføres  

Hvor god er vår skole  Videreføres  

Spesialundervisningsplan  Utsatt  

4 – årig sektorplan  Utsatt  

  

Resultatoppnåelse – økonomi  Regnskap viser et underskudd på skoledelen.  

 

Grunnskole: 
1.-4.- trinn har 5 dagers uke Videreføres 

Lesing og lesing i fag  Leseplan videreføres  

Verdiplattformen  Videreføres  

Hvor god er vår skole? Skolebasert vurdering  Videreføres  

Videreutdanning: Mat og Helse Gjennomføres skoleåret 2013/2014  

Elevvurdering, underveis - / sluttvurdering  Videreføres  

4 temaperioder 

Robolab-rom / First Lego League /WeDoo  

Videreføres 

Videreføres / 3 lag deltok  

Lego–programmering 1.– 4.- trinn  Videreføres  

Teknoundervisning 5. og 6.årstrinn 

 

Newton Beiarn  

Videreføres. Klassene sammen på Moldjord 

skole 

Permanent drift 

Lesing Leseplan videreføres 

Bruk av Fronter skole / barnehage  Videreføres 

Elev-, foreldre og lærerundersøkelsen  Gjennomført høst 2013 

Nasjonale prøver, kartleggingsprøver etc. Vår 2013 og høst 2013 
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Rehabilitering Trones skole Ferdig. Skolen kom i drift 03.01.2013 

 

Skolefritidsordning: 

Oppstart SFO ved begge skolene SFO i og utenfor skoletid. 

Leksehjelp og andre ”fag” Videreført og utvidet til man-, tirs-, ons-, torsdag 

 

Kulturskolen: 
Janne Berntsen er ansatt  som 

kulturskolerektor. 

 

  

Voksenopplæring: 
Norsk med samfunnsfag og 

Introduksjonsordningen for flyktninger 

I gang på Moldjord skole fra august 2013. 

4.4 Ressursbruk.  

Avdelingen fikk et negativt driftsresultat. Det skyldes en rekke forhold, som økte kostnader 

på skoleskyss, strøm, ikke budsjetterte driftsmidler til oppstart (var ikke tatt med i budsjettet 

til prosjektet) på Trones skole, og lønn.  

 

2013 

Funksjon 
Regnskap 
2013 Reg.budsj. 

Regnskap 
2012 

100 Politisk styring 69343,00 0 107446 

120 Administrasjon 52547,52 74750 394234 

170 Årets premieavvik 360401,00 0 -67492 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 113571,00 0 124191 

180 Diverse fellesutgifter -104241,37 0 160785 

201 Førskole 3810495,88 3900358 4761511 

202 Grunnskole 12491780,49 12975455 13132753 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 429868,21 448000 546230 

213 Voksenopplæring 466409,77 431891 540504 

215 Skolefritidstilbud 709823,99 1036817 574324 

221 Førskolelokaler og skyss 415699,08 398660 411931 

222 Skolelokaler 2524501,02 1808786 1732355 

223 Skoleskyss 574938,46 615000 710042 

232 Forebygging, helsestasjons og skolehelsetjenesten 0 0 1265 

261 Institusjonslokaler 0 0 2409 

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi -2049,41 0 0 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 26724,42 7000 357891 

383 Musikk og kulturskoler 573780,41 465033 192113 

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kul -30,83 0 -43525 

386 Kommunale kultur- og idrettsbygg 0 0 211667 

  
22513562,64 22161750 23850633 

 

Sektoren hadde ikke midler til vikarordning i forbindelse med politiske møter, funksjon 100.  

For skolene utgjorde dette ca 20 skoledager vår og høst høsten 2013. 
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Barnehagen, skolen, voksenopplæring og introduksjonsordningen 

 

Sentrale KOSTRA – tall 2013 (Ureviderte tall pr. 17.03.2013) 

 

Område Beiarn Kostragr. 06 Nordland Norge 

 

Barnehagen 

    

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,2 90,3 92 90 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 

kommunal barnehage 

169303 166547 161264 164349 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter 

5,9 7,6 11,6 14,4 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 4598 5901 6642 7453 

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn 

(f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle 

barnehager 

86000 23340 66088 55109 

Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i 

kommunal barnehage (kr) 

17455 16427 14385 13047 

 

Skolen 

    

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 

223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 

21,4 22 23,3 23,5 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

14,7 16,8 18,8 18,5 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter 

0,8 0,5 0,4 0,4 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

5,2 4,2 3,7 4,3 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

0,7 0,6 0,4 0,4 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 

223), per innbygger 

16804 17089 13301 12174 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per 

innbygger 

11568 13061 10697 9549 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 

innbygger 

653 355 220 185 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per 

innbygger 

4054 3225 2139 2207 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 

innbygger 

528 447 245 232 

Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 

215, 222, 223), per innbygger 

130 1436 1243 1356 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 

norskopplæring 

8,9 4,3 4,2 7,5 

Andel elever i grunnskolen som får 

morsmålsopplæring 

0 0,4 1,7 2,9 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 

13,9 10,7 10,2 8,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om 

skoleskyss 

72,3 45,8 24,3 22 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223), per elev 

189531 158529 117148 106172 
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Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 

181632 153499 112091 99534 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 

skoleskyss (202, 222, 223), per elev 

134267 121273 92077 80352 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), 

per elev 

131426 121283 92664 83031 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per 

elev i grunnskolen 

3113 2235 1521 1360 

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i 

grunnskolen 

554 1147 869 894 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud 

(215), per komm. bruker 

65333 28321 25946 26299 

Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 

komm. og priv. bruker 

65333 28091 25856 25672 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), 

per elev 

44413 27995 17240 14492 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), 

per elev som får skoleskyss 

7877 9131 8929 8871 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  41,3 .. 39,9 40 

 

Voksenopplæring og Introduksjonsordning 

 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter 

0,8 -0,2 0,1 0,4 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per 

innbygger 

630 -163 69 192 

Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen 

pr. innbygger 

0 .. .. .. 

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. 

innbygger 

167 .. .. .. 

Samlet utbetaling til introduksjonsstønad 170490 .. .. .. 

Årsverk i sosialtjenesten til introduksjonsordningen 1,3 .. .. .. 

 

Kulturskolen 

    

Netto driftsutgifter F 383 (kultur- og musikkskoler) 20,6 19,8 18 13,3 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 

kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter 

0,7 0,7 0,6 0,5 

Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og 

musikkskoler per innbygger 

551 540 339 260 

 

 

Barnehagen: Den høye kostnaden per barn i barnehage har sin årsak i at vi hadde gratis 

barnehage i 2012. Foreldrebetaling ble innført 01.01.2013. 

 

Skole: Høy brutto driftskostnad per elev grunnet lite elevtall og to skoler. Skolens andel av 

totalbudsjettet er på linje med sammenlignbare kommuner selv om andelen skolepliktige av 

befolkningen er lavere.  

 

Voksenopplæring: 1 elev får norskopplæring med samfunnsfag. Fra høsten 2013 mottok 

kommunen 9 flyktninger. Kommunene skal tilby norskopplæring med samfunnsfag til voksne 

flyktninger over 16 år. Dette får kommunene refusjon fra IMDI (Integrerings- og 

mangsfoldsdirektoratet) til. 3 voksne flyktninger deltar i Introduksjonsprogrammet. 
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SFO: Våre kostnader til SFO er høye. Dette skyldes utvidet SFO – ordning.   

 

Kulturskolen: Kostrarapporten viser noe høyere driftskostnad enn snittet for Nordland og 

høyere enn snittet for landet. Kommunen er den eneste som har rapportert at de har venteliste. 

 

I grunnskolen var elevtallet slik per 31.12 2013 

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 1-7 8 9 10 8-10 1-10 

Moldjord 4 6 8 5 6 5 4 38      

Trones 5 0 5 5 2 4 5 26 10 17 11 38 64 

Totalt 9 6 13 10 8 9 9 64 10 17 11 38 102 

 

Elevtallsutviklingen i grunnskolen. 

Skoleår I ALT  MOLDJORD TRONES 

2010 -2011 107 28 79 

2011-2012 108 31 76 

2012-2013 97 30 67 

2013-2014 102 38 64 

2014-2015 100 41 59 

2015-2016 89 40 49 

2016-2017 86 36 50 

 

I barnehagen var barnetallet slik per 17.12.2013 

Opplysninger om antall barn i barnehagen 

Antall barn etter alder og oppholdstid per uke.  

 O år 1 år 

født 1.9 

– 31.12 

2011 

1 år født 

1.1 – 

31.8 

2011 

2 år 

født 

2010 

3 år 

født 

2009 

4 år 

født 

2008  

5 år 

født 

2007 

 6 år 

2006 – 

utsatt 

skolestart 

Sum  

0-8 

timer  

         

9-16 

timer 

         

17 – 24 

timer  

  1      1 

25- 32 

timer 

     1   1 

33-40 

timer  

         

41 timer 

eller mer 

1   8 4 8 10  31 

Sum  1  1 8 4 9 10  33 

 

Antall barn i Moldjord barnehage: 33 

Antall plasser i Moldjord barnehage: 50 

 

Kulturskolen 

Ny kulturskolerektor ble tilsatt i 20 % stilling. DKS-koordinator er lagt til rektor i 

grunnskolen. Lærere: seks lærere, hvorav en lærer er på gitar, to lærere på slagverk, en lærer 

på sang, tre lærere på piano, en lærer på blåsegruppe. 
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Elevtallet per 31.12. 2013 var slik: 

 6 elever på sang 

 2 elever i Blåsegruppa 

 6 elever på slagverk 

 1 elev på fiolin med tilbud om fiolinundervisning gjennom Saltdal Kulturskole.  

 3 elever på gitar 

 11 pianoelever 

 

DKS – Den Kulturelle Skolesekken.  

DKS integreres i undervisningsoppleggene i skolen.  

Samarbeid med Kulturskolen og lokale kunstnere. 

Forestillinger fra Nordland fylkeskommune (DKS) 

Samarbeid med Beiarn Bygdetun. 

Vi har et variert tilbud innen mange områder: dans, musikk, drama, kunst, historie. 

Gjenbruksprosjektet med lokal kunstner. Samarbeid med Kulturskolen og Salten 

Gjenbrukssenter. Lage kunst av kasserte materialer. Resultatet ble en kunstutstilling på begge 

skolene. 

Batterijakten. 

Rundekonkurranse ved  begge skolene. 

Felles idrettsdag og turdag. 

Fotballturnering. 

Hver temaperiode (vi har 4 i et skoleår) avsluttes med en trivselsamling og et felles måltid. 

Vi hadde 2 matematikkverksted i 2013. 

Startet nytt skoleår med tur til gapahukan i Dokmodalen. 

Deltok med innsamling til TV-aksjonen. Elevene bakte boller og lagde sløyfer for salg. 

Markerte JulAnders med å bake flatbrød og lage mølje. 

Deltok på julegudstjeneste og hadde risengrynsgrøt etterpå.  

Juleverksted. 

Juleavslutning med underholdning av elever. Foreldrene var inviterte. 

 

Trones skole har mange prosjekter som de gjennom hvert skoleår gjennomfører. I 

årsoppgjøret for 2013 vil vi vise to av prosjektene skolen gjennomfører. 

 

Klisterhjerne 

Klisterhjerne er Trones skoles svar på quiz-bølgen som har 

rullet noen år. Det som er spesielt for Klisterhjerne er at 

deltakerne er fra ungdomstrinnet og at spørsmålene er i 

kategorien generelle, fagspørsmål og særemner. 

Fagspørsmål og særemner er spørsmål hentet fra pensum til 

hver klasse, dvs. at 8 trinn får spørsmål fra sitt pensum - det 

samme gjør altså niende og tiende trinn. 
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Hver klasse får anledning til å velge tre særemner 

som de ønsker spørsmål fra. 

Vanskelighetsgraden varierte fra lett til vanskelig, 

poengsummen var fra 100 poeng til 500 poeng. 

Vinnere av årets Klisterhjerne ble niende trinn. 

 

Trivselssamling 

Den 14. november 2013, arrangerte elevråde ved Trones skole  

trivselssamling. Dette er arrangement som jevnlig blir 

gjennomført ved skolen vår - nytt av året var at elevrådet 

arrangerte samlingen. Til stor suksess! 

Halve skoledagen den 14. november ble brukt til 

trivselssamling i skolens gymsal. Her var hele skolen samlet og 

alle elevene deltok. 

Elevrådet hadde delt elevene inn 

i 7 grupper, gruppene var delt på 

tvers av klassetrinn. Dette bidro 

til at alle ble kjent med 

hverandre og jobbet sammen om 

oppgavene som ble utdelt. 

 

Vi fikk se elever som måtte finne 

skjulte ting i mel, skrelle lengst 

mulig appelsinskall, med bind for 

øynene kjenne forskjell på to ulike 

vesker og fortelle hva det var de 

hadde hendene oppi, tegne det 

mest sjarmerende dyret, ta 

mikrofonen og fullføre en sang, 

bygge høyeste tårn ved hjelp av gruppemedlemmene, flytte en kjeks fra pannen og ned i 

munnen ved hjelp av ansiktsmusklene og tilslutt sprette en bordtennisball over et bord og oppi 

en kasse. . Oppgaver hvor det ble satt krav til ferdigheter, kreativitet og samarbeid. 

Alle sammen var vinnere og samlingen bidro til et enda bedre skolemiljø 

Voksenopplæringa 

Logopedtjenesten 2013  

Logopedens arbeid er svært variert, både med tanke på problemstilling og alder på brukere. 

Alt fra de minste barna i barnehagen og opp til klienter over 80 år, trenger språklig hjelp. 

 

De feltene det har vært jobbet på i år er: Norskopplæring, afasi, stemmevansker, nevrologiske 

vansker, taleflyt, uttalevansker, lese/ skrivevansker. 
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7 voksne, 10 skolebarn og 3 barnehagebarn har hatt oppfølging gjennom logopedtjenesten 

dette året. Ut over dette har det også vært gjort testing/kartlegging, rådgivning og oppfølging 

av pedagogisk programvare i skolen. 

 

Logopedtjenesten har pr. tiden 80 % stilling. 

