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Gode tjenester nå 
og i tiden fremover
Omstilling, endring og utvikling var i 2020 
regelen for Flakstad kommune, og ikke 
unntaket. Det vil være regelen også for 
de kommende årene. Flakstad kommune 
leverer gode tjenester til sine innbyggere. 
Fra tekniske tjenester til helse, omsorg, 
barnehage og skole. Utfordringen for 
Flakstad fremover vil være å tilby like gode 
tjenester som i dag, tilpasset samfunns-

Internasjonale trender med sentralisering 
og en sterkt aldrende befolkning gjør seg 
gjeldende også i Norge. Vi ser av befolknings-
framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå 
hvilke utfordringer vi står foran, og vi kan 
ikke lenger forvente økt oljepengebruk for 
å finansiere bedre velferd. I 2020 har vi i 
Norge fire yrkesaktive bak hver pensjonist, 
i 2060 vil vi ha to  (Perspektivmeldingen). 
Det gir et perspektiv på at tradisjonell 
effektivisering ikke er nok, vi må tenke nytt 
og innovativt rundt tjenesteyting.
For å lykkes i dette er det en forutsetning 

utvikling og demografiske endringer. 
For Flakstad vil det være viktig å priorite-
re noen større satsinger som hele kom-
munen må enes om.  Det må vises 
vilje og evne til å ta tak i utfordringene 
i fellesskap, innbyggere, folkevalgte 
og administrasjonen. Videre må vi arti-
kulere vår klare melding til staten; både 
nasjonalt og regionalt. Kommunene i 
Lofoten trenger politisk oppmerksom-
het, virkemidler og større frihet i form 
av gode, lokale løsninger for utvikling 
og innovasjon. 

å ha et nøkternt og realistisk bilde av ut-
fordringene, det vil i tillegg kreve politisk 
mot og godt håndverk å stå i spissen for 
å støtte opp om administrativ og faglig 
ledelse sitt omstillingsarbeid. 
En må arbeide for lokalt næringsliv og 
verdiskaping, påvirke til desentralisering 
av offentlige virksomheter, legge til ret-
te for bolyst og tilflytting til kommunen, 
samt sørge for å rekruttere kompetan-
sen kommunen trenger. Dette er noe en 
må løfte inn i en regional kontekst i sam-
arbeid med de andre Lofotkommunene.
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Rådmannens  kommentar

Digitaliseringens år og 
covid-19
Covid-19 har gitt kommunen ekstra utfor-
dringer i 2020. Flakstad har vært relativt 
heldige i smittesammenheng, og har hatt 
få tilfeller av smitte, men det har dog alli-
kevel medført ulike typer utfordringer for 
tjenestene. En har sett nødvendigheten 
av raske omstillinger, å løse oppgaver på 
nye måter og måtte stå i krevende situa-
sjoner ved smitteutbrudd. De fleste tje-
nesteområdene har fått kjenne på ekstra-
belastning i sin arbeidshverdag, relatert til 
Covid-19 og smittevern. 
En endring og sideeffekt av covid-19 er at 
situasjonen satte kraftig fart i digitaliserin-
gen. Ikke bare med utrulling av tjenester, 
men også med vår digitale kompetanse. 

Erfaringen er at det er utrolig hvor mye 
man lærer seg, når man må. Nedstengnin-
gen, mindre reiser og bruk av hjemmekon-
tor har frembragt en rekke nye praktiske 
løsninger. Reduserte kostnader i form av 
mindre reisevirksomhet er en positiv effekt. 
Vi har vent oss til å gjennomføre møter på 
Teams og på andre digitale møteformer. 
Samtidig er det grunn til å nevne at det siste 
året har bevist at digitale hjelpemidler i seg 
selv ikke er nok. Vi trenger fortsatt møteplas-
ser der vi møtes fysisk og bygger relasjoner.

KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse
Telemarksforskning har på oppdrag av 
rådmannen gjennomført en KOSTRA og 

effektiviseringsanalyse for 2020. En 
analyse som dette er en indikator 
for hvordan organisasjonen driftes.  
KOSTRA- og effektivitetsanalysen viser 
hvordan kommunens ressursbruk på 
sentrale tjenesteområder harmonerer 
med kommunens økonomiske ramme-
betingelser, dvs. tar hensyn til både 
beregnet utgiftsbehov og reelt inntekts-
nivå (målt som korrigerte frie inntekter). 
Beregningene viser at Flakstad kom-
mune, på de sentrale tjenesteområdene 
som inngår i inntektssystemet, hadde 
merutgifter i forhold til landsgjennom-
snittet i 2020. Da er det ikke hensyntatt 
at kommunen hadde et høyere beregnet 
utgiftsbehov enn «gjennomsnittskom-
munen», eller at kommunen hadde et 
inntektsnivå som lå ca. 19 prosent over 

landsgjennomsnittet (tilsvarende om 
lag 14,2 mill. kr i 2020).  Analysen 
viser mer- eller mindre forbruk fordelt 
på aktuelle funksjoner (KOSTRA) 
opp mot landsgjennomsnittet og 
sammenliknbare kommuner i KOSTRA-
gruppe 15.

Eksempelvis viser analysen at Flakstad 
har merforbruk på helse – og omsorgs-
tjenester og mindreforbruk på skole 
og oppvekst, noe som etter rådmannens 
vurdering er ressursbruk  som samsvarer 
godt med den demografiske utviklingen. 
Samtidig viser også tallene at kommunen 
bruker mer penger på hjemmebaserte 
tjenester og mindre på institusjons-
basert omsorg, det er i tråd med an-
befalinger og føringer fra sentralt hold. 
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Sykefravær
Sykefraværet på landsbasis i 2020 er 
på 6,2%, og Flakstad ligger over dette 
med et sykefravær på 11,45%. Det er en 
vesentlig økning i forhold til de seneste 
årene, i 2017 var det 7%, i 2018 var det 
6,1% og i 2019 9,4%. Sykefravær koster. 
Tall fra NAV viser at i 2020 har Flakstad 
kommune 3439 tapte dagsverk i form av 
sykefravær. Med en gjennomsnittskost-
nad på kr.2.500.- pr. dag utgjør dette 
anslagsvis kr. 8.597.000, -.

Kostnader til egenmeldt fravær kommer 
i tillegg. Refusjoner fra NAV bidrar til å 
balansere bildet, men det viser tydelig 

gevinsten og viktigheten ved å 
intensivere nærværsarbeid. 

Rådmannen har valgt å kommentere fra-
været samlet og ikke enhetsvist, fordi flere 
av enhetene er små og data lett identifiser-
bare. Det er utfordrende å identifisere 
konkrete årsaker til det høye fraværet.  
2020 har vært et spesielt år, hvor covid-19 
og smittevernsutfordringer har påvirket 
fraværet i negativ retning. AMU har be-
handlet sykefraværet som egen sak, og det 
blir satt inn tiltak spesielt rettet mot lang-
tidssykemeldte i samarbeid med bedrifts-
helsetjenesten.  HMS-rutiner er oppdatert 
og videreutviklet, noe som implementeres i 
organisasjonens internkontrollsystem. HMS 

er fast på agendaen i månedlige enhetsle-
dermøter og drøftingsmøter med de tillits-
valgte. Administrativ ledelse har sammen 
med hovedverneombudet møte med bedrifts-
helsetjenesten annenhver måned. Både 
sykefravær og status avvik rapporteres til 
AMU to ganger per år.

Økonomi
Flakstad kommune har over flere år levert 
relativt gode resultater, dette skyldes en 
felles innsats fra det politisk nivå til råd-
mannen og videre ut i enhetene. Ansatte i 
Flakstad kommune har etter rådmannens 
vurdering stor grad av eierskap og yrkes-
stolthet over den jobben de bidrar til hver dag. 

