Flakstad-nytt uke 12-2019

Tid for årsoppgjør
Mars er tid for rapportering av det som skjedde i forrige år. Vi har avlagt regnskap for 2018, og
ellers oppsummer det som har vært i driften av Flakstad kommune.

Regnskap 2018 gjøres opp med et netto driftsresultat på 10,1%
God budsjettdisiplin på alle enheter. Solidaritet med organisasjonen som helhet. Vi har utrolig mange
flotte og ærekjære ansatte som har viser stor stolthet i sin jobb for Flakstad kommune.
Vi har hatt «flaks» med følgende forhold:
Havbruksfondet kom med 2,25 million i 2018, dette var ikke budsjettert ved årets start.
Større skatteinngang enn forventet, frie inntekter 1,5 million større enn budsjettert.
Statlige refusjoner ble totalt 4 millioner større enn budsjettert, dette gjelder stort sett pleie og
omsorgssektoren.
Totale pensjonskostnader ble ca 1,5 milllion lavere enn det var tatt høyde for.
Rentekostnadene ble nesten en million lavere enn budsjettert. Ikke alle investeringer gjennomført.
Med en vedtatt økonomiplan for 2019-2022 som planlegger for investeringer på 276 millioner, er det
sårt tiltrengt å ha en liten buffer til å møte denne store utfordringen.
Nedgang i folketallet som gir lavere frie inntekter, samt nesten halvering av eiendomsskatt tilsier at
fremtidige utfordringer er der i stort monn. Vi må bare fortsette å brette opp armene, og jobbe
solidarisk i organisasjonen for å klare nye utfordringer. Og det klarer vi dersom vi står sammen, en for
alle og alle for en.

Sykefravær i 2018
Flakstad kommune deltar i KS sitt nasjonale prosjekt «ned med sykefraværet». Det arbeides godt i
hele organisasjonen med å redusere sykefraværet. Mottoet er at en skal ha lyst å møte på jobb.
Utvikling i sykefravær for ansatte i Flakstad kommune de siste 4 årene:
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Kvalitet - Kostratall
https://www.ssb.no/kommunefakta/flakstad
Kommunebarometeret legges frem i uke 14, da får vi svar på hvordan vi leverer tjenester som
kommune sammenlignet med de andre kommunene i landet. Fakta arket med linker til kostratall gir
en god innsikt foreløpig.

Miljønytt:

Flakstad kommune er med i klimanettverk for Lofoten
Kommunene i Lofoten fikk i 2010 utarbeidet klima- og energiplan gjennom en felles prosess. Nå har
de 6 lofotkommunene søkt og fått innvilget midler fra Miljødirektoratet til å reetablere et
klimanettverk for å oppgradere disse planene. Tilskuddet er på 25.000 kr til hver kommune, til
sammen 150.000 som skal dekke utgifter med nettverksarbeidet. For Flakstad er klimakutt aktuelt
tema nå i utviklingsprosjekt for kystfiske, byggebrasjen og reiselivet.
Klimanettverket skal styrke kommunenes kunnskap og kompetanse i klimaarbeidet generelt, og være
lokal medspiller for fylkeskommunen og fylkesmannens klimaretta arbeid. Målene for klimanettverket i Lofoten er konkretisert slik:
1. Rullering av klimaplan og/eller regional klimaplanlegging
2. Operasjonalisering av klimamål i planverk, kommunedelplaner, økonomiplan og
handlingsplaner
3. Diskutere og evt. starte utarbeiding av rutiner og kriterier for hvordan konsekvenser
for klimagassutslipp skal utredes og hensyntas i kommunens arealplanlegging
4. Styrking av kommunens kompetanse overfor FOU- og innovasjonsprosjekt for
regionen og i fylkets klimaarbeid
5. Samarbeid med utviklingsprosjekter i Lofoten på klima- og energi, f.eks.
hovedprosjekt i Flakstad på klimasatsing i kystfiskehavner.
Fra Flakstad deltar nærings- og utviklingsjef Kurt Atle Hansen som kontaktperson, og teknisk enhet
involveres med de som er aktuelle ift planutvikling og klimaretta tiltak. Vestvågøy kommune ved
Heidi Bergsli er prosjektansvarlig. Nettverksprosjektet skal fullføres i 2019.

Våre ungdommer er også engasjert
Mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved Ramberg skole deltok med godt engasjement på
miljømarkeringen i dag.