 

Norskkurs - Introduksjonsprogrammet 

I 2013 var det en deltaker fra Thailand med thai som morsmål som fullførte sitt påbegynte 

lovpålagte norskkurs á 600 timer, hvorav 50 timer samfunnskunnskap. Hun hadde tolv 

skoletimer undervisning i uka fordelt på tre dager. Undervisninga foregikk på Trones skole fra 

januar til 10. september da den ble flyttet ned til Moldjord skole. Der gikk hun til kurset var 

fullført 03. oktober. Fra 10. september og fram til hun sluttet hadde hun undervisning sammen 

med flyktningene. Samfunnskunnskapen skulle egentlig vært gjennomført med 

morsmålslærer. Men da dette ikke var mulig å få til ble fagstoffet lest av deltaker på 

morsmålet og så ble det snakket om innholdet på norsk med læreren. Timene i faget ble derfor 

lagt mot slutten av kurset da norskkunnskapene var så gode at dette lot seg gjøre.  

 

10. september begynte flyktningene fra Nord – Sudan med arabisk som morsmål på norskkurs 

a 600 timer, hvorav 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er en del av introduksjons-

programmet. Kurset har hatt femten undervisningstimer norsk i uka fordelt på fire dager. 

Undervisninga foregår på Moldjord skole. Det er tre voksne deltakere på kurset. To av dem 

har rett og plikt til opplæring, den tredje har rett, men ikke plikt til opplæring. Det er også en 

fjerde deltaker i gruppa. Det er en ungdomsskoleelev som deltar tre dager på kurset da denne 

opplæringa har langt flere timer enn det skoleelevene tilbys og hun får en raskere progresjon i 

norskopplæringa. Undervisning i samfunnskunnskap ble påbegynt med morsmålslærer. 

 

Undervisninga har foregått etter individuelle læreplaner inneholdende mål og ferdigheter fra 

gjeldende læreplan i norsk. Tar med fire mål og ferdigheter som er i fokus hver dag: 

 

Mål og ferdigheter   

 Du skal snakke mye norsk. Folk skal forstå hva du sier. Vi skal ha fokus på god 

uttale. 

 Du skal lytte (høre) mye norsk. Du skal forstå hva folk sier. 

 Du skal skrive mye norsk. Folk skal forstå hva du skriver. 

 Du skal lese mye norsk. Vi skal jobbe med uttale, riktig trykk på enkeltord og hvordan 

vi varierer stemmen i forhold til replikker, spørsmål og annet.  

 

Jobben har vært ivaretatt av en fast ansatt lærer.  

 

Moldjord barnehage  

 

Resultatoppnåelse hovedmål/ satsningsområde 2013 

Moldjord barnehage er en barnehage med 2 avdelinger for barn i alderen 0 - 6 år. Moldjord 

barnehage hadde 38 barn fordelt på to avdelinger 

Vi er en lærende organisasjon som arbeider aktivt med videreutvikling av barnehagen med 

fokus på rammeplan og kjerneverdiene. 

Barnehageplass er en rettighet for alle barn fra fylte ett år. Nesten alle barn går i barnehage, 

og de tilbringer store deler av hverdagen sin der. Barnehagen skal ivareta barns og foreldres 

behov og gi barna et tilbud preget av omsorg, lek, læring og danning. Barnet skal få mulighet 
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til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å mestre sitt liv og kunne delta i 

fellesskap med andre. Læringen skjer med utgangspunkt i barnets egne forutsetninger og 

interesser.  

 

Barnehage og skole har ulike mandat og læringskulturer, men begge har et felles mål om å 

stimulere barns lyst til å lære. Utdanning har en økende betydning i vårt samfunn. Det fordrer 

tydeligere sammenhenger i læringsløpet, uten at det går på bekostning av barnehagens 

egenart.  

 

På bakgrunn av brukerundersøkelsen ser vi at foreldrene til barna er fornøyde. Det de ønsket 

var en forbedring av barnehagens fysiske utemiljø. Vi har gjort noen små endringer og vil 

videreføre og oppgradere vårt utemiljø.  

 

Rammeplan har ulike fagområder vi skal arbeide etter. Vi har valgt å legge vekt på 

fagområdene: Kropp, bevegelse og helse, samt Kommunikasjon, språk og tekst. Det 

innebærer ikke at de andre fagområdene ikke blir ivaretatt, men er ikke så synlige i vår 

dokumentasjon.  Omsorg, lek og læring, sosial og språklig kompetanse og syv fagområder er 

sentrale i barnehagenes læringsmiljø. De syv fagområdene er: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknikk 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 

 Antall, rom og form 

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.  

 

Moldjord barnehage sitt hovedmål  

 Hovedmålet: 

 Barna skal få oppleve å bruke hele kroppen 

  Måloppnåelse 

Styrke barnas grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og få et positivt forhold til kroppen, 

sunn mat og helse  

 

Hva har vi gjort for å nå hovedmålet 

 Faste turdager hver uke – da er barna ute hele dagen  

 Felles skidag der alle er med 

 Faste dager til bruk av gymsalen 

 

Fysisk aktivitet er i fokus. Barnehagen benytter gymsalen og friluftsområdet som er i 

nærmiljøet.   

Personalet tilrettelegger for gode opplevelser i skog og mark. I alle planene våre kommer det 

frem at vi arbeider med kropp, bevegelse og helse. 

Kostholdet er endret i barnehagen – vi følger helsemyndighetens retningslinjer for mat og 

måltider i barnehagen.   

 

Barn skaper sin egen kultur gjennom opplevelser og erfaringer 
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I løpet av høsten jobbet vi med temaet «eventyr og troll», hvor vi blant annet ønsket at barna 

tar i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede. 

 

Vi fantaserte om troll, hvordan de ser ur, hvordan de snakker og er med hverandre. Vi så på 

bilder av ulike troll og var på turer i nærmiljøet for å se etter formasjoner og steiner som 

kunne ligne på troll, og vi fant både troll og spor etter trollene. En gang kom det til og med et 

troll og banket på lavvoen vår i skogen mens vi satt inni og leste trolleventyr. 

Det ble mye god lek og fantasering rundt trollene, vi leste mange eventyr om troll, sang 

trollsanger og laget troll av ulike materialer. 

Som en avslutning på temaet planla vi en stor trollfest hvor foreldrene skulle inviteres til å 

spise trollsuppe (grønnsaksuppe) sammen med oss, samt at barna skulle danse og dramatisere 

trolldans til Dovregubbens hall. Barna hadde i forkant laget seg trollklær av hvite t-skjorter de 

hadde malt og hengt trollhale på. 

Dette ble et populært og vellykket tema takket være svært engasjerte ansatte og barn.  

 

Barnehagene må være der for barna, å ha et bredt spekter av muligheter og utfordringer. Dette 

gjelder like mye det fysiske miljøet som det å møte ulike personligheter i andre barn og 

voksne (kvinner og menn). Jeg tror at et mangfold av mennesker styrker barns menneskesyn 

og det grunnlaget som dannes i barndommen, som de tross alt skal ta med seg videre i livet. 

På mange måter er det vi som voksne som former barna. Da er det desto mer viktig med 

profesjonelle mennesker i barnehagen. Det er vår oppgave å bidra til det beste for de ulike 

barna på hver enkeltes premisser. 

 

Alle barn har en sterk trang til å leke – leken er en indre drivkraft. Lek er lystbetont og 

medfører ofte mye latter. Leken er også spontan og oppstår uten de voksnes medvirkning. Vi 

voksne oppfatter lek som det motsatte av alvor, men for barn er leken alvor. 

 

Det som først og fremst kjennetegner leken er at den er på liksom. Det betyr at barn kan leke 

at en gjenstand er noe helt annet enn den i virkeligheten er.  

 

 Fagområdene i Rammeplanen som er blitt berørt gjennom temaene er å bla. kunst, kultur og 

kreativitet, natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp bevegelse og helse, Antall, 

rom og form, Kommunikasjon, språk og tekst. 

 

 Personale 

Barnehagen har dette barnehageåret hatt stort sykefravær. Bemanningen har ikke vært 

redusert i barnehagen som følge av høyt sykefravær uten at det har blitt satt inn vikar.  

Videre vil et høyt sykefravær blant ansatte i barnehagen over tid kunne virke belastende for 

det øvrige personalet 

Det meste av fraværet skyldes sykdom som ikke kan relateres til jobb. 

 

 Økonomi: Aktivitet er holdt innfor vedtatt budsjettramme 

 

4.5 Viktige utviklingstrekk og behandling av utfordringer avdelingen 
fikk. 
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Språk / lesing.  

I løpet av våren 2011 ble leseplan for skolene og 

barnehagen ferdig.  Planen gir et helhetlig og en 

systematisk oversikt over hvordan barnehage og skole i 

samarbeid kan bidra til å øke leselysten og 

leseforståelsen for barn i Beiarn. Leseplanen er 

obligatorisk og har et minimums pensum som 

utgangspunkt. Den er videreført i 2013 og må revideres 

i 2014. 

 

Norskopplæringen for flyktningebarna  

I dag er de ute 1. time per dag. De har ikke norsklærer, 

men vi bruker kommunens logoped som ikke egentlig 

har kapasitet til denne opplæringen, grunnet flere 

oppdrag ute i felten. 

Behovet ligger langt høyere enn det vi kan fremskaffe i dag. Et minimum burde være at halve 

skoledagen gikk til norskopplæring og at de kun var inne i klassen i estetiske fag (Mat og 

helse, musikk, kroppsøving og kunst&håndverk). 

For norskopplæringen vil det ligge et ressursbehov på 52 %, noe vi ikke har per dags dato. I 

tillegg vil det være behov for ekstra styrkning i de klassene barna skal inn i.  Det er også 

bestemt at vi i de nærmeste årene skal ta imot 15 flyktninger til og allerede i mai, 5 personer. 

Da har vi ikke mulighet, slik ressursene er i dag, å kunne tilby eventuelle barn en 

tilfredstillende norskopplæring i skolen. Her må en i samarbeid med flyktningegruppa se 

hvilke ressurser de kan overføre i form av stillinger til skolen. De estetiske fagene dekker kun 

ca 30 % av undervisningen, så behovet for tilført ressurs til skolen vil ligge på ca 70 prosent. 

Skulle det vise seg at vi må ha flere ulike grupper på opplæringen, må ressursene økes deretter 

også. 

 

 

Newton Beiarn – Newton Salten – FLL  

Grotterommet er lokalisert i Gråtådalen. I dette området med grotter og spennende geologi, 

underviser vi fag som: geologi, matematikk og naturfag. Vi underviser etter godkjent Newton 

modul (Grotterommet: Geologi og naturfag over og under jorden) Dette er et tilbud for elever 

fra Saltenområdet. Tilbakemeldingene som vi har fått fra elever og lærere som har benyttet 

seg av tilbudet er utlukkende positive.   

Newton Beiarn består av mer en Grotterommet og FLL.  Vi har også et realfagsrom på 

Moldjord som driftes av en av lærerne på Moldjord skole.  

Barnehagen og elevene 1.-4.klasse og  5.-7. klasse (elevene fra Moldjord og Trones skole 

sammen) driver med robotprogrammering  på Moldjord skole . 

I 2013 ble Grotterommet besøkt av 169 elever og 20 lærere, totalt fra 7 kommuner. 
 

First Lego League, FLL 
FLL er en konkurranse hvor deltakerne konkurrerer på 3 områder: 

Forskning: Forske på en utfordring knyttet til årets tema. - Presentere en idé og eventuelt lage 

et produkt som kan løse denne utfordringen. 

Profilering: Markedsføre laget og løsningen på utfordringen elevene har arbeidet med. 

Teknologi: Bygge en robot i Lego som skal programmeres til å løse oppgaver på en bane. 

Formålet med konkurransen er å stimulere til naturvitenskapelig aktivitet blant barn og unge. 

 

Resultater FLL 2013  
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Oppsummering 

Lag Forskning Teknologi Samarbeid Markedsføring Snitt 

Marit og de 8 ungene 5,3 6,2 6 4,7 5,55 

Young Stars 5,3 7,7 Nominert 8 8,3 7,325 

NCIS Trones 6,9 5 9,5 Nominert 7,3 7,175 

Game of Trones 7,7 9,2 1.plass 8,5 9,0 8,6 

 

Robotkjøring 

Young Stars: 1.plass 

NCIS Trones: 3.plass 

Marit og de 8 ungene: 14. plass 

Game of Trones: 19. plass 

 

FLL Salten Champion: Game of Trones ble nominert (2. eller 3.plass) 

 

Musikkbinge 

Det er satt opp musikkbinge ved Trones skole. Denne kom på plass høsten 2013. 

 

Ledelse av grunnskolen. 

Det er en rektor for Moldjord - og Trones skole i 100 % lederstilling. Ved Moldjord skole er 

det 50% undervisningsinspektørstilling. 

4.6 Signaler for inneværende år.  

I 2014 blir det arbeidet videre med de samme satsningsområdene som ble påbegynt i planen 

fra 2008.  Det er særlig satset på språk, lesing i fag, Newton og FLL.   

 

Viktige arbeidsområder ellers er løpende regnskapskontroll samt arbeidet med økonomiplan 

2013-2016 og budsjett 2013. Innenfor personalområdet er det en rekke viktige 

arbeidsoppgaver også dette året. Alle lærerstillinger, styrer og pedagogisk lederstillinger i 

barnehagen er besatt av faglært personale.  

 

Kravene til dokumentasjon i alt hva vi gjør øker fremdeles og sett i forhold den relativt 

beskjedne størrelsen bruker vi nokså mye ressurser på ulik dokumentasjon, rapportering og 

tilsyn. Overordnede myndigheter setter strenge krav til kommunen som skoleeier, men 

motivasjonen og troen på at vi også i fremtiden skal kunne fylle disse er stor.  

 

 

Overordnet ledelse av barnehage og skole 

Justert kommunal organisering ble vedtatt vår 2013 og etter dette skulle man få på plass en 

kommunalleder som også skulle ha skole – og barnehage som sitt virkefelt. Det lykkes ikke å 

rekruttere til denne stillingen. Av denne grunn har skoleledelsen vært svært presset gjennom 

hele 2013. Kommunen utlyser nå 100 % stilling som oppvekstfaglig koordinator på 

administrativt nivå. 
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5. HELSE OG SOSIAL  
 

5.1 Ansvar og arbeidsområder. 

 NAV 

 Barnevernstjenesten 

 Legetjenesten 

 Helsestasjonstjeneste 

 Jordmortjeneste 

 Fysioterapitjeneste 

 Flyktningetjeneste 

 

5.2 Organisasjonsstruktur og personalressurser  

 

 

 

 
5.3 Resultatoppnåelse 

Hovedmål 

 Sikre nødvendig og god individuell helsehjelp. 

 Sikre og samordne helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. 

 Sikre økonomisk trygghet, redusere sosial ulikhet og videreutvikle tjenester og 

aktivitetstilbud for befolkningen. 