Faglig kvalitet
I 2020 var det utskiftning av nøkkel-
personell i administrasjonen, herunder 
rådmann, assisterende rådmann og 
enhetsleder teknisk etat. I tillegg ble det 
rekruttert nye medarbeidere. Det har til-
ført ny kompetanse. Samtidig er det vik-
tig å erkjenne at det tar tid å opparbeide 
kunnskap om organisasjonen. Våre 
engasjerte ansatte strekker seg langt for 
at innbyggerne skal kunne få gode tje-
nester. Rådmannen vil rette en stor takk 
til alle ansatte i Flakstad kommune for 
den flotte jobben hver enkelt gjør, både 
individuelt og som del av organisasjonen 
Flakstad kommune.

Hovedfokus i organisasjonen; 
sykefravær, økonomi og faglig kvalitet 

Rådmannens  kommentar
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Rådmannens  kommentar
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Interkommunale 
ordninger
Flakstad kommune er med i 27 inter-
kommunale ordninger. Her kan nevnes: 
Legevakt, Ø-hjelp plasser, Psykolog, 
Jordmor, PPT, RKK, Barnevern, Brann 
og redning, Feiing, Arbeidsgiverkontroll 
skatt, Landbruk, IKT, Revisjon, Kontroll-
utvalgssekretariat, Avfallshandtering og 
Akutt forurensing. Fra 2021 vil Flakstad 
ta del i interkommunalt samarbeid på 
NAV og IKT. Flakstad har godt utbytte 
av å ta del i større fagmiljø innen disse 
tjenestene. Det kan være en fordel med 
større fagmiljø når vi skal rekruttere riktig 
og viktig kompetanse.

Folketallsutvikling 
En viktig forutsetning for kommunens inn-
tekter er folketallet. Her er det en negativ 
utvikling, folketallet er redusert fra 1292 
til 1238 i løpet av 2020. Det er født 
7 barn i Flakstad i 2020. Forventet utvik-
ling i folketallet vises i figur nedenfor, som 
er fremskrevne tall fra Statistisk sentral-
byrå. Ideelt sett burde det vært en større 
vekst enn det fremskrevne tall viser.
 

Politisk aktivitet
Ordfører er frikjøpt på heltid. Varaordfører 
er frikjøpt i 20% stilling. Resterende politi-
kere mottar møtegodtgjørelse. Kommune-

styret har behandlet 156 saker, og har hatt 
10 møter. Formannskapet har behandlet 
183 saker i 14 møter. Administrasjonsutval-
get har hatt 2 møter og behandlet 4 saker. 
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter og 
behandlet 29 saker. 
Eldrerådet har hatt 4 møter og behandlet 
12 saker, råd for personer med nedsatt 
funksjonsnedsettelse har hatt 1 møte og 
behandlet to saker. Ungdomsrådet har hatt 
1 møte og behandlet 7 saker. Kontrollutvalg 
har hatt 5 møter og behandlet 36 saker. 
Valgstyret har ikke hatt møter i 2020. 
I tillegg har det vært en styringsgruppe 
for Ramberg skole vært i arbeid gjennom 
2020, de har hatt 6 møter og behandlet 
15 saker. 

Forventet utvikling

BEFOLKNING I 2030

1275
BEFOLKNING I 2050

1280
Kilde: Regionale befolkningsframskrivinger, 

Statistisk Sentralbyrå
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Tiltak iverksatt
• Tatt i bruk elektronisk avviksystem for 
   kontinuerlig forbedring.

Planlagte tiltak
• Gjennomgang og kontroll av 
   administrativ delegasjon.

• Gjennomføre oppdatering av sentrale  
   rutiner, prosedyrer og reglement

• Dialog med revisor for å styrke og 
   forbedre internkontroll på sentrale områder

Økonomi 
Vedlagte økonomiske oversikt i årsmeld-
ingen viser etter rådmannens vurdering 
at en har god og betryggende kontroll på 
økonomien i kommunen. Rådmannen vil 
imidlertid advare mot for stor optimisme 
vedrørende det økonomiske fremtidsbildet, 
da både skatteinngang, pensjonskostnader 
og renteutvikling ligger utenfor lokal på-
virkning, samt demografisk utvikling som 
tidligere er omtalt i årsmeldingen.

Intern oppfølging
Det avholdes møter etter fastsatt møteplan 

for administrasjon, enhetsledere, stab og 
personale på rådhuset. Partssamarbeidet 
ivaretas etter Hovedavtalen med faste 
informasjonsmøter, drøftingsmøter med 
HTV på rådmannsnivå, samt med enhets-
leder og plasstillitsvalgte på enhetene. 
Det er fast rutine å følge opp økonomi, 
HMS og driften generelt.

Saksbehandling og 
postbehandling
Flakstad kommune benytter Acos saks-
behandlingssystem, med godkjent digitalt 
arkiv. Det gis opplæring til alle ansatt 

som skal bruke systemet. Etter det, er 
det «åpen veiledning» ved behov. En 
har i stadig større grad tatt i bruk system 
med arbeidsflyt som gjør at saker og be-
svarelser ivaretas innen gitte frister. Det 
er laget egen rutine for saksbehandling 
og postbehandling.

Revisjon og kontroll
Kommunen har vært medeier i kommune-
revisjonen i Lofoten, men fra 2020 er det 
vedtatt å tiltre KomrevNord. Kontrollutvalget 
fører tilsyn og kontroll med kommunens 
virksomhet på vegne av kommunestyret. 

Betryggende kontroll
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Flakstad kommune har et etisk reglement.  
Det er viktig at både folkevalgte og admi-
nistrasjonen forholder seg til det vedtatte 
reglementet. Det kreves av enhetsledere 
at årlig og ved nyansettelser tas en gjen-
nomgang av gjeldende regelverk.

Likestilling 
Flakstad kommune har stor overvekt av 
kvinnelige ansatte. Spesielt innen pleie 
og omsorg, og oppvekst. Ved ansettelser 
legges det vekt på å fremme likestilling, 
inkludering og mangfold. Det legges vekt 
på at kommuneloven og likestillingslo-
ven gjelder ved opprettelse av utvalg og 
arbeidsgrupper, både politisk og adminis-
trativt. Flakstad kommune har flere kvinne-
lige enhetsledere enn mannlige.

Diskriminering
Ved saksbehandling, ansettelser og ellers 
ivaretakelse av kommunale oppgaver 
følges diskrimineringsloven og tilgjenge-
lighetsloven. 
Kommunene har egne utvalg for mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd 
og ungdomsråd, iht. kommuneloven. 

Kommunen har ingen pågående 
rettssaker per 31.12.2020. 

Etisk standard

Likestilling og diskriminering

Pågående rettsaker Fo
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Viser til nedenfor stående oversikt over 
regnskap 2020. Her kommer frem at kom-
munen har en sunn drift siste år. Utfordrin-
gen vil være å ta nye oppgaver som kom-
mer. Det vil være  nye oppgaver innen 
pleie og omsorg, nye krav til barnevern 
fra 2022 og nødvendig oppgradering av 
kommunens anleggsmidler og planverk. 
Kommunestyret har i økonomiplanen 
for 2020-2023 vedtatt investeringer på 
345.000.000 NOK. Det er viktig at realis-
tiske innsparingstiltak er klar før nye dyre 
tiltak iverksettes. Det må legges opp til 
tiltak som har langsiktig effekt uten at kva-
liteten på kommunale tjenester reduseres 
mer enn nødvendig.
Med nedgang i folketallet må en forvente 
reduserte frie inntekter fremover. Flak-
stad kommune har også store planlagte 
investeringer de neste 4 årene. Her må 
en omstille driften med 10-12 mill.kr for å 
dekke nye kapitalkostnader. 

