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«Best i test og best i vest» 
 
Kommunebarometeret ble lagt ut torsdag 4.april. Dette er en «førsteutgave» basert på 
regnskap og rapportering for 2018. Endelig barometer kommer i juni. 
Kommunebarometeret måler alle landeets 426 kommuner på kommunal tjenesteyting og 
ressursutnyttelse. Flakstad kommune plasseres på 221 plass her, det er 48 plasser opp fra 
forrige år. Bare Vågan ligger foran oss i Lofoten. Kommunebarometeret brukes på våre 
enheter som rettesnor for forsøk på kontinuerlig forbedring. Mange fagområder har 
forbedring fra siste år. I år  skårer vi spesielt godt på barnehage (5. best i landet!), 
saksbehandling og økonomistyring. Så snart formell rapport er klar, vil vi legge denne ut på 
hjemmesida vår. Vi er alle kjent med at vi har mange store utfordringer i driften, på tross av 
dette klarer de ansatte å gjøre en flott jobb.  
 

 
 

 

 
Tilstandsvurdering sykehjemmet – mulige tiltak videre  
 
Etter vanninntrenging på Solhøgda sykehjem i vinter er det gjennomført strakstiltak. Nå 
følges dette opp med å finne ut av hva som må gjøres for å utbedre feilen på permanent 
basis. For å kunne vite hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge, gjennomfører Flakstad 
kommune en rekke befaringer med ekspertbistand utenfra. Først ute er fukt- og 
soppmålinger som er allerede er gjennomført, deretter vil det bli gjennomgått en befaring 
med byggeteknisk kompetanse på hvilke permanente tiltak som må gjennomføres. Det kan 
bli aktuelt å bygge om utformingen av takkonstruksjonen på en fløy av sykehjemmet, samt å 
bytte ut vinduer hvor det ble påvist vanninntrenging. Vi er fortsatt optimistisk på at daglig drift 
av sykehjemmet kun i liten grad vil bli berørt av utbedringsarbeidet. Så langt det lar seg 
gjøre, vil man unngå å flytte beboere på sykehjemmet annet enn internt. Inntil det fulle 
omfanget av hvilke bygningsmessige forbedringer som gjøres er blitt kjent, holder vi 
imidlertid alternativene åpne. Vi regner med å ha denne oversikten i løpet av mai måned. 
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Ungdomsråd under etablering  
 

 
 
27.mars var første møte i det som skal bli ungdomsrådet i Flakstad. Rådet består av Eirik 
Lorentzen 8.kl,Dina Johnsen 9.kl,Samuel Didrik Erdahl Kaspersen 9.kl,Isabella Madeleine 
Johansen 10.kl,Simen Winstad, 1.år vidr,Bror Bertehus Kroken 2.års vidr og Eline Rotten 
3.års vidr elev. 
Rådet har ikke konstituert seg.Dette vil skje under ei bli-kjent helg i april,og da vil også 
vedtekter bli bearbeidet.Vi har rukket å vært med på to konferanser allerede, 
generasjonkonfrranse 22.-24.mars og Vårres onga vårres fremtid 3. og 4.april. 
Ungdomsrådet vil presentere seg for kommunestyret den 9.april og vi ser frem til et aktivt og 
engasjert ungdomsråd. 
Det er en ære å få være koordinator for denne flotte gjengen. 
 
Mvh Turid Helene Aksberg LOS I Flakstad kommune. 
 
Vi ønsker lykke til med dette arbeidet, og ser frem til et godt engasjement fra våre 
ungdommer i mange år fremover. 
 
 

Samarbeide om fremtidens NAV tjenester i Lofoten   
 
Etter vedtak i de 4 kommunene i «fastlands-Lofoten», er det satt i gang et arbeide med å se 
på hvordan Nav-tjenestene kan samordnes i bedre grad for fremtiden. For Flakstad sin del 
ser vi store utfordringer med at 1-2 ansatte skal kunne ivareta hele fagområdet som i andre 
kommuner ivaretas av 20-30 ansatte. Fra Flakstad er rådmannen deltaker i denne 
prosjektgruppa, der ansatte i NAV, tillitsvalgte og verneombud også deltar. 
Mandat:  

 «Prosjektgruppa gis mandat til å utrede alternativ organisering av NAV-tjenestene i 
TO Lofoten. Statlig og kommunale tjenester skal leveres helhetlig i hele regionen. 
Utredningen skal beskrive hvilke tjenester som skal leveres, hvordan de skal leveres 
og hvilken kompetanse som kreves.». 