Helse og sosialavdelingen 

 
Velferd og folkehelseleder 100 % fra oktober 

2013 

 

Sosialkonsulent 100 % (fødselspermisjon fra 

juni) 

Legetjenesten 

 
200 % 

komm.overlege 

 

100 % turnuslege 

 

200 % 

legesekretær 

fordelt på 3 

personer 
 

Helsestasjon 

 
80 % ledende 

helsesøster m/5% 

friskliv 

 

20 % jordmor 

Flyktninge-

tjeneste 
 

100 % flyktninge-

konsulent 

NAV 
 

50 % veileder/ 

saksbehandler 

 

200 % veiledere – 

statlig ansatt  

Fysioterapi 
 

Avtale med 

driftstilskudd. 

 

120 % delt på 3 

fysioterapeuter 
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 Sikre et variert botilbud for innbyggere som har behov for tilrettelagte boliger. 

 Tilrettelegging for bosetting og trivsel for nyankomne flyktninger. 

 Sette større fokus på folkehelsen og tilrettelegge for større aktivitet, samt 

tilgjengelighet og oversikt over de ulike tilbud kommunen har. 

 

NAV  

Hovedmål: Gir mennesker muligheter.  

Ha fokus på NAV-reformens intensjoner om å gi flere muligheten til å komme seg i arbeid, 

tilby brukerne et mer effektivt og helhetlig tilbud, møte brukerne med respekt, og arbeide for å 

hindre sosial og økonomisk utrygghet.  

 

NAV lokal er et likeverdig samarbeid mellom stat og kommune som reguleres av en 

partnerskapsavtale. Det avholdes årlige partnerskapsmøter hvor samarbeidet og avtalen 

evalueres. Møtet i 2013 ble avholdt 12. mars. 

 

NAV Beiarn har vært et fullverdig NAV-kontor siden september 2009. Erfaringene vurderes 

så langt som positive. Opprettelsen av lokalt NAV kontor har bidradd til at det er blitt enklere 

å gi et effektivt og helhetlig tilbud til brukerne. Kontoret har fått bedre oversikt over 

tilgjengelige virkemidler både på statlig og kommunal side. 

 

NAV-kontorets oppgaver styres både av statlige og kommunale føringer. Sentralt er begrepet 

«Arbeid først». Det er lagt stor vekt på oppfølging av brukere der målet har vært å bistå den 

enkelte i å komme seg ut i arbeid og/eller tilbakeføres til arbeid. Gjennom nært samarbeid 

med bruker og eksterne samarbeidspartnere og aktiv bruk av ulike økonomiske virkemidler 

har aktivitet, utprøving og utdanning frem mot arbeid stått i fokus. Viktige 

samarbeidspartnere er bl.a. næringslivet, Bodø Industri AS, fastlegene, psykiatritjenesten og 

Karrieresentret i Indre Salten. 

 

Ungdom under 25 år er et av satsningsområdene til NAV. Det samme er 

sykefraværsoppfølging og oppfølging av brukere som har behov for stor innsats fra NAV for 

å lykkes i arbeidslivet. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, hjelp til å søke jobb, 

karriereveiledning, avklaring av helsemessig forhold eller annen oppfølging.  

 

Arbeidsledigheten i hele Beiarn sett under ett har vært lav også i 2013. Vi har forholdsvis få 

langtidsledige og flere har deltidsjobber.  

 

Stadig flere tar kontakt med NAV for gjelds- og økonomisk rådgivning og for å søke om 

frivillig forvaltning. Disse tiltakene er arbeidskrevende, men blir prioritert fordi vi ser det som 

et viktig virkemiddel for å hindre at utsatte brukere kommer i et økonomisk uføre.   

 

NAV Beiarn har også i 2013 hatt brukere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Målgruppen for 

dette tiltaket er de som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialstønad. I dette 

arbeidet har vi særlig fokus på unge voksne. Alle som har deltatt i programmet har vært i en 

eller annen form for tiltak.  
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Beiarn bosatte for første gang flyktninger i 2013. NAV Beiarn deltok i forberedelsene og det 

er gitt bistand til denne gruppen etter behov. 

 

Sosialtjenester  
Sosialtjenestens hovedintensjon er å bidra til at den enkelte har mulighet til å leve og bo 

selvstendig og ha mulighet til en aktiv og meningsfull hverdag, eventuelt i fellesskap med 

andre.  

 

Sosialtjenesten i kommunen  

Sosialtjenesten gir råd og veiledning, behandler søknader om TT-kort, parkeringskort for 

forflytningshemmede og ledsagerbevis. Sosialtjenesten skal ha et godt samarbeid med andre 

kommunale tjenester, NAV, Beiarn VTA, Bodø Industri og RKK. Sosialtjenestens 

hovedoppgave har i 2013 vært boligsosialt arbeid og tilrettelegging/mottak av flyktninger. 

*Sosialkonsulenten gikk ut i svangerskapspermisjon i juni 2013. Sosialtjenestens oppgaver 

ble da midlertidig overført andre på kommunal side i permisjonstiden. Dette har gitt mindre 

kapasitet totalt sett og en mindre offensiv og utadrettet sosialtjeneste. 

  

Rusarbeid  

Hovedansvaret for det kommunale rusarbeidet var lagt til sosialtjenesten, men ble i 

begynnelsen av 2013 overført til pleie- og omsorgsavdelingen. 

 

Boligsosialt arbeid  

Sosialtjenesten har, iht. sosialtjenesteloven, ansvar for å skaffe bolig til personer som av ulike 

årsaker ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. I perioder kan dette være en 

utfordring da kommunen har hatt få utleieboliger. I 2012 ble det bygget 4 nye boliger, som 

har vært utleid siden de ble ferdigstilt. I tillegg har kommunen hatt mer eller mindre fullt 

belegg på de øvrige utleieboligene. Det er fortsatt et behov for flere utleie -leiligheter/boliger. 

Sosialtjenesten skal behandle søknader om startlån og tilskudd fra Husbanken. Kommunen 

fikk innvilget et nytt lån på 2 millioner fra Husbanken, til utlån i 2013. I 2013 ble det gitt 

startlån på kroner 65.000. Når det gjelder tilskudd til tilpasning ble det utbetalt 50 000. Disse 

tilskuddene er strengt behovsprøvd og skal komme vanskeligstilte husstander til gode.  

Det er nedsatt en boliggruppe som behandler søknader om leie av kommunale boliger etc. 

Denne er ledet av teknisk avdeling (boligkontoret, ref vedtatt boligpolitisk plan) og består av 

personell fra teknisk avdeling, servicekontoret og sosialtjenesten.  

 

Flyktningetjenesten 

Ved årsskiftet 2012/2013 ble flyktningetjenesten i Beiarn kommune opprettet. Arbeidet med 

tilrettelegging for bosetting ble fordelt på to allerede ansatte, Tove Bergmann og Marit 

Moldjord. Beiarn kommune skulle for første gang bosette flyktninger, og det var en prosess 

som krevde mye kunnskaps- og informasjonsinnhenting. Samarbeid med barnehage, skole, 
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NAV, kultur og frivillige samt nabokommuner og IMDI ble prioritert i denne tiden. 

Informasjonsmøter ble avholdt. Innkjøp av inventar til husene ble gjort. I juni gikk den ene 

ansvarlige ut i svangerskapspermisjon og det ble ansatt flyktningkonsulent. 

I midten av august tok Beiarn kommunes flyktningetjeneste imot 9 personer. I samarbeid med 

de interne aktører startet forberedelsen av skolestart for ungene, mens de voksne startet med 

introduksjonsprogrammet.  

Flyktningetjenesten jobbet underveis med å styrke egen kompetanse slik at vi oppfyller 

introduksjonsordningens krav. I tillegg arbeides det med å finne både språkpraksis som er 

kommunens ansvar, samt arbeidspraksis som også er en del av introduksjonsprogrammet. 

 

Barnevern 

MÅL: Barnevernet i Beiarn skal arbeide for å sikre at barn og unge som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Barnevernet skal også påse og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 

 

Barnevernstjenesten er organisert som et interkommunalt vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens § 28-1b, med Saltdal kommune som vert. En egen samarbeidsavtale er fulgt 

opp av rådmann og velferds- og folkehelseleder. I 2013 hadde barnevernet 4 barn i 

fosterhjem, herav ett barn på frivillig tiltak. Beiarn kommune har tilsynsansvar for 4 

fosterbarn som er bosatt i kommunen av andre kommuner. 2 barn har hatt hjelpetiltak etter 

barnevernloven. Barnevernet har mottatt 2 meldinger og undersøkt 2 saker i løpet av 2013. 

Tjenesten har et tett og godt samarbeid med helsesøster, skole og barnehage. Deltar i 

ansvarsgrupper og samarbeidsfora med PPT og BUP. 

I høst hadde tjenesten en fagdag med barnehage- og skolesektoren, noe som ble vurdert nyttig 

for begge parter. Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre og ungdom. Blant annet har 

tjenesten foreldrestøttekoordinator og kan videreformidle og trene pedagogisk personale og 

foreldre i en egen metode for håndtering av adferdsvansker hos unge. 

  

Barneverntjenesten har to kontordager i uka i Beiarn, fortrinnsvis, tirsdag og fredag. I tillegg 

er barnevernet alltid tilgjengelig på telefon og kommer over etter behov. 

 

 

Legetjenesten 

Mål: Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og 

miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade og lyte. 

Helsetjenesten skal tenke samfunnsmedisin i et tverrfaglig samarbeid slik at det bidrar til god 

informasjon og øke interessen for hva den enkelte kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og 

sunnhet og folkehelsen. 

Delmål: 

Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og 

de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmede og 

forebyggende tiltak i kommunen. 

Leger og medarbeidere skal i samarbeid være serviceinnstilt slik at brukere av kontoret til en 

hver tid føler seg ivaretatt på en god måte. 
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I 2013 har legetjenesten hatt følgende personell: 

Kommuneoverlege Hege Kristin A. Jørgensen i 100 % stilling. Sherehan Shaban Maty Atya i 

turnustjeneste frem til 15.02.2013, hvorpå hun gikk inn i kommuneoverlegestilling. 

Turnuslegestilling vakant frem til 1.9.2013, men besatt av kandidat etter det.  

Kenneth Fernstrøm og Sven Ahnlund var vikarleger i 3 uker hver under sommerferien. 

Helsesekretærstillingene har vært stabil bemannet med; 

Sylvi Rasch i 80 % stilling, Torild Dokmo i 50 % stilling, Hilda Niesthoven i 20 % stilling. 

Medisinsk sekretær Marit Hansen i 50 % stilling har hatt en del ukers permisjon i forbindelse 

med sykepleierutdanningen. Hjelpepleier Hilda Niesthoven er fast vikar for hjelpepersonellet 

og har vikariert i Marits permisjon. I tillegg er Mona Pedersen vikar for hjelpepersonellet. 

Legedekningen vurderes som god og stabil.  

 

Resultat: 

Kurativt arbeid: det ble i 2013 registrert en økning i antall konsultasjoner/sykebesøk. 

I 2013 var antallet konsultasjoner/sykebesøk på dagtid 5.885 mot 5.566 i 2012. 

175 av konsultasjonene var på legevakt mot 125 året før. I tillegg var det registrert 386 

telefonkontakter i 2013. Telefoner med annet helsepersonell er registrert til 381. 

 

Annen aktivitet (Tall for 2012 i parantes): Enkle pasientkontakter 788 (840). Restbestillinger 

1790 (1630). Det er skrevet ut 239 (188) drosjerekvisisjoner til planlagte konsultasjoner ved 

legekontoret og til behandling utenfor bygda. Ved gjennomgang av diagnoser ser vi at som i 

2012 er kontakter knyttet til sykdom hjerte/kretsløp hyppigst. Kontakter knyttet til 

muskel/skjelett var nummer to, mens psykisk sykdom/symptomer var den tredje største 

gruppen. 

 

Legetjenesten samarbeider med øvrig helsepersonell i kommunen ved allmennmedisinsk 

offentlig tjeneste innenfor forebyggende helsearbeid, Friskliv og folkehelsegruppen, 

helsestasjon, sykehjem, psykisk helsetjeneste samt fysioterapitjenesten.  

I tillegg deltar legene på dialogmøter og tverrfaglige samarbeidsmøter med bl.a NAV og 

Spesialisthelsetjenesten.  

 

Vi har i 2013 hatt en liten nedgang i influensavaksinasjoner i forhold til 2012. 

Det ble satt 187 influensavaksinasjoner mot 196 i 2012. Det arbeides videre for å få god 

vaksinasjonsdekning av risikogrupper iht. å hindre komplikasjoner til kronisk sykdom. 

Det arbeider også kontinuerlig med kvalitetssikring og oppdatering av planverk knyttet til 

legetjenesten.  

 

Fysioterapitjenesten 

MÅL: Kommunen skal ved sin fysioterapitjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale 

og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade og lyte. 

 

I juni 2013 ble det inngått en ny avtale mellom fysioterapeutene. De arbeider en dag i uken 

hver. I behandlingene som er utført er det en betydelig overvekt av skulder- og nakkeplager. 
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Det gis god individuell informasjon og opplæring slik at den enkelte pasient gjennom 

egentrening kan forebygge ytterligere skader. Fysioterapeutene har i tillegg til pasientrettet 

virksomhet samarbeidet med NAV, sykehjemmet og Friskliv. Fysioterapeutene gir 

behandling til beboere på sykehjemmet ved behov. Fysioterapeutene har vært aktivt med i 

planleggingen av  oppstart av Frisklivsentral. Det tilbys trening i oppvarmet basseng for 

enkelte brukergrupper. 

 

Helsestasjonen/Jordmortjenesten 

MÅL: Jordmor, helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en viktig rolle i å forebygge 

psykiske og fysiske plager hos gravide, barn og ungdom, gjennom veiledning, rådgivning, 

nettverksarbeid og helsekontroller. 

  

Jordmor, Anita Andreassen tilbyr de gravide konsultasjoner hos henne i tillegg til lege. I 2013 

hadde vi 9 fødsler i Beiarn. 

  

Lege i helsestasjonen brukes til spe- og småbarnskontroller, skolebarn og svangerskaps-

kontroller. Lege er også tilstede på ansvarsgrupper rundt barn med spesielle behov. Lege er: 

Sherehan Shaban Atya. Det henvises til fysioterapeut for vurdering og oppfølging. 

  

Therese Maria Brodersen har 80 % fast stilling som helsesøster. 

  

Helsestasjonsvirksomhet 

Helsesøster har spe- og småbarnskontroller ved fødsel, 6 uker, 6 måneder, 1 år, 2 år, 4 år og 6 

år. Innbyggerne i Beiarn benytter seg av tilbudet, noe de også gjør i skolehelsetjenesten. 