Måltall i henhold til ks-sak 117/19;

• Flakstad kommune skal ha et drifts-
   resultat på minst 2% av netto. For 2020 
   er resultatet 1,88% netto. 

• Flakstad kommune skal ha disposisjons-
   fond på minst 10% av brutto driftsinntekter.  
   Resultatet for 2020 er på 18,7%.

Langsiktig økonomisk utvikling

Finansielle måltall

Foto: Kurt Atle H
ansen
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2017 2018 2019 2020
Inntekts- og formuesskatt 35 412 168 37 504 622 40 547 973 40 310 077
Eiendomsskatt 5 992 969 5 914 950 4 811 776 4 030 340
Andre direkte og indirekte skatter 21 042 21 042 23 785 23 785
Rammetilskudd 59 707 033 60 011 883 59 767 912 63 057 260
Andre statlige overføringer 7 672 176 9 234 917 5 385 091 3 379 884
Øvrige driftsinntekter 33 957 148 39 174 873 38 530 664 41 066 546
Sum inntekter 142 762 537 151 862 286 149 067 200 151 867 893
Driftsutgifter -129 390 975 -136 985 036 -145 052 797 -149 404 330
BRUTTO DRIFTSRESULTAT 13 371 562 14 877 250 4 059 597 2 463 562
Netto renter/aksjeutbytte -768 946 -345 311 -307 675 -10 784
Netto avdrag -3 992 953 -4 083 691 -3 939 344 -4 424 538
Avskrivninger 4 572 248 4 829 251 5 132 579 4 826 341
NETTO DRIFTSRESULTAT 13 181 911 15 277 499 4 899 964 2 854 581
Overføring til investering 0 -500 000 -550 000 -500 000
Nto avs/bruk av bundne fond -2 805 634 -2 341 398 711 849 -1 687 825
Nto avs/bruk av disposisjonsfond 25 076 -6 888 513 -989 671 -666 756
Dekning tidligere års merforbruk -6 510 000 2 631 182 0 0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 3 891 353 8 178 770 4 072 142 0
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 9,23 10,06 3,29 1,88

Driftsregnskapet

Driftsresultat/
regnskapsmessig 
resultat
 
Regnskapet for 2020 er gjort 
opp med netto avsetning på 
kr. 666 755,74 til disposisjons-
fond. Oppstillingen nedenfor 
viser hvordan driftsresultatet/
det regnskapsmessige resultatet 
fremkommer:

Kvalitet        Omsorg        Respekt       Lojalitet

Årsregnskapet 2020
Økonomisk resultat – vurdering/kommentarer
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Netto driftsresultat forteller om kommunens 
drift gikk med overskudd eller underskudd. 
Netto driftsresultat viser årets driftsover-
skudd etter at renter og avdrag er betalt, 
og er et uttrykk for hva kommuner har til 
disposisjon til avsetninger og investeringer. 
Det er tidligere anbefalt et netto driftsre-
sultat på minst 3 % av driftsinntektene for 
å kunne opprettholde tjenestetilbudet over 
tid. Flytting av momskompensasjon knyt-
tet til investeringer fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet fra og med 2014 
medfører at det anbefalte nivået på netto 

 

2017 2018 2019 2020

Netto driftsresultat iht årsregnskapet 13 181 911 15 277 499 4 899 964 2 854 581

Bruk av bundne fond -644 541 -258 261 -2 765 777 -1 114 143

Avsetning til bundne fond 3 450 175 2 602 721 2 053 928 2 801 968

Premieavvik nto. 929 903 -506 191 -2 124 319 998 554

Korrigert netto driftsresultat 16 917 448 17 115 768 2 063 795 5 540 960

I % av driftsinntektene 11,85 11,27 1,38 3,65

Det korrigerte netto driftsresultat snudd fra negativt resultat i 2014 til positivt i løpet av de 
siste årene. 

Netto driftsresultat

driftsresultat må reduseres. Anbefalingen 
er nå for kommunene at netto driftsresultat 
bør utgjøre minst 1,75 % av driftsinntektene. 
Kommunestyret har i vedtak i sak 117/19 - 
Styringsdokument 2020-2023, satt som mål 
et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntek-
tene. Netto driftsresultat for 2020 utgjør 1,88 
%, noe mer enn anbefalt, men mindre enn 
vedtatt av kommunestyret.
For at netto driftsresultat skal gi en bedre 
økonomisk informasjon om hvordan driften i 
kommunen har vært siste år, korrigeres det 
for følgende forhold:

20 Kvalitet        Omsorg        Respekt       Lojalitet
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Enhet Regnskap Regulert budsjett Avvik

2020 2020

Rådmannen 6 928 389 6 962 396 -34 007

Service stab 17 817 640 18 081 080 -263 440

Trossamfunn 1 730 096 1 697 700 32 396

Næring og utvikling -264 677 380 465 -645 142

Solhøgda bo- og behandlingssenter 14 010 519 15 982 353 -1 971 834

Hjemmetjenesten 17 338 617 15 361 497 1 977 120

PU Firkløveren 6 893 668 8 613 905 -1 720 237

Helse 5 965 172 5 716 394 248 778

Barnevern 4 160 230 4 084 441 75 789

NAV 2 235 268 1 957 182 278 086

Tekniske tjenester 12 259 802 10 631 617 1 628 185

Napp barnehage 1 943 534 1 932 007 11 527

Ramberg skole 9 560 281 11 190 544 -1 630 263

Kulturskole 1 327 904 1 250 420 77 484

Fellesområde 1 605 002 1 200 000 405 002

Sum til fordeling drift 103 511 443 105 042 001 -1 530 558

Skatt på inntekt og formue -40 310 077 -40 300 000 -10 077

Ordinært rammetilskudd -63 057 260 -62 450 000 -607 260

Eiendomsskatt -4 030 340 -3 750 000 -280 340

Andre generelle driftsinntekter -3 403 669 -3 032 210 -371 459

Netto finansutgifter 4 435 322 6 535 000 -2 099 678

Avsetninger/bruk avsetninger 2 354 581 -2 544 791 4 899 372

Overført til investeringsregnskapet 500 000 500 000 0

Regnskapsmessig overskudd 0 0 0

Slik er pengene brukt:

2 019 2 020 

Beløp Prosent Beløp Prosent

Lønnsutgifter      72 351 575 49,88     70 961 671 47,50

Pensjon og arbeidsgiveravgift      13 618 608 9,39     12 514 844 8,38

Kjøp varer/tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon

     22 402 049 15,44     53 126 872 35,56

Kjøp tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon

     24 311 773 16,76                   -   0,00

Overføringer        7 328 911 5,05       7 974 603 5,34

Avskrivninger        5 132 579 3,54       4 826 341 3,23

Fordelte utgifter           (92 700) -0,06                   -   0,00

Sum    145 052 797 100,00   149 404 330 100,00

2 017 2 018 

Beløp Prosent Beløp Prosent

Lønnsutgifter      71 161 045 55,00     73 263  027 53,48

Pensjon og arbeidsgiveravgift      13 694 422 10,58     13 738 979 10,03

Kjøp varer/tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

     17 972 077 13,89     19 821 516 14,47

Kjøp tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon

     11 749 622 9,08     16 506 931 12,05

Overføringer      10 331 561 7,98       8 918 031 6,51

Avskrivninger        4 572 248 3,53       4 829 251 3,53

Fordelte utgifter           (90 000) -0,07          (92 700) -0,07

Sum    129 390 975 100,00   136 985 036 100,00

Årslønnsveksten, dvs. økning i gjennomsnittlig lønn, 2,4 % fra 2016 til 2017, 
2,9 % fra 2017 til 2018, 3,5 % fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020 1,7 %.
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Fra og med 2020 eksklusiv formidlingslån.
 