Hypotese; 
 Det er mulig å få til bedre tjenester og mer effektiv organisering av tjenesteleveransen 

i NAV gjennom samarbeid mellom de berørte  kommunene i Lofoten ut fra rammene 
gitt i kommuneloven og i NAV-loven.» 

Prosessen skal gjennom utarbeidelsen av en prosjektrapport, utrede fordeler og ulemper 
med samarbeid gjennom alternativ organisering i Lofot-regionen, inkludert forslag til  
milepælsplan. 
Prosjektgruppa skal levere sin utredning innen 1 desember. I den grad det vil være behov for 
det, vil det kunne bli sak til politisk behandling første kvartal 2020. 
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Nyansettelse i Flakstad 
 
Rino-Andre Malnes fra Stamsund er tilsatt som ny 
skatteoppkrever/innfordringsansvarlig/innkjøpskoordinator i Flakstad kommune. 
Malnes kommer fra stillingen som fagleder lønn i Vestvågøy kommune og har tidligere jobbet 
som senior konsulent ved Svolvær politistasjon, HR-Lead hos Norway Seafood, lønns- og 
regnskapsmedarbeider i Secora AS, lønnskonsulent ved Zalaris Business Services og som 
saksbehandler ved Lindorff fakturaadministrasjon. Rino-Andre planlegger å starte i jobben 
1.juli eller 1.august. 
 

 
 
Internasjonal kro avholdt 26.mars 
 
Voksenopplæringa arrangerte internasjonal kro på napp skole tirsdag 26.mars. Masse god 
mat og så godt som fullt hus i gymsalen. Underholdningen var en sterk historie om det å 
komme til Flakstad som flyktning, og bli godt imottatt, fortalt av Ghada. Det planlegges ny kro 
etter påske. Bedre tilbud om «spis for en hundrings» skal du lete lenge etter. 
 

 
 
 
 
Noen kommer og noen går 
 
Barnevernet flyttet til Leknes ved nyttår. Kirkekontoret som tidligere har vært lokalisert på 
Fredvang skole, flytter i disse dager inn i det som tidligere var barnevernets lokaler i rådhuset 
på Ramberg. Her bilde av fungerende kirkeverge og menighetssekretær Doina Kvalvik. 
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Oppfølging av HMS arbeide i Flakstad kommune 
 

Annenhver måned er det samarbeidsmøte med bedriftshelsetjenesten i Vest-Lofoten mht. 
kontinuerlig oppfølging av HMS arbeidet. I mars er det avholdt 2 dagers kurs i HMS for alle 
enhetslederne i kommunen. Et engasjert hovedverneombud er veldig aktiv i dette arbeidet. 
 

 
 

 

 

Veteranplan i Flakstad 
 
For en stund tilbake siden igangsatte regjeringen et initiativ for å ivareta Forsvarets 
veteraner. Bortimot 100 000 nordmenn har tjenestegjort utenlands i uniform, og er bosatt i 
nær sagt alle landets kommuner. Flakstad er med i det interkommunale samarbeidet i 
Lofoten for å ivareta disse veteranene gjennom en handlingsplan. Denne handlingsplanen er 
for å ivareta behov som berører personellet og deres familier. Kommunene som er med i 
samarbeidet, skal ha en veterankontakt som skal kunne tilrettelegge for veteraner som bor i 
kommunen. Ikke alle veteraner tilhører en forening, så Flakstad kommune ønsker å høre fra 
sine bosatte veteraner i forbindelse med utarbeidelse av veteranplanen for Flakstad sin del. 
Ta kontakt med assisterende rådmann Håvard Walla om du ønsker å gi deg til kjenne eller 
har innspill til dette arbeidet.  