Ved behov drar helsesøster på hjemmebesøk. 

  

Helsesøster samarbeider godt med skole og barnehage, sosialtjeneste, barnevern og 

legetjenesten i kommunen. Videre koordinerer hun reisedagene til barne- og 

ungdomspsykiatrien. Hun er med i nettverket for ledende helsesøstre i indre Salten. 

  

Babytreff på helsestasjonen en gang pr. måned er et populært tiltak blant hjemmeværende 

mødre. Baby/barnesvømming arrangeres av helsestasjonen i samarbeid med Friskliv og er 

også et svært populært tilbud. 

  

I 2013 tok Beiarn kommune imot sine første flyktninger. Dette gav helsestasjonen nye 

utfordringer og oppgaver. 

  

Vaksinasjoner: 

Vaksinasjonsdekningen er på 100 % i 2013. Alle vaksiner registreres i sentralt 

vaksinasjonsregister. Vaksinasjon og rådgivning til utenlandsreisende er en oppgave som 

helsestasjonen ikke er pålagt, men som gjennomføres til de som kommer med forespørsel som 

en ekstra service. Etterspørselen er økende også i 2013. 
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Skolehelsetjeneste: 

Helsesøster har fast kontortid på skolene i kommunen. Helsesøster deltar på undervisning på 

begge skolene i ulike tema som røyking, hygiene, ernæring, sex, prevensjon og samliv osv.  

Barn med spesielle behov følges tett opp, og helsesøster har ofte et koordinatoransvar og er 

aktiv med i dette arbeidet. 

  

Det utføres også en del syns- og hørselstester av voksne på helsestasjonen. 

 

  

Folkehelse og Friskliv 

MÅL: Hovedmål for Friskliv Beiarn er å utvikle tilpasset fysisk aktivitet og andre kulturtiltak 

til kommunens befolkning som en integrert del av helsetjenesten. 

  

Beiarn kommune er en Folkehelsekommune. I 2013 ble det ansatt Velferds og 

folkehelseleder. Det arbeides aktivt med tilrettelegging av forebyggende og helsefremmende 

aktiviteter i et bredt perspektiv. Folkehelsegruppa er fortsatt aktiv og skal bistå 

folkehelsekoordinatoren. 

  

I 2013 var sykkel tema for aktivitet. Kommunestyret har gitt sitt «sykkel-løfte» til Salten 

Regionråd og får «karakter» i forhold til hvordan kommunen følger opp sykkelaktivitetene 

hvert år. I 2012 fikk vi Ng, men i 2013 fikk vi M. Det ble avholdt en sykkelkonkurranse hvor 

en kunne få et krus dersom en syklet 50 km i løpet av sesongen. Deltakelsen ble liten. Beiarn 

kommune har en stor fysisk aktivitet. Vi har mange besøkende på tiltak som fotballtrening, 

sirkeltrening, svømming og lignende. Utfordringene er å aktivere og engasjerer alle de som 

foretrekker sofaen. 

 

5.4 Signaler for 2014 

 

NAV 

NAV Beiarn vil i 2014 ha fokus på å opprettholde den gode, helhetlige og effektive hjelpen til 

brukerne i Beiarn kommune. Det blir fortsatt viktig å prøve å opprettholde den lave 

arbeidsledigheten og støtte de brukerne som har behov for innsats fra NAV. Samhandling 

med det resten av det kommunale apparatet, med NAV forvaltning, med NAV Nordland og 

med Bodø Industri AS og Beiarvekst AS er viktig for å få gode resultater i dette arbeidet. 

NAV vil fortsatt være sterk engasjert i flyktningetjenesten med informasjon og hjelp.  

 

Boligsosialt arbeid 

Kommunens oppgaver innenfor boligpolitikken er flere. Kommunen har i følge lov om 

sosiale tjenester et ansvar for å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. I 

tillegg skal kommunen skaffe midlertidig husvære for personer i en nødsituasjon og som ikke 

klarer å skaffe bolig selv. Kommunen skal også legge til rette for bygging av nye boliger og 

fornyelse av bomiljøer. Innbyggerne i Beiarn skal disponere en god og egnet bolig, uavhengig 
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av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. Fokuset for 2014 blir da å 

arbeide for en best mulig hjelp og veiledning for de vanskeligstilte på boligmarkedet.   

 

Folkehelsearbeid  

Hovedmålet for Friskliv og Folkehelsearbeidet er å utvikle tilpasset fysisk aktivitet og andre 

kulturtiltak til kommunens befolkning som en integrert del av helsetjenesten.  

 

Det er godt oppmøte på de aktivitetene/tilbudene som er satt i gang og de vil derfor bli 

videreført i 2014. Bytte til elektronisk nøkkelkort har gitt en bra økning i medlemsmassen på 

treningsstudioet og vi håper dette fortsetter ut over i 2014. Det vil også bli arbeidet med å 

synliggjøre alle folkehelsetilbud i kommune for alle aldre.  

 

Utfordringen er å gi et bra lavterskeltilbud slik at vi når flere innbyggere gjennom 

folkehelsearbeidet. Derfor er arbeidet og vurderingen av oppstart av en Frisklivsentral i 

startfasen, og vi håper at denne vil komme i gang i slutten av året (september). 

 

 

Sluttord  

Ansatte i helse– og sosialtjenesten vil fortsatt legge vekt på å videreutvikle tilbudene slik at 

befolkningen i Beiarn opplever tjenestene som gode, helhetlige og samordnede. 
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6. PLEIE OG OMSORG  
 

6.1 Ansvars og arbeidsområder. 

 
Beiarn sykehjem 

 Langtidsopphold  

 Korttidsopphold/Rehabilitering  

 Dagopphold  

 Avlastning  

 

Hjemmetjenesten  

 Hjemmesykepleie  

 Hjemmehjelp  

 Ambulerende vaktmester  

 Avlastning utenfor institusjon  

 Matombringing  

 Trygghetsalarm  

 Omsorgsbolig  

 Støttekontakt 

 Botilbud til mennesker med utviklingshemming  

 

Psykisk helsetjeneste  

 Miljøterapi  

 Dagsenter  

 Psykiatrisk sykepleier  

 Støttesamtaler 

 

 6.2 Organisasjonsstruktur 

 

 

Pleie og 

omsorgsavdelingen 

Kommunalleder for 

omsorg 

 

Beiarn sykehjem 
Avdelingsleder har 

ansvar for:  

31,6 årsverk fordelt på 47 

personer 

Psykisk helse 

Fagleder har ansvar for:  
3,3 årsverk fordelt på 4 

personer 

Hjemmebasert omsorg 

Avdelingsleder har 

ansvar for:  
22,57 årsverk fordelt på 

35 personer 
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Bemanning  
 

Stillinger  
 

Medarbeidere  
 

Beiarn sykehjem 31,6 47 

Hjemmesykepleien                                                                                                                          6,57 14 

Psykisk helsetjeneste 3,3 4 

Avlastning utenfor institusjon 1,88 5 

Hjemmehjelp /ambulerende vaktmester 3,45 9 

Merkantil 1 1 

Kommunalleder for omsorg 1 1 

Bolig til mennesker med 

utviklingshemming 

             5,5 6 

 

 

6.3 Resultatoppnåelse 

 

 

 

 

Sykehjemmet 

at beboerne skal 

oppleve trivsel og 
trygghet i hverdagen 

og mulighet til å delta 

i tilpassede aktiviteter 

Psykisk helsetjeneste 

Bidra til å fremme 

selvstendighet og 

evne til å mestre eget 

liv 

Hjemmebasert 

omsorg 

Fleksible tjenester 
som gir trygghet til å 

bo hjemme lengst 

mulig. 

Visjon 
God omsorg 

-en selvfølge 

Verdier 
Arbeidsglede 

Verdighet 

Kvalitet 
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Mål: Pleie- og omsorgstjenesten i Beiarn skal yte tjenester i henhold til Helse og 

omsorgstjenesteloven, dvs. sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig 

oppholder seg i kommunen. 

 

Delmål: Tjenestene skal ligge på et kvalitetsnivå som beskrevet i forskriften  Kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenesten.  

I tillegg skal tjenesten drive så effektivt og produktivt som mulig, i den hensikt å få mest 

mulig helse ut av hver krone. 

 

RESSURSBRUK – Pleie- og omsorg 

 

Funksjon Funksjon (T) Regnskap 2013 Reg.budsj. Regnskap 2012 

100 Politisk styring 72062 0 72217 

120 Administrasjon 1132944 1190274 1082835 

170 Årets premieavvik -797657 0 -2182677 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 642361 0 404667 

180 Diverse fellesutgifter -407747 0 559970 

201 Førskole 0 0 699 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 165000 165000 165000 

234 
Aktivisering og servicetjenester ovenfor eldre 
og 1244048 905230 1440129 

241 Diagnose, behandling, rehabilitering 154268 0 -91 

253 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 20455320 21134191 19562652 

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 9694776 9492550 8026069 

261 Institusjonslokaler 1725064 1649701 1540785 

334 Kommunale veier, miljø og sikkerhetstiltak 0 0 1286 

345 Distribusjon av vann 432 0 
 353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 1846 2000 -755 

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -360 0 0 

880 Interne finansieringstransaksjoner -320412 -777000 0 

  
33761946 33761946 30672786 

 

 

Pleie- og omsorg har for 2013 fått regulert sitt budsjett med kr. 3 075 153.  

I beløpet inngår overtakelse av PU-tjenesten fra 01.06.13. Av det regulerte beløpet, er det et 

mindreforbruk på kr. 340 153.  

 

 

Rekruttering  

Kommunen har rekruttert 5 årsverk innen tjenesten mennesker med utviklingshemming. Det 

var mange søkere, de fleste interne. Dette har ført til noe større problem med å dekke opp 

ekstravakter andre steder i avdelingen. En islandsk sykepleier har vært ansatt i et vikariat i 

hjemmesykepleien.  

Helgene er fortsatt et problem å rekruttere til. Arbeidet med reduksjon av deltid, der flere går 

opp i stilling, kan føre til problem med å dekke opp helgene hvis det fortsatt skal holdes på 

arbeid hver tredje helg for turnusarbeidene. 
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Ferieavviklingen var også i 2013 veldig vellykket. Flinke vikarer både fra Sverige og Norge 

bidro i stor grad til å opprettholde et godt tjenestetilbud. 

 

  
 

 

 

Samarbeid med frivillige/sosiale tiltak  

Beiar V ekst har et samarbeid med pleie- og omsorg på å arrangere en sosial møteplass for 

hjemmeboende. Dette er et godt eksempel på at et samarbeid med andre fører til et bedre 

tjenestetilbud. Lag og foreninger arrangerer kaffedager og sammenkomster/fester som er til 

stor glede for beboere på sykehjemmet. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i pleie- og omsorg var på 7,3 % i 2013, en nedgang på 1,66 % poeng fra 2012. 

Å arbeide målrettet med IA arbeid er noe alle ledere i sektoren prioriterer.  

 

Kompetanseutvikling  

Ledere i PLO har våren 2013 avsluttet lederutdanning. To medarbeidere har bestått fagprøven 

som helsefagarbeider, og flere samler praksis for å ta fagprøve. Fagdag for sykepleiere hver 6 

uke, er viktig for hele tiden å være oppdatert og satse på fagutvikling. 

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere har deltatt på undervisning i dokumentasjon. Kurs innen 

demens prioriteres hvert år. Det har vært fokus på taushetsplikt og journalføring. 15 

medarbeidere har deltatt på kurs i psykisk helse, og det har vært gjennomført uten kostnad fra 

Nordlandssykehuset avdeling psykiatri. 

 

Internkontroll/kvalitetsutvikling 

Internkontroll og kvalitetsutvikling blir mer og mer viktig, og ved å ha fokus på det kan 

tjenesten utvikle seg og stadig bli bedre. Det er imidlertid en utfordring å sette av nok 

ressurser til dette arbeidet. 

 

Beiarn sykehjem  

Beiarn sykehjem har som målsetting: at beboerne skal oppleve trivsel og trygghet i hverdagen 

og mulighet til å delta i tilpassede aktiviteter.  
 

Belegget i 2013 var på 116 % av den totale kapasiteten, med et antall pasienter på 25-26 i 

løpet av året.  

 
Antall pasienter utskrevet fra korttidsopphold var 45, av disse var 3 dødsfall. Antall utskrivninger 

etter langtidsopphold var 6, og 5 av dem var dødsfall. 
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Sykehjemmet har også i 2013 unngått ventelister, og ingen utskrivningsklare har ligget på 

sykehus. Samhandlingsreformen er godt innarbeidet og samhandlingen med Nordlandssykehuset 

fungerer bra. 

Sykehjemmet har i 2013 brukt mye ressurser på å håndtere klagesaker. Sykehjemmet har nesten 

aldri tidligere hatt klagesaker, og selv om dette har vært krevende, har det ført til en gjennomgang 

av internkontroll og bedre fokus på pasientsikkerhet.  

 

 

Hjemmetjenesten  

Hjemmebasert omsorg har som målsetting å gi innbyggere i Beiarn: Fleksible tjenester som 

gir trygghet til å bo hjemme lengst mulig. Hjemmetjenesten tilbyr tjenester der folk bor.  

 

I 2013 ble det etablert et botilbud til mennesker med utviklingshemming. Kommunen har 

tidligere kjøpt denne tjenesten fra Saltdal kommune. Fra 01.06.13 ble dette startet opp med 

5,5 årsverk. Fagleder er Tore Nyvold. Dette er første fase av en slik etablering, og 

målsettingen er å få på plass flere boliger, og etter hvert gi et tilbud til flere brukere. Det er 

kommet gode tilbakemeldinger på at overføringen har vært vellykket. 

 

Nattjeneste 

I november startet planleggingen av egen nattjeneste for hjemmesykepleien, med sykepleiere 

på hver vakt, slik at bakvakt på sykehjemmet utgår. Sykepleierne har aktivt vært med i 

prosessen, og Ottar Karstensen har allerede meldt seg til å gå 100 % stilling på natt. 

Sykepleiere på natt har også ansvar for sykehjemmet. Egen nattjeneste vil bidra til at flere 

brukere kan bo hjemme i egen bolig, og etter hvert føre til mindre press på sykehjemsplasser. 

 

Omstilling i pleie og omsorg 

Høsten ble det arbeidet tett opp mot Konsulent-firma Rune Devold AS. Han fikk tilgang til 

statistisk materiell fra fagsystemet, samt at dette ble kvalitetssikret med pleie og 

omsorgstjenesten. 