2017 2018 2019 2020

Investeringer anleggsmidler 10 525 259 7 182 821 10 191 670 12 161 183

Utlån og forskutteringer 3 355 000 2 150 000 565 000 500 000

Kjøp av aksjer og andeler 482 779 515 474 481 079 507 953

Avdrag på lån 2 994 985 3 541 675 2 253 380 0

Avsetninger 2 625 400 1 329 369 1 035 290 0

Sum 19 983 423 14 719 339 14 526 419 13 169 136

Finansiert slik:

Bruk lånemidler 10 657 634 8 632 251 7 743 356 9 575 708

Inntekter fra salg anleggsmidler 319 103 19 329 259 693 373 530

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 1 144 299 -100 000 1 200 000 399 000

Kompensasjon for merverdiavgift 1 618 694 796 715 1 484 701 2 320 898

Mottatte avdrag utlån og refusjoner 2 843 552 2 084 395 1 784 349 0

Overført fra driftsregnskapet 0 500 000 550 000 500 000

Andre inntekter 1 170 000 0 0 0

Bruk avsetninger inkl tidl udisponert 2 230 141 2 786 649 1 504 321 0

Sum 19 983 423 14 719 339 14 526 419 13 169 136

Udekket/udisponert 0 0 0 0
 
Ubrukte lånemidler til investeringsformål utgjør kr. 5.182.074.50 pr. 31.12.20. 

Rådmannens kommentar 
til budsjettavvik
Etter rådmannens vurdering er det ikke 
vesentlige avvik fra budsjettpremisser.

Avvik mellom budsjett 
og regnskap
Næring og utvikling – det er mottatt ca. 
1,2 mill. kr. i ekstraordinært tilskudd til 
kommunalt næringsfond i forbindelse 
med koronapandemien, hele beløpet er 
avsatt til bruk i 2021, denne avsetningen 
kommer ikke fram her.
Solhøgda – lønnsutgifter ca. 0,1 mill. kr. 
høyere enn budsjettert inkl. sykelønn
0,9 mill. kr., sykelønnsrefusjon mottatt 
med ca. 1,4 mill. kr.
Hjemmetjenesten – her er ressurs-
krevende tjenester er budsjettert med 
netto 5 mill. kr., regnskapet viser netto 
utgift på ca. 7 mill. kr.
PU Firkløveren – refusjon fra staten 
utover budsjettert utgjør ca.1 mill. kr.,
i tillegg er det ikke budsjettert med frikjøp 
av kommunalt ansatt, utgjør ca. 0,8 mill. kr.
Tekniske tjenester – merforbruk skole-

bygg ca. 0,9 mill. kr., kommunale veier 
ca. 0,6 mill. kr., bl.a. ny brøytekontrakt, 
mindreforbruk brann ca. 0,45 mill. kr, 
mindre kursvirksomhet.
Ramberg skole – merforbruk lønn ca. 0,3 
mill. kr., sykelønnsrefusjon 1 mill. kr., ref. 
fra staten ca. 0,2 mill. kr. mer enn budsjet-
tert og 0,5 mill. kr. i refusjon gjesteelever.
Flakstad kommune har mottatt ca. 2,2 mill. 
kr. i ekstra rammeoverføringer/skjønns-
midler i forbindelse med koronapande-
mien, det opprettet et eget ansvar i regn-
skapet hvor utgiftene skulle føres. Dette 
ansvar viser pr 31.12.20 netto utgift på ca. 
kr. 700.000,-. I tillegg er arbeidsgiverav-
giften redusert med kr. 600 000,- i 2020.

Investeringsregnskapet
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Balansen viser kommunens eiendeler, 
gjeld og egenkapital, herunder likviditetens 
stilling og endringer i kommunens fond

2017 2018 2019 2020

Eiendeler

Sum anleggsmidler 326 858 542 342 657 853 354 463 125 359 844 527

Sum omløpsmidler 52 496 015 63 868 703 70 812 339 80 449 653

Sum eiendeler 379 354 557 406 526 555 425 275 464 440 294 180

Egenkapital og gjeld

Sum egenkapital -26 079 029 -53 134 404 -58 486 888 -55 520 772

Sum langsiktig gjeld -329 141 414 -327 573 319 -341 163 684 -353 561 018

Sum kortsiktig gjeld -24 134 114 -25 818 833 -25 624 892 -31 212 390

Sum egenkapital og gjeld -379 354 557 -406 526 555 -425 275 464 -440 294 180
 
Kommunen nå har en positiv egenkapital på 55,5 mill., dvs. at sum eiendeler nå er 
større enn sum gjeld. Anleggsmidler er i 2020 nedskrevet med 20,2 mill. kr., dette 
gjelder Ramberg skole og Fredvang barnehage.

Balansen
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Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i 
balansen. Endring av arbeidskapital for hvert år kommer frem som differansen 
mellom anskaffelse og anvendelse av midler i bevilgningsregnskapet, korrigert 
for endring i ubrukte lånemidler.
 

Arbeidskapitalen

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Sum omløpsmidler 52 496 015 63 868 703 70 812 339 80 449 653

Sum kortsiktig gjeld 24 134 114 25 818 833 25 624 892 31 582 249

Arbeidskapital 28 361 901 38 049 870 45 187 447 48 867 404

Likviditetsgrad 1 2,18 2,47 2,76 2,55

Likviditetsgrad 2 0,99 1,27 1,49 1,55
 
Likviditetsgraden måler kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter 
hvert som de forfaller.

Likviditetsgrad 1 sier noe om likviditet på kort/mellomlang sikt, og bør etter normen 
være minst 2. 
Likviditetsgrad 2 beregner likviditetsgrad etter mest likvide omløpsmidler (bankinnskudd, 
kasse mv.), altså svært kort sikt, og bør etter normen være minst 1.
 
Til sammenligning kan nevnes at for Flakstad kommune utgjør arbeidskapitalen ekskl. pre-
mieavvik i 2020 24,6 % av brutto driftsinntekter, mens den for sammenlignbare kommuner 
utgjør 42 %, og gjennomsnittlig for kommunene i Nordland 21,9 %.

Likviditet

 

Likviditetsutvikling 2017 - 2020

2 017 2 018 2 019 2 020

Sum likvider 23 811 039 32 705 432 38 297 757 48 867 404

Bundne fond -10 672 530 -11 809 499 -10 628 619 -6 997 069

Skattetrekksmidler -4 303 379 -2 892 118 -2 954 414 -2 820 298

Ubrukte lånemidler til 
investeringer

-7 418 389 -936 138 -4 757 782 -5 182 075

Ubrukte lånemidler til videre 
utlån

-5 285 315 -8 135 315 -7 570 315 -9 450 315

Disp. likvider -3 868 574 8 932 361 12 386 627 24 417 648

Likviditetssituasjonen ble betydelig forverret i løpet av 2013/2014 pga merforbruk over 
år, og kommunen var avhengig av kassekredittlån i den daglige driften ut året 2016. 
De fire siste årene har det ikke vært behov for kassekredittlån.
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Soliditet

2 017 2 018 2 019 2 020

Sum egenkapital 26 079 029 53 134 404 58 486 888 55 520 772

Totalkapital - sum gjeld og EK 379 354 557 406 526 555 425 275 464 440 294 180

Soliditet - EK i % av 
totalkapital 6,87 13,07 13,75 12,61

 
Soliditeten sier noe om hvordan evnen og egenkapitalen er til å bære tap. Et vanlig måltall for 
tilfredsstillende egenkapitalandel er 30 %, men det vil variere fra bransje til bransje. Om dette 
kan brukes for kommunal virksomhet vites ikke, men det er klart at jo større egenkapital, jo 
mer solid er kommunen/bedriften.

Fond

2 017 2 018 2 019 2 020

Disposisjonsfond 3 138 505 9 774 166 18 942 607 28 391 823

Ubundne investeringsfond 687 000 687 000 687 000 687 000

Bundne driftsfond 7 549 514 10 143 763 10 143 763 6 409 420

Bundne investeringsfond 3 123 016 1 665 736 1 196 706 587 649

Sum 14 498 035 22 270 666 30 970 076 36 075 892

Disposisjonsfond i % av 
brutto driftsinntekter 2,20 6,44 12,71 18,70

 
 
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 
investeringsregnskapet, og kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin 
løpende drift. Kommunestyret har i sak 88/18 – Styringsdokument 2019-2022 satt som mål 
at disposisjonsfondet skal utgjøre 10 % av brutto driftsinntekter.
Integreringstilskuddet fra IMDI er tidligere år ved en feil avsatt til bundet driftsfond, dette 
regnes som frie midler og i 2020 har vi overført avsatte midler pr 01.01.20, kr. 4 710 31 
8,34 til disposisjonsfond.

Soliditet og Fond
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Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

2 017 2 018 2 019 2 020

Lån til investeringer 77 732 437 73 747 899 80 763 361 86 338 823

Ubrukte lånemidler 7 418 389 936 138 4 757 782 5 182 075

Netto lånegjeld 70 314 048 72 811 761 76 005 579 81 156 749

Brutto driftsinntekter 142 762 537 151 862 286 149 067 200 151 867 893

Netto lånegjeld i % av 
brutto driftsinntekter

49,25 47,95 50,99 53,44

Netto lånegjeld (sum innlån med fradrag for ubrukte lånemidler og utlån) bør være under 
50 % av brutto driftsinntekter. 
Netto lånegjeld utgjør kr. 64.544,- pr innbygger. Til sammenligning kan nevnes at snittet i 
”vår” kommunegruppe er kr. 116.671,- og for alle kommunene i Nordland kr. 92.495,-. 
 
 

Gjeldsbelastningsindikatoren:

2 017 2 018 2 019 2 020

Netto renteutgifter 768 946 345 311 307 675 10 784

Netto avdragsutgifter 3 950 053 3 950 341 3 843 440 4 424 538

Sum 4 718 999 4 295 653 4 151 115 4 435 322

Brutto driftsinntekter 142 762 537 151 862 286 149 067 200 151 867 893

Gjeldsbelastning - % av 
brutto driftsinntekter 3,31 2,83 2,78 2,92

 
Tallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi. Bruker kommunen over 
5 % av inntektene på å betjene gjeld kan det være et problem.

Gjeld

2 017 2 018 2 019 2 020

Kassekredittlån 0 0 0 0

Leverandørgjeld 10 111 955 10 849 077 11 312 295 17 445 724

Avsatte feriepenger inkl. AGA 7 584 222 7 690 646 7 771 215 7 848 704

Avsatt skattetrekk/AGA 3 406 820 3 395 560 3 429 960 3 131 227

Annen kortsiktig gjeld 3 031 117 3 883 550 3 111 423 2 786 735

Sum kortsiktig gjeld 24 134 114 25 818 833 25 624 892 31 212 390

Pensjonsforpliktelser 224 541 217 225 499 335 234 327 618 237 987 976

Formidlingslån (Husbanken) 26 867 760 28 326 085 26 072 705 29 234 219

Lån til investeringer 77 732 437 73 747 899 80 763 361 86 338 823

Sum langsiktig gjeld 329 141 414 327 573 319 341 163 684 353 561 018

Sum gjeld 353 275 528 353 392 152 366 788 576 384 773 408

Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) i % av brutto driftsinntekter er 76,1 % 
i Flakstad kommune. For ”vår” kommunegruppe utgjør denne 97 % og for alle 
kommunene i Nordland 122,7 %.

Gjeld
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Årsmelding fra enhetene
Enhetene er gitt i oppdrag å gi en status og beskrive nåværende og fremtidig 
utfordringsbilde. Her følger en oversikt.

Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver
Enheten utfører hjemmebaserte oppgaver 
som hjemmesykepleie, personlig praktisk 
bistand (personlig stell og ivaretakelse av 
grunnleggende behov), og praktisk bistand 
i form av rengjøring av hus. Enheten 
innehar også fagfeltet rus og psykiatri 
som ivaretar psykiske lidelser og rus i alle 
aldersgrupper. Dagaktivitet/dagsenter de-
mens, og dagaktivitet/dagsenter psykiatri.

Stillingshjemler
15,06 årsverk

Forslag på tiltak for 
å forbedre
Økonomistyring: Enhetsledere etterspør 
mer kunnskap om budsjettstyring. Dette 
vil  administrasjonen vil følge opp. 

Hjemmetjenesten

Generelt om enheten 
og driften
Hjemmetjenesten bidrar til pleie og om-
sorg for de hjemmeboende i kommunen, 
i året som har gått ser vi at de som bor 
hjemme blir mer hjelpetrengende og de 
krever mer tid, og noen krever to pleiere 
ved stell. Det er viktig at vi hele tiden 
tenker hverdagsrehabilitering, og at selv 
om man trenger hjelp og pleie i en periode, 
så kan det hende at dette ikke er en per-
manent løsning. Vi må være bevisst på 
hjelp til selvhjelp. Vi har snakket mye om 
viktigheten av å holde oss til den enkeltes 
vedtak og tidsbruk. Året 2020 har vært 
preget av pandemi. Dette har heldigvis 
gått veldig bra, vi har hatt noen ansatte i 
karantene, men ingen som har fått påvist 
smitte av dem som jobber her. Her har 
alle ansatte vært veldig bevisst på smitte-
vern og nasjonale råd. 

Spesielle utfordringer 
fremover
Flakstad kommune har per i dag veldig 
få tilrettelagte boliger, både i psykiatri 
og somatikk. Sola omsorgsbolig innehar 
6 rom, her er flesteparten i behov av 
tilrettelegging og hjelp i mye av sine 
daglige aktiviteter. Vi kan ikke forlate 
denne omsorgsboligen slik det ble gjort 
før. På grunn av få boliger blir mange 
av pasientene våre sykehjemsbeboere 
før de egentlig hadde hatt behov for det. 
I årene som kommer vil denne utfordringen 
øke, vi får flere eldre som ganske sikkert 
trenger mer hjelp. Flakstad kommune 
har store avstander, hjemmetjenesten 
bruker mye tid på kjøring. Per i dag har 
vi 4 personell på dagtid og 3 på aften-
vakt, og en kan ikke utelukke at grunn-
bemanningen må økes når det blir flere 
hjemmeboende som trenger hjelp. 
Kommunen har ingen aktiv natt tjeneste 
for hjemmeboende, vi har et bakvakt-
system som rykker ut hvis noen trenger 
hjelp av de som har trygghetsalarm.
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Årsmelding fra enhetene

Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver
Pleieavdeling for alt av brukere i kommu-
nen som har behov for heldøgns omsorg; 
somatikk, demens, psykiatri, psykisk 
utviklingshemmede osv. Vi har langtids-
pasienter, korttidspasienter som er på 
opptrening eller trenger et opphold mel-
lom sykehus og hjemmet, rehabiliterings-
pasienter og avlastning.
Avdelingen har 16 langtidspasienter 
og 1 korttidsplass. I hele 2020 hadde vi 
overbelegg av pasienter. Vi har hatt inne 
19-20 pasienter hele året.
 