 

Digipro-Helse /Pocket Nurse 

Pocket Nurse (kvalitetsprosjekt med rutiner på App) har hjemmebasert omsorg jobbet med 

siden høsten 2011. I 2013 var det 2 samlinger med samarbeidende RKK kommuner. 

Prosjektet fikk skjønnsmidler som gjør at prosjektert videreføres. Kanskje kan dette med tiden 

føre til nye arbeidsplasser i Beiarn. 

 

Sosialt 

Blåtur til Kristiansand ble arrangert i september, og det var besøk til en tidligere kollega.  

 

Tall fra 31.12.13 

Hjemmehjelp: 33 

Trygghetsalarm: 29 

Hjemmesykepleie: 52 

Støttekontakt: 4 

 

Pleie og omsorgstjenester totalt: 117 brukere 
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Psykisk helsetjeneste  
Psykisk helsetjeneste har som målsetting: Bidra å fremme selvstendighet og evne til å mestre 

eget liv. 

 

Psykisk helse samarbeider tett med Nav om 10 brukere, fem av brukerne er det opprettet 

ansvarsgruppe på. Det er et nært samarbeid med legetjenesten, og faste møter en gang i 

måneden. Psykoseteamet (Nordlandssykehuset) har vært en viktig samarbeidspartner, og det 

er etablert et samarbeid med helsesøster på forebyggende rusarbeid. Hjemmetjenesten og 

psykisk helse har et tett samarbeid, og har i 2013 hatt fokus på dokumentasjon i Profil. 

  

Fra januar 2013 ble rus lagt inn under psykisk helse. Det er startet et arbeid med å revidere 

kommunens rusplan. 

  

I 2013 kjøpte kommunen inn ny minibuss som 

skal brukes til brukere og andre innen 

kommunen. Bussen ble hentet i Oslo, og turen 

ble arrangert slik at 3 brukere fikk være med. 

 

Dagsenteret har 13 faste brukere 

Treningsgrupper (ute gruppe, helsestudio, 

basseng) 7 faste brukere. 

Støttesamtaler/miljøarbeid: 11 brukere. 

 

Utedager/ Turer hver torsdag, det har vært to 

langturer til Kjelling og Sverige. 

  

Tjenesten har heller ikke i 2013 hatt 

akuttinnleggelser på sykehuset. Dette viser at det i stor grad gjøres et arbeid som fører til 

trygghet hos brukerne. De kan få hjelp der de bor. 

 

Det er søkt og innvilget tilskudd til å etablere et dagtilbud til demente. Dagsenteret har et slikt 

tilbud i samarbeid med sykehjemmet.  

 

6.4 Signaler for 2014 

Pleie- og omsorg har i 2013 brukt konsulent Rune Devold til å foreta en gjennomgang av 

pleie- og omsorgssektoren. Drifts- og ressursanalysen viser at kommunen bruker mye 

ressurser sammenlignet med andre kommuner på sitt tjenestetilbud. For å møte utfordringene 

i årene framover med strammere rammer og økning i andelen eldre, må det en omstilling til. 

Det er søkt om skjønnsmidler for å få hjelp til en god prosess i omstillingsarbeidet. Det blir 

viktig å involvere brukere og medarbeidere i prosessen. Nattjeneste i hjemmesykepleien er 

allerede innført, og det blir spennende å se om dette kan være med på å få ned presset på 

sykehjemsplasser.  

 

Beiarn kommune fikk fornyingsprisen for appen Digipro Helse, og Nordlandsforskning 

ønsker å forske på utviklingen av appen. 
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Kommunen har lykkes godt i arbeidet med samhandlingsprosessen. Utfordringene videre, er 

rehabilitering og opprettelse av KAD plass (kommunal ø-hjelp) innen 01.01.2016. 

 

 

 
Gunn-Evy Hansen,Tove-Lill Osgård og Line Strand får erkjentlighetsgave. 
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7. LANDBRUK, KULTUR OG MILJØ  

7.1 Ansvars og arbeidsområder. 

 Administrasjon og ledelse. Lovforvaltning innen landbruk: jord-, skog- og 

konsesjonslov, odelslov og forpaktningslov, forurensing i landbruket/avrenning.  

 Tilskottsforvaltning innen jord- og skogbruk, Innovasjon Norge og 

bygdeutviklingsmidler, SMIL- og NMSK-midler, næringstilskudd i skogbruket, 

næringsfondet m.m. Velferdsordninger innen landbruket, produksjonstillegg og 

miljøtilskudd.  

 Planlegging, rådgiving, utvikling og tilrettelegging innenfor jord- og hagebruk og 

skogbruk. Landbrukets kulturlandskap, kulturminner i landbruket.   

 Lovforvaltningsoppgaver innen miljølovgivning: viltlov, lov om laksefisk og 

innlandsfisk, motorferdsellov. Tilrettelegging for vilt- og fiskeforvaltning, 

naturforvaltning og miljøsatsinger.  

 Planlegging, rådgiving, utvikling og tilrettelegging innenfor miljø og friluftsliv. 

Klimaplan, Friluftslivkartlegging, forvaltning, drift og planlegging av stinett, brosjyrer   

 Næring- og næringsutviklingsarbeid, reiselivsutvikling og kontakt med 

næringslivsaktører. Førstelinjetjeneste i næringsapparatet. Søknadsbehandlinger.  

 Kommuneplan og Stedsutviklingsarbeid.   

 Forvaltning av biblioteklov, kulturvern, kulturminnelov, video/filmlov.   

 Planlegging, rådgiving, utvikling og tilrettelegging innen kultur, drift av kulturskole, 

bibliotek.  

 Barne- og ungdomsarbeid, arrangementer, drift av klubber/turer m.m.  

 Tilskottsforvaltning innen kultur, idrettsmidler, spillemidler, friluftslivsmidler,  

 Arrangør av kulturprosjekter, konserter m.m.   

7.2 Organisasjonsstruktur  

  

I april ble avdelingen omstrukturert og omfatter nå fagsektorene kultur /kulturskole, bibliotek, 

jordbruk, skogbruk, miljø- og naturforvaltning, næring/næringsutviklingsarbeid og 

planarbeid.  Ansatte har faste arbeidsområder, men med vakanser og ad-hoc oppgaver 

arbeides det på tvers av fag og sektorgrenser.  

 

 

 

 

 

Plan og Næring 

 

Miljø/Plan 

 

Bibliotek 

 

Kultur/kulturskole 

 

Næring 

 

Utmark/fisk/vilt 
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7.3 Ressursbruk  

 Bemanning i år 2013:  

- Kommunalleder Plan og Næring, 100 % stilling  

- Rådgiver i landbruk 80 % stilling   

- Skogbrukssjef, 100 % stilling  

- Fagleder kultur/kulturskoleleder 80/20 %,  

- Barne- og ungdomsarbeider, 100 % stilling til aug, 40 % fra sept 

- Biblioteksjef, 50 % stilling  

- Næringskonsulent i prosjekt 100 % (5 mnd i 2013) 

- Prosjektarbeider Bolystklekkeri 70 % fra oktober, 100 % ved årets slutt 

- 6 kulturskolelærere tils. 71 % stilling ved årets slutt 

 

Avdelinga hadde ved årets slutt 14 ansatte, - noen i prosjekt og kulturskolelærere i små 

stillingsbrøker i alt 8 stillingshjemler. Avdelinga har initiert til - og er sterkt involvert i flere 

prosjekter der egenfinansiering dekkes innenfor tildelt ramme. Pga omlegging midt i året ble 

utgifter vedr kulturskole og næringskonsulent ikke lagt inn under avdelingens budsjett. 

Økonomi og drift:  

Regnskapet viser et mindre forbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes innsparte lønninger 

ved vakanser/permisjoner. Regnskapet er ikke i samsvar med funksjonsfordeling i budsjett, 

men i forhold til reell funksjonsbruk. Fordeling av lønn etter funksjon utføres ved årsslutt. 

Kulturskolens regnskap er å finne på skolens- og barnehageavdelingens årsoppgjør.   

 
 

 Funksjon (T) Regnskap 
2013 

Reg. budsj. Regnskap 
2012 

120 Administrasjon 345720 764079 801521 

130 Administrasjonslokaler 1054 0 0 

170 Årets premieavvik -57252 0 -192262 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 48542 0 35643 

180 Diverse fellesutgifter -32315 0 49044 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 196486 493729 147237 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 0 0 74208 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv.omr. -41 0 0 

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -293444 -741713 224 

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv 766095 1027444 1018835 

360 Naturforvaltning og friluftsliv 539627 214074 74888 

365 Kulturminnevern 0 0 3180 

370 Bibliotek 390778 388447 375063 

373 Kino 16477 28000 9864 

375 Museèr 337171 347030 326400 

377 Kunstformidling 221232 190565 244751 

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 112700 206000 184840 

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kul 624230 614157 563580 

386 Kommunale kulturbygg 35276 47523 39699 

880 Interne finansieringstransaksjoner 80000 -247000 160526 

  3332335 3332335 3917241     
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Avsetning til viltfondet var i 2013 kr. 5.900 og fondet er nå på ca.kr. 240.000 

Avdelingen fikk tildelt midler til flere prosjekter; LUK-midler: kr. 300.000. Bolystmidler kr. 

850.000 , turskilttiltak:  53.000 og  planleggingstilskudd på kr. 50.000 til tiltak  på Beiarfjellet. 

Prosjektene er så vidt satt i gang, men midler ikke ført for 2013. I tillegg fikk vi tilskudd til 

ferieklubben på 36.500 og kr. 15.000 til rusforebygging for ungdom fra Lions. Tilskudd fra stat, 

Fylkeskommune og private sponsorer ga kr. 263.600 i inntekter til Jazzcamp.  

 

Vurdering av sentrale kostratall: Kommunen bruker mer ressurser på friluftsliv, natur og 

nærmiljø pr. innbygger i forhold til sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6) for Nordland og 

landet generelt. Ressursbruken på kultur er redusert i forhold til tidligere år og ligger nå mer likt 

sammenlignbare kommuner og snittet for Nordland, men det brukes mye til museal virksomhet, 

kulturaktiviteter og kunstformidling. Innenfor barne- og ungdomsarbeid ligger vi klart høyest i 

ressursbruk. Talla viser små ressurser brukt til drift og investering i idrett og 

idrettsbygg/kulturanlegg. Dette er noe misvisende da skolebygga også fungerer som idretts- og 

kulturbygg, men registreres som skolebygg. 

Tilveksten til biblioteket er større enn sammenlignbare kommuner og for landet generelt. 

Det brukes mer til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innbygger enn 

sammenlignbare kommuner. Dette gjelder også tilrettelegging og bistand for næringslivet forøvrig. 
 

7.4 Virksomheten sett i forhold til sektorens mål.   

 

7.4.1 Landbruk og miljø  

  

Mål  

Utnytte landbrukets ressurser og produksjonsmuligheter på en miljømessig forsvarlig måte og 

styrke sysselsettingsnivået i landbruket.  

 

Status   

Antall bruksenheter i drift går fortsatt nedover, men de fleste enheter vokser i produksjon. I august 

ble det registrert 45 aktive gårdsbruk i kommunen (48 i 2012). Av disse hadde 36 

husdyrhold ved årets slutt. Det var kumelkproduksjon på 9 produksjonsenheter (av disse er 2 

samdrifter med til sammen 6 melkekvoter) og 8 bruk med geitmelk. Både ku-  og  

geitmelkleveransen fortsetter på samme nivå som fjoråret. Disponiblel kumelkkvote sank fra 2012 

til 2013 grunnet salg av kvote ut av bygda. Disponibel geitmelkkvote sank grunnet nedsatt 

forholdstall. Kumelkproduksjonen pr. bruk øker, men bruksnedleggelsen fortsetter. Flere enheter 

er i ferd med å legge ned uten å satse på generasjonsskifte. Samlet produksjon går derfor nedover 

og det er bekymringsfullt. 

Nedgangen i antall saubruk har stagnert (17 bruk med sau i 2013) og antall dyr pr. bruk øker. 2 

nye enheter ble opprettet. Det er kun 2 bruk igjen med grisekjøttproduksjon.  
     

Målet skulle oppnås ved å følge de vedtatte delmål og tiltak:  

  

Delmål 1: Sikre de aktive gårdbrukernes produksjonsgrunnlag  

  

Tiltak:   

Gjennom arealpolitikken - utøve en streng praktisering av boplikt på landbrukseiendommer.  

Arbeide aktivt for å sikre langsiktige leieavtaler på jord- og skogarealer til eksisterende bruk 

i drift.  
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Det ble behandlet og innvilget åtte søknader om fradeling etter jordloven. I tre av sakene var 

formålet med fradelingen salg av tilleggsjord/-skog til andre bruk. I en av sakene ble det 

samtidig omdisponert fire dekar jordbruksareal til boligformål.  Det ble behandlet seks 

søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendom, hvorav to med vilkår om boplikt.   

 

Delmål 2: Trygge drift på eksisterende bruk og sikre fortsatt drift ved generasjonsskifte.  

  

Tiltak:  

Aktiv påvirkning og veiledning slik at bruk ikke legges ned ved å :  

− Hjelpe til med utarbeidelse av forpaktningsavtaler.  

− Formidle kontakt mellom eiere og potensielle forpaktere.  

− Støtteordninger til investeringer.  

− Gi støtte til oppkjøp av melkekvoter.  

− Sikre velferdsordningene ved å tilpasse landbruksvikarordninga etter brukernes behov.  

 

Kommunale tilskott og lån: Det er utbetalt1 tilskott til kjøp av melkekvote på  kr 3.137  til 1 

kubruk 

Statlige velferdsordninger : Kommunen har behandlet 5 saker (2 brukere) om refusjon av 

utgifter til leid hjelp ved sykdom, fødsel m.m. Det er utbetalt kr. 48.034 for 180 avløste dager 

som er en sterk nedgang fra året før.   

6 søknader om erstatning etter vinterskader på eng ble behandlet i 2013, hvorav 4 søknader 

mottok erstatning. 

 

 

Delmål 3: Øke kompetansen innen landbruket.  

  

Tiltak:   

Styrke det faglige og sosiale miljø ved å:   

− gi støtte til forsøksringvirksomhet  

− gi støtte til kurs- og møtevirksomhet  

− støtte opp om etablering av faglig nettverk  

 

Salten Landbruksrådgiving fikk 35.000 kroner fra kommunen for å ta seg av rådgiving og 

kompetanseheving i jord/hagebruk. Landbrukskontoret deltar i faglige nettverk og 

samarbeider med faglag, Sau og geit/Sausankerlaget, TINEs produsenttjeneste og 

Frivilligsentralen.  