Stillingshjemler
23,87 årsverk

Forslag på tiltak for 
å forbedre
Økonomistyring: Vi har et bevisst forhold 
for hva ting koster, og forsøker alltid å 
finne billigere alternativ for produkter vi 
bruker mye av. Samt bevisstgjøre ansat-
te på bruk av dyre materiell, slik at man 
benytter det der det er behov og ikke på 
alle. Andre forhold som bør nevnes er at 
når man har et overbelegg av beboere kan 
det over tid medføre slitasje på ansatte. 
Det er hele tiden ekstra pasienter man 
skal ta seg av. Vi har vært nødt til å flytte 
middagen fra ettermiddag til dagtid pga. 
dette. Likeså om sommeren da det er 
mye vikarer, og dermed man ikke har den 
rutinen som de faste ansatte har. Vi ser at 
dette hjelper på stressnivået for de faste 
ansatte som er igjen om sommeren, og vi 
blir å fortsette med det på sommertid. Vi 
har også i store perioder av året vært nødt 
til å ha ekstra innleie på dagtid da det har 
vært så stort overbelegg ved avdelingen.
 

Solhøgda sykehjem

Generelt om enheten 
og driften
De fleste pasientene hos oss er demente 
med store kognitive utfordringer.
I 2020 har det vært spesielt utfordrende 
med skjerming av beboerne da vi har man-
ge som har hatt behov for dette, men i og 
med at vi bare har en avdeling med store 
avstander og 1 stue, må vi skjerme dem i 
korridorene. Noen pasienter må vi skjerme 
inne på rommene, med en demensavdeling 
hadde vi kunne hatt dem på stuen sammen 
med få andre brukere. Pga. dette har vi 
ikke hatt anledning til å gjøre så mye annet 
med brukerne enn å være sammen med 
dem og trygge dem i deres hverdag. Vi 
har også beboere inneliggende som kunne 
bodd hjemme eller i omsorgsbolig om man 
hadde hatt nattjeneste i hjemmetjenesten. 
De har vedtak på langtidsplass pga.at man 
ikke har dette tilbudet i kommunen. 

I tillegg hadde man mye utfordringer i for-
hold til Covid 19, og avdelingen ble stengt 
for pårørende i perioder. Dette var vanske-
lig for oss som pleiere også, spesielt med 
tanke på dem som hadde ektefeller og ikke 
fikk treffe sine (dette var i 1.nedstenging). 
Etter hvert stengte vi ned, men ektefeller 
fikk komme på besøk. Det har vært kreven-
de å forholde seg til omskiftelige nasjonale 
retningslinjer. Oppbygging av smitteutstyr-
slager har også påkrevd ressurser. Dette 
har krevd mye ekstra jobbing fra alle opp 
mot hvordan man skal gjøre ulike ting og 
trygge hverandre på at det alle gjør er det 
rette nå.  

Spesielle utfordringer 
fremover
Vi har store utfordringer i forhold til de-
mens og denne utfordringen vil vedvare 
til vi har en skjermet enhet/avdeling for 
demente. Det er pr i dag 3 doble toalett i 
avdelingen, dvs. at det er 6 pasienter som 
må dele bad og toalett. Det kan komme 
lovendringer som gjør at dette ikke er til-
latt for pasienter som har langtidsplasser.
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver 
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i 
Flakstad Kommune er en del av Helse og 
omsorg. Vi har boligtilbud og annet tilbud til 
funksjonshemmede. Vi har to bemannede 
boliger lokalisert på Fredvang, hvorav den 
ene boligen er et bofellesskap. Firkløveren 
bokollektiv består av 4 leiligheter og en 
enebolig, og yter helsehjelp til personer 
med psykisk utviklingshemming. 

Stillingshjemler 
15,17  årsverk

Generelt om enheten 
og driften
I tjenesteleveransene vektlegger vi for-
utsigbarhet og profesjonelt miljøarbeid. 
Fredheim er bolig for en tjenestemottaker. 
Vi bistår, gir veiledning og opplæring 
i dagliglivets gjøremål. Det kan være 
bistand til renhold av bolig, klesvask, 
innkjøp, følge til personlige ærender, til-
rettelegging av måltider, personlig hygi-
ene, påkledning, dosering av medisiner, 
sårstell osv. 

Spesielle utfordringer 
fremover
Det er i 2020 startet en prosess for tje-
nesteutvikling og arbeidsmiljø, som vil 
videreføres i 2021. Struktur for ansvars-
gruppemøter rundt beboere videreutvi-
kles. Prosess iverksatt for kompetanse-
heving på fagsystemer/IKT for ledelse og 
ansatte. Prosess mht. flytting av beboer 
fra enebolig til bofellesskap er startet. 
Prosess med oppgradering av boligmas-
se også under forberedelse, en prosess 
som vil involvere ekstern kompetanse og  
bistand fra teknisk enhet.

TFF (tjenesten for funksjonshemmede)
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver  
De overordnede målene siden ny rektor 
startet 01.08.20, har vært at alle ansatte 
skal oppleve mestring, trygghet og kjær-
lighet på jobb. Det vil si at de ansatte får 
oppgaver de kan mestre, oppleve trygg-
het rundt egen arbeidssituasjon, og at 
de opplever at vi som ledelse bryr oss 
om dem. 

Stillingshjemler
14,93 årsverk

Ramberg skole

Generelt om enheten 
og driften
Skolen flyttet inn i lokaler på gamle Napp 
skole i januar 2020. Flere tilpasninger er 
gjort for å tilfredsstille krav til skolebygg. 
Ny brakkerigg ble satt opp høst 2020. 
Konkrete mål for HMS-aktivitet, er å job-
be med reduksjon av fravær og skaffe til 
veie dusj og garderobemuligheter innen 
1. aug. 2021. Vernerunde er gjennomført, 
og det er utarbeidet handlingsplan for 
korrigerende tiltak. Alle avvik er imidlertid 
ikke lukket, og ny vernerunde er avtalt 23. 
02. 2021, gjenstående avvik behandles 
da. Det jobbes også med brannvern og 
kompetansehevende tiltak/rutiner.

Spesielle utfordringer 
fremover
Den uavklarte situasjonen ift. bygging 
av ny skole påvirker skolen i stor grad. 
Vi får ikke undervist tilfredsstillende pga. 
mangel på rom (naturfagrom, musikkrom, 
formingssal) og utstyr (lite lagerplass på 
Napp, og flere ting på lager i Skjelfjord). 
Mangel på grupperom og steder å ta 
viktige tlf. samtaler øker stressbelastnin-
gen på ledelse og ansatte. Covid-19 utfor-
dringene våre har stort sett vært å forstå/
tolke de ulike tiltakene fra Utdannings-
direktoratet/FHI. Det å overføre de til en 
liten skole med tre kohorter a 20-30 elever. 
Nå som vi er i midlertidige lokaler, reiser 
ca.90% av elevene med skolebuss. Det 
at driftsoperatør Boreal la om rutene og 
byttet på sjåfører pr 1.1.2020, har skapt 
økt utrygghet for elever og foresatte. 
Elever har blitt sluppet av på feil sted, 
ikke kommet med eller bussen har endret 
tidspunkt uten å opplyse om dette. Dette 
påvirker oss i skolehverdagen.
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver 
Kulturskolen skal være et lokalt ressurs-
senter som i samarbeid med kulturlivet 
ellers medvirker til å styrke kulturell kom-
petanse og utfoldelse hos innbyggerne 
i Flakstad. Det skal være en arena for 
utvikling, læring og mestring, og være en 
inkluderende arena. På denne måten kan 
kulturskolen bidra til bedre folkehelse i 
kommunen. Dette gjøres ved å:

• Gi innbyggerne i Flakstad, og da særlig 
   barn og unge, et opplæringstilbud 
   innen kulturfag.
• Tilby salg av dirigenttjenester for lag 
   og foreninger, herunder kor og korps 
   og strykeorkester.
• Samarbeide med skole og barnehager, 
   samt andre institusjoner i kommunen.
• Samarbeide med de andre kulturskolene 
   i Lofoten.
Det er også viktig å tenke kulturskolen i et 
livsløpsperspektiv, vi ønsker å være en bi-
dragsyter til folkehelsearbeidet i kommunen.

Stillingshjemler
1,95 årsverk

Generelt om enheten 
og driften
Kulturlivet i Flakstad har vært en viktig 
bidragsyter til samhold og folkehelse i 
Flakstad. Det er over 100 aktører som 
nyter godt av tjenestene fra kulturskolen. 
Etter at kontorlokalene på Kallegården 
ble ledige flyttet vi det meste av undervis-
ningen opp dit, noe som har gjort hver-
dagen lettere for både elever og lærere. 
At noe av undervisningen er lagt til Napp 
skole har bidratt til å øke andelen av 
elever fra både Napp og Vikten. Det 
er veldig positivt at vi når ut til flere i 
kommunen med tilbudene våre. Det er 
totalt 62 elever (barnehage og skole). 
Instrumentalundervisning på piano, sang, 
ukulele, fiolin, slagverk, gitar, trekkspill, 
musikkbarnehage, barnekor, musikkstund 
på Firkløveren. Salg av dirigenttjenester 
til Ramberg blandakor, Lofotodden 
Musikkorps og Flakstad strykeorkester.

Situasjonen med Covid-19 medførte flere 
utfordringer for kulturskolen. Fra 12.mars 
2020 ble all undervisning og øvelser 
stanset. Etter hvert fikk vi igangsatt digital 
undervisning for noen elever, mens det 
ble for vanskelig for kor/korps/strykere. 
Da det ble åpnet opp for aktiviteter igjen 
ble det klart at det var utfordrende å finne 
øvingslokaler som var store nok til å over-
holde smittevernreglene. 

Spesielle utfordringer 
fremover 
Elevtallet i kommunen går nedover og 
dette påvirker også søkningen til kultur-
skolen. Aktivitetene i kulturskolen er av-
hengig av hvilke lærekrefter som er til-
gjengelige, men vi prøver så langt det 
er mulig å legge opp til et variert tilbud. 
Kulturskolen ønsker å kunne tilby flere 
kunstfag som f.eks. dans, tegning/maling 
for å nå flere barn/ungdommer. Vi skal i 
nærmere dialog med skolen for å finne til-
bud som kan være attraktive for ungdom-
mer, da få av disse tar del i dagens tilbud. 
I Kallegården er det et lokale som kunne 
vært klargjort slik at det kan anvendes til 
flere formål. Dette fremstår hensiktsmessig 
som alternativ til ekstern leie av lokaler. 
Kulturskolen gir gratis tilbud til barne-
hagene i kommunen, TFF og nå også til 
dem som går på SFO. Det er viktig i et 
forebyggende perspektiv, men dermed 
har vi ikke så mange midler til å sette opp 
egne prosjekter.

Flakstad kulturskole 
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Generelt om enheten 
og driften
Det har vært et utfordrende og uforut-
sigbart år med mye omlegginger pga.
covid-19. Barnegruppa er utfordrende 
der 11/12 er gutter, av totalt 15/14 barn 
(vår/høst). Utskiftninger i arbeidsstokken 
og noe ustabilitet i forhold til det høye 
sykefraværet har ført til behov for mye 
møtetid som må avvikles på ettermiddags-
tid, dette fører igjen til at den enkelte får 
mye avspasering. Vi har trengt mye tid 
på å få på plass gode rutiner.

Forslag på tiltak for å 
forbedre
Vurdere økning i styrers administrasjons-
del til 80% for å klare å utføre alle krav 
som tilligger ansvar og funksjon. Da har 
man 2 pedagoger på avdeling hver dag 
og tid til å kunne hjelpe til ved behov 
ellers istedenfor at det ofte må leies inn 
ekstern vikar. Dette vil gi et mer stabilt 
personale og mer forutsigbarhet både for 
barn og ansatte. 
 

Økonomistyring
De postene som går på innkjøp har en 
stort sett kontroll på, og vi sparer så godt 
vi kan. Det vi derimot ikke kan spare på, 
er vikarbruk for det blir dyrt i lengden da 
vi bare får flere som faller fra pga. stor 
belastning. Vi har et høyt alderssnitt pr i 
dag er ansatte 63, 61, 54, 50 og
46 år, kun lærlingen (25 år) drar snittet 
litt ned.

Andre forhold
Det er utfordrende å gjennomføre møter, 
veilede ansatte og planlegge for pedago-
gisk utvikling i barnehagen med kun 35 % 
administrasjonstid. Man er lite tilgjengelig 
for foreldrene som har behov for hjelp 
eller en samtale alene med leder. I tillegg 
sliter en med dårlige forhold på pauserom 
og kontor, vi sitter «oppå hverandre» og 
der er lite mulighet for å ta private samta-
ler i pausen eller for styrer å snakke ufor-
styrret i tlf. Det er også utfordrende med 
nettilgang i kontorbrakka og utdatert data 
og kontorutstyr.

Napp barnehage

Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver 
Styrers oppgaver er veldig varierte da 
stillingen er delt mellom 35 % administra-
sjon og 65 % pedagogisk arbeid med 
barna. Det går mye tid til organisering 
av ansatte, lage planer og planlegge 
personalmøter. I tillegg har styrer ansvar 
for samarbeidet med foreldre og andre 
aktører som kommunens administrasjon, 
helsesøster, skole, PPT, barnevern, osv.

Stillingshjemler
3,8 årsverk
Ekstra assistent i 50 -100 % stilling

Spesielle utfordringer 
fremover
Barnetallet varierer veldig fra år til år. 
Fortsetter alle covid-19 tiltak fører dette 
til ekstra utgifter og utfordringer for oss 
i barnehagen. Vi trenger oppdateringer 
både på arbeidsforhold for de voksne 
og ikke minst en oppgradering av ute-
området. Når skolen kom tilbake til Napp 
mistet vi mye av vårt uteområde og til-
gang til et større lekeområde.
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver 
Gi nødvendige og forsvarlige helse-
tjenester til personer som oppholder 
seg i Flakstad kommune i form av helse-
fremmende og forebyggende tjenester, 
svangerskaps- og barselomsorgs-
tjenester, hjelp ved ulykker og andre 
akutte situasjoner, utredning, diagnosti-
sering og behandling, og sosial, psyko-
sosial og medisinsk habilitering og 
rehabilitering.

Stillingshjemler
6 årsverk

Generelt om enheten 
og driften
Det ble ansatt kommunepsykolog i 5% 
stilling, interkommunalt med Vestvågøy 
og Moskenes i oktober 2019. Det jobbes 
fortsatt med hvordan denne lille stillings-
brøken kan benyttes mest effektivt i form 
av rådgivning/veiledning av ansatte. Fra 
1.1.2021 har kommunen ergoterapeut-
tjeneste i 20% stilling.

Forslag på tiltak for å 
forbedre
Økonomistyring: 2020 har vært utfordrende 
på grunn av behov for vikar innleie for 
legekontoret. For helsestasjon, jordmor-
tjenesten og fysioterapitjenesten har det 
ikke vært noen uforutsette økonomiske 
hendelser eller utfordringer.  