Kommunal veterinærvaktordning: Det er i vårt område et samarbeid om 

veterinærvaktordninga med 4 kommuner. Fauske er vertskommune for administrasjon av 

ordning og en får ekstra rekrutteringstilskudd, men veterinærene er bekymret for  utviklingen 

da vaktordningen er lite attraktiv. Landbrukskontoret holdt to kurs for gårdbrukerne angående 

elektronisk søknad på produksjonstilskudd.  

 

   

Delmål 4: Styrke eksisterende og få i gang nye nisjeproduksjoner/tilleggsnæringer i 

landbruket.  

 

Tiltak:  

Bidra til kompetanseheving og oppbygging av faglige nettverk.  

Gi økonomisk støtte ved etablering av slike produksjoner.  
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Utviklingsarbeid: Alpin-prosjektet Arena Beiarn har fortsatt  interesse og SNU arbeider 

videre med saken. Det samme gjøres med Motorsportsenter på Steinåmoen, Videre arbeides 

det med prosjekt innen melkeproduksjon og for utvikling av Beiarelva. 

Lokal matforedling: Det har vært liten interesse for småskala kommersiell matforedling i 

kommunen tross flere initiativ. Noen få bruk oppgir turisme som tilleggsnæring, men SNUs 

arbeid med å få til en reisemålsutviklingsplan for kommunen mislyktes for manglende 

interesse og finansiering utenfra. 
 

 

Delmål 5: Bedre utnytting av skogens produksjonsmuligheter  

 

Tiltak:  

Aktiv oppfølging av skogeierne med sikte på bedre kulturtiltak og økt avvirkning.  

Videreutvikling av skogsarbeiderordninga.  

Tilrettelegge for videreforedling i bygda.  

 

Avvirkning: Det er avvirket 2341 fm³ (8735) bar- og lauvtrevirke til en salgsverdi på kr. 

714130. Av virkesomsetningen er det innbetalt 21 995 kroner til skogfond. I tillegg er det 

avvirket ca1 000 fm³ ved og tømmer til eget bruk og lokalt salg. 

 

Tilskudd og bruk av skogfond: Det er tilplantet 280 dekar hogstflater med i alt 64 500 

skogplanter til en samlet kostnad på 372 871 kroner. Det er utført etterarbeid på 50 daa 

plantefelt med en kostnad på 27 650 kroner. Arbeidet er finansiert med skogfondsmidler og 

NMSK-tilskudd. Videre er det utbetalt 12 680 kroner i tynningstilskott. 

 

 

Delmål 6.  Utnytte utmarksressursene som en del av landbruket.  

  

Tiltak:   

− Støtte opp om arbeidet med å utarbeide beiteplan 

for hele kommunen.  

− Forvalte vilt- og fiskeressursene på en optimal 

måte.  

− Gi støtte til samarbeid/fellestiltak vedr. utnytting 

av utmarksressursene.  

 

Bruken av utmarka til beite, jakt og fiske har lange 

og sterke tradisjoner blant befolkningen og betyr 

også mye kulturelt og sosialt. Kommunen 

samarbeider med Beiarelva SA, Beiarn Jeger- og Fiskeforening, grunneierlag og 

bestandsplanområder for elg om organisering og planlegging av ulike prosjekter.  

 

Beitebruk: Sausankerlaget har så få beitebrukere at de nå må delta i felles sanking også i 

andre roder enn sin egen. I følge søknad om produksjonstilskudd var det 3903 sau og lam på 

utmarksbeite, -en reduksjon fra 2012. 

 Erstatning for sau og lam drept av fredet rovvilt: Det ble innvilget statlig erstatning på 

kr.482.615 for sau/lam drept av fredet rovvilt til 15 søkere for tap av 185 lam og 24 sau. 

Omsøkt tap pga rovdyr var 317 lam og 65 sau. Totaltapet som var meldt inn var på 385 dyr. 
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Sausankerlagets tall er 428 dyr. Tapene var lavere enn året før. Største skadevoldere var jerv 

(41 %) og gaupe (33%).  

 

Elgforvaltningen er i hovedsak basert på godkjente bestandsplaner utarbeidet av 

rettighetshaverne. Av 120 fellingstillatelser ble det felt 111 elg. Aldri er det felt flere elg enn i 

år. For detaljert oversikt vises det til portalen www.hjortevilt.no. 

 

Jegerprøven ble for første gang gjennomført elektronisk. Av tolv kandidater besto syv 

prøven.  

 

Fiskeforvaltning: Den lokale forvaltningen av anadrom laksefisk utøves av rettighetshaverne 

gjennom elveeierlaget Beiarelva SA. Kommunens oppgaver er blant annet forhold knyttet til 

inngrep, ivaretakelse av allmenne interesser og næringsutvikling. Fangsten utgjorde i alt 1 177 

kg (2 620), herav 720 kg laks og 457 kg sjøørret. Det gir en nedgang i laksefisket på 72 % fra 

året før, mens nedgangen på landsbasis var 33 %. Det ble ikke gjennomført gytefisktelling i år 

på grunn av for dårlig sikt i elva.  

 

 

Delmål 7.  Vektlegge miljøarbeidet og tiltak tilknyttet  natur- og kulturlandskap.  

  

Tiltak:  

Gjennom forvaltningen prøve å styre/veilede til å ta miljøhensyn og ta vare på verdifull natur, 

kulturminner og byggeskikker.   

 

Miljøtilskudd i Nordland (Regionalt 

miljøprogram): I alt 12 brukere søkte midler 

fra tilskuddsordninga som blant annet omfatter 

beitebruk, miljøvennlig 

husdyrgjødselspredning og stell av kantarealer 

langs vei. Kontroll og oppfølging av 

miljøplaner gjennomføres ved kontroll av 

produksjonstilskudd. 10 søknader ble innvilget, 

2 ble avslått. 

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL): 

Det ble gitt tilsagn på i alt 190 000 kroner 

fordelt på 176 000 kroner til to tiltak  

restaurering av gamle bygninger, og 14 000 til et tiltak rydding av beitelandskap.  

 

Friluftsliv: Med  tilskudd fra Nordre Nordland Nasjonalparkstyre er det igangsatt et 

planleggingsarbeid med varmestue/toalett og skiltanlegg på Parkeringsplassen ved tunellen.  

 

Tråkkemaskinen er i drift  i mars og april og tiltaket har fått stor positiv respons. Tilskudd til 

skilting og merking av stier og løyper gir gode utviklingsmuligheter for friluftslivet i bygda. 

 

Motorferdsel i utmark: Det ble behandlet 34 (73) søknader om dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet. Det ble gitt 21 dispensasjoner etter § 5, og 13 dispensasjoner etter § 6 i 

motorferdselforskriften, hvorav 24 gjaldt kjøring på barmark. Ni personer er disponibel for 

leiekjøring.  

 

http://www.hjortevilt.no/
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Klimaplan: Planen ble rullert i desember 2013 med små endringer.  

 

7.4.1.1  Utviklingstrekk – landbruk og miljø. Signaler for inneværende år, endring av 

tiltak.  

  

Utviklinga går mot færre bruk og større produksjonsenheter, særlig innen melkeproduksjon.  

Bedre økonomiske vilkår og fritidsordninger i næringa er en forutsetning for at vi skal få til 

rekruttering. Videre må den eldre generasjon tørre å utfordre sine etterkommere ved å gi slipp 

på eierskapet. Vi håper LUK-prosjektet kan være et redskap i dette arbeidet. 

  

Økt verdiskaping: Ønsket utvikling er å øke verdiskapinga fra ku- og geitmelkproduksjonen, 

samt øke kjøttproduksjonen på storfe og sau. Dette for å utnytte grovfor- og beiteressursene, 

opprettholde et åpent kulturlandskap og styrke arbeidsplassene i næringa. Lokal småskala 

matproduksjon burde en satse på og dette kan også styrke det lokale reiselivet.   

  

Støtteordninger fra Næringsfondet: Kommunens næringsfond er begrenset. Ved nye større 

utbyggingsprosjekter er det likevel behov for at kommunen kan stille opp. Det er fortsatt 

viktig å gi tilskudd til oppkjøp av melkekvoter.  

  

Sosiale og faglige nettverk for bønder: Samhold er viktig for motivasjon og utvikling. Det 

må settes sterkere fokus på landbrukets rolle innen miljø-, natur- og kulturforvaltning. 

Kommunen kan tilrettelegge for informasjonsspredning og faglig diskusjoner.  

 

Miljøaksjoner og trivseltiltak vil bli vektlagt. En oppgave er å få fjernet skjemmende og 

uønskede elementer i bygda, og bidra til forståelse for estetiske verdier. 

 

Ny næringsplan :  Utviklinga i landbruket gir behov for utarbeiding  av  en strategisk 

næringplan  med nye mål og tiltak.  

 

 

7.4.2. Kultur- og bibliotekområdet  

  

Kultursektoren arbeider ut fra følgende vedtatte målsetting:  

  

Målet for kommunens kulturpolitikk er å opprettholde og videreutvikle det allsidige kulturlivet 

vi har, og ta vare på de kulturelle tradisjoner folk i Beiarn har skapt, samt gi folk i kommunen 

muligheter til å ta del i kulturimpulser utenfra.  Målene skal nås gjennom ulike tiltak. 

 

Avdelingen for kultur, landbruk og miljø søkte Kommunal- og regionaldepartementet om støtte til 

Bolysttiltak. Gjennom Bolysttilskuddet ble det opprettet en toårig prosjektstilling som blant annet 

skal jobbe med kultur- og trivselstiltak i kommunen. Bolyst startet opp med å arrangere 

Flerkulturell aften.   

 

Tiltak 1:Aktiv støtte til lag og foreninger innenfor kultursektoren.  

 

Det ble ikke utdelt kulturpris eller kulturstipend dette året. Det fordeles årlig kulturmidler til 

mange ulike tiltak og drift gjennom de ordinære kulturmidlene innen satsing på barn og unge, 

aktiviteter, idrettslag og idrettsanlegg. Det er også tilbud av rimelig eller gratis bruk av 

kommunale bygninger og utstyr. 

 



Årsoppgjør for Beiarn kommune 2013 

 

60 

Tiltak 2:… å gi aktiv bistand for å gi barn og ungdom positive fritidsaktiviteter og muligheter 

for å utvikle seg. 

 

Barne- og ungdomsarbeider sluttet i BU-stillingen i august  og det ble ansatt en ny i redusert 

stilling fra september. Ungdomsklubben og fritidsaktivitetene blir driftet av denne samt av de 

øvrige i kulturadministrasjonen. Barn og unge i Beiarn har mange muligheter til 

fritidsaktiviteter. Fotball, ski, turn osv, er styrt av idrettslag, mens ungdomsklubb, barneklubb, 

ferieklubb og slalåmturer blir driftet av ungdomsarbeider. Slalåmturene blir fremdeles 

arrangert hver onsdag i vintermnd og er et veldig populært tilbud med gratis skyss til bakken. 

Drift av paintball-klubben ble redusert pga feil med utstyret, dette er nå rettet på. 

 

Klubbarbeid: Det var ca 12-15 besøkende på barneklubb og rundt 15-20 på ungdomsklubben 

pr.kveld. Styret deler på å være med å styre barneklubb og ungdomsklubb. (En uke hver i 

mnd.) Aktivitetene på klubben er biljard, airhockey, fotballspill, filmvisning på eget filmrom, 

diskotek osv. Av og til arrangeres det temakvelder, f.eks. har  klubben lisens for å vise film, 

både leiefilm og kjøpefilm. Det ble også arrangert eget julebord. 

 

Ferieklubben ble gjennomført første virkedagene etter skoleslutt i juni der 13 barn fra 

alderen 6 til 12 år deltok. Årets tema var «Hvor vann  møter land».  Ferieklubben fikk 

tilskudd fra Lokal Agenda21-midler. I tillegg til egen bu-arbeider bidro Statskog med 

tjenester og en fikk hjelp av BJFF og 3 ungdommer (sommerjobb) hele uka.   

   

Villmarkscamp for ungdom ble gjennomført 12.-17 august med deltakelse fra 35 unge i 

alderen 12 til 17 år fra 12 kommuner i Nordland.  Fra Beiarn var det 9 deltakere. Tiltaket er 

blitt en suksess som NJFF og BJFF står bak med hjelp fra Grotteklubben. Tiltaket fikk 15.000 

kr. i støtte fra kommunen.  Fiske- og friluftsaktiviteter ei hel uke og innslag med 

«Energikamp» førte til at campen ble meget vellykket. 

Basecamp Salten ble arrangert i Valnesfjord. Det var liten oppslutning fra Beiarn dette året, 

kanskje pga godt oppmøte på Villmarkscampen.  

 

Tiltak 3:…å sørge for et bibliotektilbud som gir folk i Beiarn tilgang til aktuell 

skjønnlitteratur så vel hobbybøker og fagbøker, slik at alle i kommunen har muligheter til å 

holde seg à jour i aktuell samfunnsdebatt og videreutvikle seg etter anlegg og interesser.   

 

I 2013 har vi hatt en stor nedgang i utlånet, 16 %, som delvis kan forklares med at elevene ved 

Trones skole ikke lenger er på Moldjord. Det er utlån til barn som har hatt størst nedgang. 

Totalt utlån 3818, hvorav 1683 til barn. (Gjelder bøker, film, musikk og lydbøker.) 

Biblioteket har åpent hele uka i arbeidstid, og en ettermiddag i uka. Betjent åpningstid 14 

timer i uka. 

 

Aktiviteter: I februar hadde vi fortellerstund med Knut Sivertsen, som fortalte skumle 

historier, i mars hadde vi besøk av Sigri Sandberg Meløy som fortalte om polarheltinner og i 

mars viste vi også filmen Min mors hemmelighet. I april hadde vi besøk av bjørnene Brumla 

og Binna som leste for barnehagebarna. I mai hadde Lise Skomedal Trones eventyrstund, i 

oktober var krimforfatter Jørgen Jæger på besøk. I tillegg har vi hatt utstilling i forbindelse 

med stemmerettsjubileet. 
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Tiltak 4: Ta vare på et rimelig utvalg av de materielle kulturminnene gjennom drift av Beiarn 

bygdetun og gjennom støtte til prosjekter som tar sikte på å ta vare på faste kulturminner i 

kommunen. 

 

Nordlandsmuseet har kontordrift på kommunehuset. Kommunen arrangerte jazzkonsert på 

bygdetunet under jazzcampen. Storjordstabburet ble satt opp igjen av bygningsvernprosjektet 

i Skjerstad under Bygdetundagen.  

Innenfor kommunens Kulturvernarbeid, kan man gjennom SMIL-midlene i landbruket gi 

ressurser til å ta vare på de faste kulturminnene i bygda. I fjor ble det gitt tilskudd til 

restaurering av Hemminghytt-gården gjennom SMIL-midler og Norsk Kulturminnefond. Det 

har ikke vært noe samarbeid med Pitesamisk senter i 2013.  

 

Tiltak 5: Bidra til ivaretakelse av lokal kultur og lokalhistorie ved et aktivt samarbeid med 

Beiarn Historielag. 

 

Biblioteket oppbevarer Beiarn Historielags fotoarkiv og hjelper til med salg av årbøkene. 

Utover dette er det en egen redaksjon som utfører et betydelig arbeid med årboka. 

Historielaget disponerer og forvalter drift og utbedring av Klokkergården. Kommunen 

bevilget kr. 20.000 i tilskudd til Historielagets bokutgivelse. 

 

Tiltak 6: Arrangere konserter og utstillinger med kunstnere utenfra, samt bidra til at 

kommunen får besøk av Bygdekinoen. 

 

Beiarstipendet: Kunstnerstipendet ble utdelt til Gry Hege Johansen i 2013. Kunstneren har 

tilbrakt to uker i Beiarn, som ble benyttet til forarbeid. For å få gjøre stipendet større og mer 

attraktivt ble det vedtatt å gjennomføre ordninga med kunstnerstipend 2. hvert år.  

 

Med underskuddsgaranti fra kommunen viser Bygdekinoen film i Trones ungdomshus. U.L. 

Vårliv tar seg av tilrettelegginga og får betalt for dette.  

 

Jazzcampen 2013: Det ble satt av et tilskudd på kr 150 000, i tillegg til gratis lokalleie og 

arbeidsressurser fra avdelinga. Arrangementet har blitt tonet ned og Laksehalljkonserten ble 

erstattet med Smoltkonserten, som er sceneteknisk mindre. På publikumssiden var dette den 

minst besøkte jazzcampen. Det var flere konserter med populærmusikk enn med jazz i 2013. 

Det var også færre deltakere enn ønsket. ARTigJAZZ med egen barnekonsert og 
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kunstverksted ble videreført. For øvrig ble arrangementet avviklet etter samme lest som 

tidligere år og kvalitetsmessig ble det en vellykket jazzcamp. 

 

 

Tiltak 7:Stille til disposisjon for kulturlivet kommunale lokaler og anlegg innenfor visse 

rammer og etter bestemte regler, samt gi støtte til frivillige organisasjoner som påtar seg å 

bygge og/eller drive hus og anlegg til kulturlivets tjeneste. 
 

Samfunnssalen ved Moldjord skole 

lånes ut gratis til trening og øvelser for 

idrett, kor og musikkaktiviteter. Det har 

vært stor aktivitet i samfunnssalen hver 

dag med treninger for de faste brukerne, 

i tillegg til de tradisjonelle 

kulturarrangementene. 

Ungdomsklubben har også benyttet 

salen som aktivitetsplass. 

Kommunehusets kantine, biblioteket og 

Trones skole har vært lånt ut gratis til trim/møteaktivitet. Teknisk utstyr blir utlånt til 

fastsatte takster og regler til de som har behov for dette.  

 

 

Musikkbingen med komplett øvingsutstyr kom som et nytt og ønsket øvingslokale til barn og 

unge. Det en er finansiert gjennom kommunale midler og tilskudd fra 

Musikkutstyrsordningen. Bingen kan leies av alle gjennom servicetorget.  

 

Romsjulsturneringa: Et folkehelsetiltak for voksne og barn  

Romjulsturneringen ble i 2013 arrangert for andre gang. 7 fotballag i herreklassen, 3 fotballag 

i dameklassen og 9 volleyballag meldte seg på. Turneringen arrangeres i samfunnssalen på 

Moldjord, da den gir mulighet for tilskuere. Totalt var det ca 80 deltakere som konkurrerte 

over en 4 dagers periode. Romjulsturneringen er en del av kommunens folkehelse og rus-

forebyggende arbeid.  

 

Tiltak 8: Kultursamarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner for å kunne ta på seg 

oppgaver som kommunen ikke kan løse alene, bør vektlegges. 

 

Samarbeidet i regionen går gjennom Salten kulturutvalg som ligger under Salten Regionråd. 

Flere fellesprosjekter drar vi nytte av. Her kan nevnes flere konserter og framføringer 

gjennom Den Kulturelle Spaserstokken: Bjørnens kraft- samiske fortellinger og illustrasjoner, 

60-tallet, Prøysenkonsert, Nordnorsk folkemusikk i kirke, hverdag og fest.  

Det ble hentet inn en vandreutstilling fra Arkiv i Nordland om Stemmerettsjubileet. Denne sto 

på biblioteket. 

 

Nordland Teater har ikke hatt forestillinger i Beiarn i 2013. 

  

Med sceneinstruktørordningen i Nordland har vi tilgang til sceneinstruktør. Denne 

ordningen har ikke vært benyttet i 2013. 
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Kommunen har et aktivt regionalt samarbeid gjennom deltagelse i Salten Friluftsråd og som 

bidrar med hjelp og kunnskap i vårt arbeid med tilrettelegging for friluftslivet. De er en god 

støttespiller for oss ved gjennomføringa av Basecamp Salten.  

 
 

7.4.2.1 Utviklingstrekk innen kultur- signaler om tiltak  

Kommunen har et ansvar å gi sine innbyggere et variert tilbud og brukerne er blitt mer 

kravstore til kvalitet og kreativitet enn tidligere. En må derfor komme brukere og utøvere i 

møte i henhold til en del av disse kvalitetskrav og bestrebe å gi gode tilbud. Vi er helt 

avhengige at de frivillige er med oss. Frivilligsentralen er en god bidragsyter. 

 

Bolystprosjektet skal gi oss mer fokus på folks ønsker og behov for å kunne bo og virke i 

bygda. 

 

The Groove Valley Jazzcamp: Tiltaket skaper aktivitet og gir kommunen et godt omdømme, 

men en sliter med involvering av frivillige. Dette og de økonomiske vilkår har gjort at 

Jazzcampen må tas ned i omfang. Om satsinga kan fortsette etter10-årsjubileumet 2014, eller 

om vi bør vurdere et annet prosjekt må avgjøres i løpet av året. 

 

Barne- og ungdomsarbeidet:  Ungdommen er Beiarns framtid, det er viktig å fortsette 

”feltarbeidet” med de unges medvirkning og gi de unge en ballast til å møte framtidas 

utfordringer. Bedre oppfølging fra foreldre er ønskelig. Det burde etter hvert bli en avklaring 

om bygging og drift av flerbrukshall. 

 

Kultursamarbeidet fortsetter, men er blitt dyrere. Ordninga anses meget bra for kommunen 

og gjør det mulig få i gang ungdomsprosjekter, prosjekter i kulturskolen og prosjekter som 

«Den kulturelle spaserstokken». 

  

Sceneinstruktørordninga står i stampe og det er usikkert for dens framtid. Der arbeides 

fortsatt  med prosjektet om den beiarfødte komponisten Fridthjov Anderssen. 

   

Det er behov for sterkere oppfølging og evaluering av Nordlandsmuseets arbeid i kommunen 

for å få noe igjen for overførte midler.  
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8. TEKNISK AVDELING 

 8.1. Ansvars og arbeidsområder. 

 Kommunalteknikk med drift og nyanlegg for områdene veg, vann, avløp, kaier, 

renovasjon og veglys.  

 Arealsaker med delingssaker, oppmåling, matrikkelføring, oversiktsplanlegging, 

regulering, m.v.  

 Geodata – GIS, eiendom, kartverk, mm.  

 Kommunale bygg med ansvar for drift og nybygg på kommunale eiendommer  

 Brann, feiing og beredskap mot akutt forurensing i samarbeid med Salten Brann og 

Salten Interkommunale Oljevernutvalg  

 Saksbehandling etter plan- og bygningsloven med forskrifter  

 Saksbehandling etter forurensningsloven med forskrifter  

 Stedsutvikling 

 Byggherreansvar og prosjektledelse  

 

 

 

 

 

8.2. Organisasjonsstruktur 

Ny kommunal organisering ble igangsatt fra 1. april og medførte bl.a. at ansvar for drift og 

vedlikehold av alle kommunale bygg ble overført avdelingen.   

 

Innenfor administrasjon ble det i løpet av året redusert med 0,6 stillinger grunnet naturlig 

avgang, og det legges opp til ytterligere reduksjon med 0,4 stillinger. 

 

Vaktmesterkorpset ble i samsvar med budsjettvedtak  redusert med 0,75 stillinger i 2013, og 

det ble også bestemt å redusere renhold med 0,26 stillinger i 2014. 

Kommunalleder 

Plan 
 

Myndighetsområde: vann 

og avløp 

 

Bygg og Eiendom 

 

Drift vann/avløp, vei og 

park 

 

Byggesak/Deling/ 

Matrikkel/Kart 
 

Myndighetsområde: vei og 

park 

 

Vaktmesterkorps 

 

Renholdskorps 
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8.3. Ressursbruk  

Drift 2013  

 

Funksjon Funksjon (T) Regnsk. 2013 Reg.budsj. Regnsk. 2012 

120 Administrasjon 284115 4208483 501685 

130 Administrasjonslokaler 366198 431964 278494 

170 Årets premieavvik -113702 0 -365914 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 91566 0 67845 

180 Diverse fellesutgifter -58838 7584 93344 

221 Førskolelokaler og skyss 23529 0 27646 

222 Skolelokaler 607321 25438 655898 

233 Annet forebyggende helsearbeid -600 0 0 

241 Diagnose, behandling, rehabilitering -15000 0 0 

253 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 16371 32532 32494 

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 190239 1085 215435 

261 Institusjonslokaler 366681 1589 389905 

265 Kommunalt disponerte boliger -606311 -1096443 -384015 

283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig 0 160000 2375 

285 Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde -120575 -36332 -15887 

301 Plansaksbehandling 312456 -8483 396651 

302 Byggesaksbehandling og seksjonering -36834 -90000 75898 

303 Kart og oppmåling 274987 44001 81800 

315 Boligbygging og fysiks bomiljøtiltak 59867 79600 59546 

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 3500 0 

330 Samferdselsbedrifter / transporttiltak 229091 99681 -10010 

332 Kommunale veier 3492260 1951000 0 

333 Kommunale veier, drift, vedlikehold, fornyelse 0 -1552992 1834707 

334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 0 -169999 292093 

335 Rekreasjon i tettsted 175867 133065 192038 

338 Forebygging av branner og andre ulykker 38025 -155493 55751 

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1387400 1419660 1420496 

340 Produksjon av vann 627173 416229 623895 

345 Distribusjon av vann -841456 -978560 -1058370 

350 Avløpsrensing 569335 384801 496055 

353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann -353843 -479103 -362090 

354 Tømming av slamavskillere (septiktanker) o.l 27467 25590 68190 

355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hush -39497 -48688 16715 

357 Gjennvinning og sluttbehandling av avfall 982 0 0 

360 Naturforvaltning og friluftsliv 57285 600 83582 

880 Interne finansieringstransaksjoner -438498 -140000 456354 

  
6573062 6573062 6222606 
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Investeringer 2013  

Det er medtatt de investeringstiltak som har vært koordinert av teknisk avdeling.  

Alle tall i 1000 kr og inkl. mva. 
 

Prosjekt Prosjekt (T) Beløp 

0102 EDB-investeringer 1037 

0215 Rehabilitering barnehagene 92 

0312  Nye omsorgsboliger 90 

04 Utbedring avløp 815 

0505 Stedsutvikling Storjord 3245 

0508 Musikkbinge 472 

0607 Utbedring  kommunale boliger 3385 

0622 Utbedring Ågleinåga 260 

0623 Nye boliger Holmen 12 

0633 Minigraver 228 

0675 Gang- sykkelvei Storjord 275 

0673 Gang- sykkelvei Tollå 136 

0676 Eiendomsprosjekt (FDVU) 39 

55 Kommuneplan 79 

 

8.4 Resultatoppnåelse / Signaler framover 

 

8.4.1 Administrasjon / saksbehandling  

 

Resultat  

For alle fagområder har saksbehandlingstiden i all hovedsak vært innenfor lovbestemte frister.  

Avdelingen har vist god gjennomføringsevne både i forhold til utvikling, drift og 

investeringer. 

 

Framover  

Avdelingen er i en omstillingsfase når det gjelder personell og implementering av ny 

organisasjonsstruktur. 

 

Det jobbes fortsatt med kommuneplanen, og det er viktig at dette arbeidet fullføres så snart 

som mulig. 

 

Andre oppgaver som må ha fokus fremover er bl.a. ny samferdselsstrategi, mer stabil 

vannforsyning, nye boliger og omsorgsboliger i samarbeid med ISBL, oppjustering og ny 

handlingsplan til hovedplan vei, og gjennomføring av vedtatte utbyggingsprosjekter. 

 

 

 

8.4.2 Fysisk tilrettelegging og planlegging  

 

Resultat  

Det ble gjennom hele året arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen, og videre igangsatt 

arbeid med strategisk del. 
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Ny reguleringsplan for Tollånes/gang-/sykkelvei ble vedtatt. 

 

Det ble behandlet 7 saker om dispensasjon fra gjeldende plan. Av disse ble 5 innvilget, 2 ble 

avslått. 

 

Det ble behandlet ca. 35 byggesaker. Behandlingstiden for bygge- og delingssaker har vært 

tilfredsstillende og innenfor lovverk, mens noen delingssaker venter på oppmåling og 

gjennomføring som følge av vinteren. 

 

Det oppdages stadig feil i matrikkelen som korrigeres fortløpende.  

 

 

Framover  

Arbeidet med ny kommuneplan bør sluttføre så tidlig som mulig i 2014. 

 

Det bør vedtas egen oppmålingsforskrift for Beiarn 

 

 

8.4.3 Kommunale boliger  

 

Mål  

Beiarn kommune skal disponere et forsvarlig antall boliger med en geografisk plassering og 

standard som står i forhold til reelle behov. 

 

Resultat 

Det er iverksatt gjengs leie på kommunale boliger.   

 

Behov for ordinære kommunale utleieboliger tilknyttet rekruttering diskuteres. 

 

Tannlegegården ble renovert og ombygget. Inneholder nå 2 stk 3-roms leiligheter, primært 

tiltenkt flykninger. 

 

 

Framover  

Gammelcoopen, med 3-roms leilighet, er bestemt renovert, og er primært tiltenkt flyktninger. 

 

Det foreligger samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag. I forbindelse med 

omstilling i PLO vurderes det hvorvidt nye omsorgsboliger kan organiseres som 

boligbyggelag.  

 

 

 

8.4.4 Kommunale bygg   

 

Resultat  

Etter ombygging ble Trones skole tatt i bruk i januar 2013. 

 

Ledige lokaler på Moldjord skole er tatt i bruk til Prestekontor, flyktningetjenesten og 

bolystprosjektet. 
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Igangsatt utredning av nytt næringsbygg på Storjord. 

 

Framover.  

Beiarn kommune har de siste årene brukt betydelige ressurser på å oppgradere de kommunale 

bygningene, primært innenfor oppvekst og omsorg, og standarden er i hovedsak god.  For å 

ivareta de investeringene som er gjort er det viktig at det avsettes tilstrekkelige ressurser til 

drift og vedlikehold, og at vedlikeholdet systematiseres på en bedre måte. Ansvar for alle 

bygninger er nå overført Teknisk avdeling, og nytt datasystem for forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDVU) er i en oppstartsfase. 

 

 

8.4.5 Boligbygging.  

 

I samarbeid med ISBL utredes ordinært borettslag/leiligheter lokalisert til Storjord. 

 

 

8.4.6 Vannforsyning.  

 

Mål  

Kommunen skal legge til rette for en tilfredsstillende vannforsyning for samtlige innbyggere i 

kommunen.  

 

Strategi  

Kommunen skal ha en oppdatert hovedplan for vannforsyning. De kommunale vannverkene 

skal tilfredsstille forskriftenes krav til kvalitet og leveringssikkerhet. For områder som ligger 

utenfor kommunens forsyningsområde vil det bli gitt økonomisk og faglig bistand innenfor 

sektorens rammer.  

 

Resultat  

De kommunale vannverkene Ågleinåga og Tollåkilda hadde tilfredsstillende vannkvalitet 

gjennom hele året.  

 

Etter mye barfrost tidlig på vinteren hadde Ågleinåga vannverk problemer med 

vannforsyningen i januar og februar. 

 

Døgnforbruket i Ågleinåga er ca. 400 m
3
, og i Tollåkilda ca. 150 m

3
. 

 

Ved Ågleinåga er det etablert nødstrømsaggregat for drift av renseprosess. I tillegg er 

renseanlegg (UV-anlegg) byttet. 

  

Begge vannverkene er godkjent av Mattilsynet. 

 

Framover  

I samarbeid med NGU er det igangsatt kartlegging av potensielle grunnvannsforekomster i 

midtbygda, og det legges opp til å gjøre prøveboringer i 2014. Konsulent er engasjert for å se 

på alternative løsninger i forhold til tiltak i nedbørsfeltet til Ågleinåga, tiltak i Eiteråga, ny 

hoved- eller reserveforsyning fra grunnvann, eller forsyning fra Tollåkilda. Det legges opp til 

at utredning skal ferdigstilles i løpet 2014. 
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En del ventiler, kummer og armaturer i Ågleinåga vil bli skiftet, og det vil bli gjennomført 

lekkasjesøk i ledningsnettet.  

 

Vi har i dag mangelfullt ledningskartverk, og det er et stort behov for å oppdatere det digitale 

kartverket. Kommunen har nå over 55 km ledningsnett (vann og avløp), kummer og anlegg 

(pumpestasjoner, renseanlegg, slamavskillere, etc.), og det er behov for å bedre oversikten.  

Målet bør være å ha full oversikt over all kommunal infrastruktur som ligger i bakken, dette 

vil bidra til bedre kundeservice og forvaltning.  

 

Det søkes å få på plass trykkøkningsstasjon i Trolia slik at Tollåkilda kan forsyne de øverste 

husene i Trolia.  

 

 

 

8.4.7 Avløp  

 

Mål  

Kommunen skal arbeide og medvirke til at kloakkutslippene blir i samsvar med gjeldende 

regelverk.  

 

Strategi  

Kommunen skal ha en oppdatert hovedplan for avløp. Det skal gis faglig bistand i forhold til 

private avløpsanlegg. 

 

Resultat  

Avløpsprøvene for de kommunale renseanleggene viser tilfredsstillende resultat..  

 

Kommunens tømmeordning for slamavskillere har fungert godt, og har fra 2012 blitt utført av 

Stokland. Det ble utført tømming av ca. 450 private slamavskillere. 

 

Det ble igangsatt renovering av kommunens renseanlegg på Slagøyra. Arbeider tilknyttet 

bygning, ventilasjon og elektrisk er fullført. Det gjenstår arbeid med betong / slamkammer. 

 

 

Framover  
Utbedring av renseanlegg på Slagøyra skal fullføres. 

 

8.4.8 Renovasjon  

 

Mål  

Alle typer avfall som produseres i kommunen skal håndteres på en miljømessig og økonomisk 

forsvarlig måte. Beiarn kommune skal arbeide for avfallsminimering og reduksjon av 

mengden skadelige stoffer i avfallet. Kommunen skal arbeide aktivt for å komme i gang med 

hjemmekompostering. Det skal være et reelt tilbud i kommunen for mottak av alle typer 

avfall.  

 

Resultat  

Innsamlingsordningen gjennom IRIS fungerer i hovedsak tilfredsstillende. Det samme gjelder 

gjenbruksstasjonen på Høyforsmoen.  
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Avfall fra Beiarn 2013 

Totale mengder i tonn avfall. 

    
2011 

  
2012 

  
2013 

  
Endring 

  

Iris Miljøtorg Reipå            3586            3486 3246 -7 %   

Iris Miljøtorg Vensmoen            1083            1127 1532 +36 %   

Iris Miljøtorg Bodø            2199            2153 2129 -1 %   

Iris Miljøtorg Fauske            9824            7818 8369 +7 %   

Iris Miljøtorg Tømmerneset 1553            1570 1417 -10 %   

Iris Miljøtorg Oppeid 399 305 334 +10 %   

Iris Miljøtorg Furulund 318 384 314 -18 %   

Iris Miljøtorg Misvær 128 136 126 -7 %   

Iris Miljøtorg Beiarn 116 103 97 -6 %   

Iris Miljøtorg Inndyr 338 257 265 +3 %   

Endring 19242 17213 18060 +5 %   
  
  

Antall tonn metall hentet på våre miljøtorg 

    
Metall 2011 

  
Metall  2012 

  
Metall 2013 

Iris Miljøtorg Reipå                  162                  187 247 

Iris Miljøtorg Vensmoen                    96                    95 122 

Iris Miljøtorg Bodø                    91                  185 187 

Iris Miljøtorg Fauske                  268                  236 272 

Iris Miljøtorg Tømmerneset 21 49 37 

Iris Miljøtorg Oppeid 50 36 53 

Iris Miljøtorg Furulund 77 97 79 

Iris Miljøtorg Misvær 28 35 28 

Iris Miljøtorg Beiarn 20 24 18 

Iris Miljøtorg Inndyr 46 25 37 

SUM           859                 969 1080 
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 Farlig avfall 
  

Farlig avfall fordelt på anlegg (i kilo): 

Anlegg/innsamlingsmetode 2010 2011 2012 2013 

Iris Miljøtorg Bodø 87753 90626 81349 85403 

Iris Miljøtorg Beiarn 9855   5715 1241 7655 

Iris Miljøtorg Oppeid* 13090 10979 12619 2060 

Iris Miljøtorg Tømmernes       5036 

Iris Miljøtorg Vensmoen 15656 22931 23535 26182 

Iris Miljøtorg Furulund 11053 17304 12576 4751 

Iris Miljøtorg Fauske/Sørfold 70213 60698 63731 54964 

Iris Miljøtorg Inndyr 12563 11108 10280 15893 

Iris Miljøtorg Reipå 30786 34750 38784 22720 

Iris Miljøtorg Misvær 7074 0 10432 10423 

Miljøbåt Bodø, Gildeskål og Meløy kommune 0 4546 0 2790 
Til og med 2012 var mengdene fra Tømmerneset inkludert 
  

 
 

Framover  

Det bør vurderes mer systematisk bruk av slam fra laguneanlegg til jordforbedring.  

 

 

8.4.9 Brann- og feievesenet  

 

Mål  

Brann- og feiervesenet skal dimensjoneres etter det lokale behov og ellers i samsvar med lov 

og forskrift. Kompetansen i det lokale brannvesen skal heves, bla. bør flere få opplæring som 

utrykningssjåfør, slik at de som avtrer for aldersgrensen kan erstattes. 

 

Resultat  

Det ble foretatt 5 utrykninger i 2013. Dette omfatter brann i fritidsbolig, driftsbygning og 

trafo, samt 2 falske alarmer. 

 

Aksjon boligbrann ble gjennomført, et tiltak der brannvesenet arbeider med forebyggende 

tiltak. Det var én åpen dag for publikum.  

 

Framover  

Det er viktig at Beiarn kommune er aktive innenfor Salten Brann IKS for å sikre at lokale 

interesser blir ivaretatt hva gjelder beredskap og forebyggende tiltak.  

 

 

8.4.10 Veger/kaier/veglys  

 

Mål  

De kommunale vegene skal ha en riktig standard i forhold til behov og tilgjengelige ressurser.  

Vegstandarden skal stå i forhold til trafikkmengde og type trafikk. 
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Resultat  

 

2013 ble et vanskelig år i forhold til vedlikehold og veistandard på kommunale veier, bl.a. 

grunnet en vanskelig vårløsning. Det ble gjennomført tiltak ut over det som var budsjettert på 

bru i Grottådal, Soløyveien m.v., og området måtte styrkes betydelig ved budsjettregulering 

høst 2013. 

 

Hovedplan vei ble satt på vent i 2013. 

 

Driftsutvalget besluttet å igangsette utredning med sikte på å få fritidsboliger med i 

brøyteordning for private veier. 

 

Sak om klassifisering av kommunale veier ble tatt opp på nytt. 
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Administrativ organisering 

 

 

 
 

 

 

 

Politisk organisering  

 

 

Kommunestyret 

Driftsutvalg Formannskapet Plan og ressursutvalget 

Administrasjonsutvalget 

Eldreråd Kontrollutvalg 

Rådet for funksjonshemmede 

Rådmann 

Ole P. Nybakk 

Kommunalleder plan 

og næring: 

Ågot Eide 

Kommunalleder 

oppvekst og velferd 

Kommunalleder for 

omsorg:  

Lisbeth Movik 

Kommunalleder for 

teknisk og eiendom: 

Frank Movik 

Økonomiavdelingen Servicetorget 

It 
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Medlemmer av Beiarn kommunestyre 

 

Det norske Arbeiderparti   Senterpartiet  
 varamedlemmer  varamedlemmer 

Håkon André N. Sæther  Morten Hammer  Monika Sande (ordfører) Geir Asle Haraldsen 

Heidi Larsen Terje Johan Solhaug  André Kristoffersen  Hilde Anita Rasch-Olsen  

Ørjan Kristensen Kirsten Strand  Øyvind Sande Tom Antonsen  

Kjell Arthur Sandmo Line Olga Strand  Rune Jørgensen Anne-Grete Sjøgård  

Helge Osbak Tonje Dokmo  Vidar Johansen  

Arne Gjertin Larsen Ruth Torhild Frantzen  Tove Pauline Johansen  

Ole-Håkon Hemminghytt Anfinn Edvin Aspmo  Tove Nansy Trones  

 Arvid Trolid   

 Karin Selfors Beiarn Bygdeliste   

 Maylen Tubez Solhaug  varamedlemmer 

  Gudbjørg H. Navjord  Jan Bernhart Laukslett  

  Anne Rita Nybostad  Frank Einar Vilhelmsen  

  Tone Kristin Helbostad  Inge Nikolai Strand  

  Bror Even Hemminghytt  Trond Steen  

   Janne Berntsen  

   Marius Christensen Aspmo  

   Julie Birgitte Kristensen  

 

 

   

Medlemmer av Beiarn Formannskap 

 
Det norske Arbeiderparti Senterpartiet /Beiarn bygdeliste 

 varamedlemmer  varamedlemmer 

Håkon André N. Sæther  Ørjan Kristensen  Monika Sande  (ordfører) Anne Rita Nybostad  

Heidi Larsen  Kjell Arthur Sandmo  Gudbjørg H. Navjord  Øyvind Sande  

 Helge Osbak  André Kristoffersen  Bror Even Hemminghytt  

   Rune Jørgensen  

  Tone Kristin Helbostad  

 
 

 

Medlemmer av Beiarn Driftsutvalg  Medlemmer av Beiarn plan og ressursutvalg 

 

Senterpartiet /Beiarn bygdeliste  Senterpartiet /Beiarn bygdeliste 
 Varamedlemmer   Varamedlemmer 

Anne Rita Nybostad,(leder) Geir Asle Haraldsen,   Bror Hemminghytt, (leder) Hilde Rasch-Olsen,  

Øyvind Sande,  Julie Kristensen,   Rune Jørgensen, Jan Bernhard Olsen,  

Frank Einar Vilhelmsen Anne Grethe Sjøgård,   Tone Helbostad, Tom Antonsen,  

 Trond Steen,    Janne Berntsen, 

 Vidar Johansen,    Tommy Rasch,  

     

Det norske Arbeiderparti  Det norske Arbeiderparti 
 Varamedlemmer   Varamedlemmer 

Ørjan Kristensen Line Strand  Kjell Sandmo Kirsten Strand 

Helge Osbak Morten Hammer  Ole-Håkon Hemminghytt Terje Solhaug 

 Tonje Dokmo   Ruth Frantzen 

 Arvid Trolid   Anfinn Aspmo 

 Maylen Tubez Solhaug   Karin Selfors 
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REGNSKAP 2013 
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Økonomisk oversikt – Driftsregnskap 
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Regnskapskjema 1A 
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Nettoutgift pr. ansvar/rammeområde 
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Økonomisk oversikt investering 

 

Regnskapsskjema 2A 

 



Årsoppgjør for Beiarn kommune 2013 

 

81 

Økonomisk oversikt balanse 
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Note 1 - Regnskapsprinsipper 
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Note 2 –Avsetninger og bruk av avsetninger 
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Note 3 – Endring i arbeidskapital 
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Årsoppgjør for Beiarn kommune 2013 

 

89 

Note 4 – Pensjonsnote KLP 
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Note 5 – Pensjonsnote STP 
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Note 6 – Aksjer og andeler 
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Note 7 - Gjeldsforpliktelser 
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Note 8 - Selvkosttjenester 
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Note 9 – Interkommunalt samarbeid 
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Note 10 - Garantier 
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Note 11 – Årsverk og lønn til ledelsen 
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Note 12 - Kapitalkonto  
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Note 13 - Anleggsmidler 

 
 

 

 