Helseenheten

Spesielle utfordringer 
fremover
Å tilsette en ny lege medfører veilednings-
plikt og merarbeid for de andre legene 
-estimert av legeforeningen til ca. 10% 
stillingsbrøk, samt at Flakstad kommune 
blir en utdanningsinstitusjon også for 
leger i fremtiden (det er kommet nye 
spesialiseringsregler for allmennmedisin, 
som altså er temmelig omfattende). Vi er 
en liten enhet i en liten kommune med 
akkurat samme mengden arbeidsopp-
gaver som større kommuner har (med 
tanke på folkehelsearbeid, smittevern, 
tilsynsarbeid miljørettet helsevern og 
beredskaps/planarbeid). Noe av dette 
arbeidet kan med fordel utføres av andre 
i interkommunale løsninger, og vi vil se på 
dette både for å bedre arbeidskapasiteten 
og for å bedre kvaliteten på tjenesten.
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver
NAV jobber ut ifra Lov om sosiale tjenes-
ter. Formålet med loven er å bedre leve-
kårene for vanskeligstilte, bidra til sosial 
og økonomisk trygghet, herunder at den 
enkelte får mulighet til å leve og bo selv-
stendig, og fremme overgang til arbeid, 
sosial inkludering og aktiv deltakelse i 
samfunnet. 
Startlån tilligger NAV, i 2020 hadde vi 
2 utbetalte søknader, ellers en del hen-
vendelser som krever veiledning og info 
til brukere. De statlige oppgavene ble 
i all hovedsak flyttet til NAV Vestvågøy 
sommeren 2019. Lokalt ansatt har hatt 
ansvar for publikumsmottaket, veiledning 
til brukere, og en del forefallende og ad-
ministrative oppgaver. Lokalene til NAV 
Flakstad ble høsten 2020 omdisponert til 
Hjemmetjenesten, og det ble stilt tilgjenge-
lig et kontor i administrasjonens lokaler for 
oppfølging av brukere. Alle henvendelser 
blir nå etter avtale frem til eventuelt ny 
organisasjon er på plass, samt covid-19
situasjonen har stabilisert seg. 

Stillingshjemler 
1 årsverk

NAV 

Generelt om enheten 
og driften 
2020 har vært utfordrende grunnet lite be-
manning, og pandemien som har utfordret 
vår hverdag og hvordan vi jobber, men 
med god hjelp fra alle i administrasjonen 
har de fleste oppgaver latt seg løse. Or-
ganisasjonen er liten og sårbar, men ad-
ministrasjonen har bistått slik at driften har 
blitt ivaretatt også under ferie og fravær 
og bistått til gode løsninger til beste for 
våre brukere. Det er vedtatt et vertskom-
munesamarbeid om NAV i Lofoten fra 
2021. Det vil etter rådmannens vurdering 
gi større fagmiljø, bedre faglig tjeneste-
kvalitet og mindre sårbarhet i tjenestepro-
duksjonen.
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver
Drift: vannverk, avløp, kommunal byg-
ningsmasse, kommunal veger, kommuna-
le kaianlegg
Prosjekt: Kallegård, Vann og avløp, Nye 
Ramberg skole
Planarbeid: Hovedplan for vann, vannmil-
jø og avløp, flere detaljreguleringsplaner
Saksbehandling: byggesak, delesak, 
matrikkelføring, oppmåling, VA, plan, mil-
jø, dispensasjon, håndtering av henven-
delser innbygger/gjest, annet forefallende
Brann/feiervesen: beredskap, forebyg-
ging og annet knyttet til brann/feiing.

Stillingshjemler
9 årsverk
Brannvesen: 16 x 1,7 %

Generelt om enheten 
og driften
I 2020 har man klart å holde den fine 
trenden med kort behandlingstid på 
byggesaker (bl.a ble Flakstad kommune 
kåret til landets nest beste kommune på 
dette området av Kommunal Rapport), 
samt at plan og dispensasjonssaker 
behandles innen lovpålagt tid. Enheten 
får positive tilbakemeldinger for fleksi-
bilitet og hjelper til når det trengs. Det er 
få ansatte ift. oppgaver, men det meste 
av restanser er avsluttet. Det er fortsatt 
stort vedlikeholdsetterslep på kommunale 
bygg, vi skyver større kostnader fremfor 
oss. I 2020 har vannverkene fungert godt 
og det har vært lite utrykninger. Man sliter 
fortsatt med dårlig ledningsnett i Sund. 
Utbedringer er foretatt på Napp. Planleg-
gingen av nye Ramberg skole har lagt 
beslag på mye ressurser. 

Forslag på tiltak for å 
forbedre
Det må etableres et selvkostregnskap 
for vann og avløp. Administrasjonen har 
startet arbeidet med dette. Eldre saker 
som ikke er avklart tar mye tid på enheten. 
Til daglig er det ikke tid til å arbeide med 
planleggingsarbeid. Dette fører til at ar-
beidet blir utført når det foreligger et akutt 
behov eller føringer fra politisk hold. Det 
vil være behov for en styrking av beman-
ning i en overgangsfase for å bygge opp 
sunne systemer som ivaretar ansvaret til 
enheten på en tilfredsstillende måte.

Spesielle utfordringer 
fremover
Kommunen gjennomfører nå flere om-
fattende prosjekter som bygging av ny 
skole, omsorgstun og oppussing av 
Solhøgda. Dette kommer i tillegg til alt 
forefallende arbeid, slik som bygge-
saksbehandling og dispensasjonssaker. 
Arbeidsmengden er i dag over det be-
manningen tilsier. Videre er det flere bygg 
som er i en slik til stand at det er jevnlige 
lekkasjer. Dette skyldes manglende ved-
likehold og dermed ikke kan meldes som 
en skadesak til forsikringsselskapet. Det 
bør vurderes opprettet et nødfond til en-
heten der det er midler for å utbedre slike 
forhold. Frem til det foreligger et opp-
datert delegasjonsreglement bør enheten 
få føringer direkte fra kommunestyret.

Teknisk enhet
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Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver
Barnverntjenesten gir tiltak til barn, unge 
og deres familier i Moskenes, Flakstad 
og Vestvågøy. Brukerne har rett på tiltak 
i tråd med barnevernloven. Brukerne 
mottar hjelpetiltak i hjemmet blant annet 
i form råd av veiledning til foreldre, 
COS P veiledning til foreldre, oppfølgings-
samtaler med barn og unge, Miljøkontakt 
for barn og unge, sinnemestring til foreldre, 
Familieråd, frivillig plassering av barn/
unge i fosterhjem og institusjon, frivillig 
plassering av foreldre og barn på institusjon 
for foreldre. Plassering i fosterhjem og insti-
tusjon på tvang etter vedtak i fylkesnemnda.

Stillingshjemler
1,7 årsverk, Flakstad

 

Regnskap vs budsjett
Mulige årsaker til avvik
Økte utgifter både når det gjelder utgifter 
til beredskapshjem, samt overtid til an-
satte som følger opp barna i den aktuelle 
situasjonen. Det er vanskelig å forutse 
og legge til rette for i forhold til å tilpasse 
driften blant annet til budsjettert overtids-
forbruk. Kompliserte og vanskelige saker 
krever til tider to saksbehandlere i møter 
og på reiser for å ivareta kvalitet og 
forebygge belastninger og sykefravær 
hos ansatte. 
Barneverntjenesten har i saker der man 
har bedt om bistand fra Bufetat om foster-
hjem og institusjonsplasser, fått tildelt til-
tak som ligger i meget lang reiseavstand, 
noe som er et fordyrende element i pro-
sessen. Bruk av digitale møter for å redu-
sere kostnader. I tillegg har barnevern-
tjenesten gitt tilbakemelding til Bufetat om 
at man krever at Bufetat i økende grad 
skaffer fosterhjem i nordregionen uten 
at de har lyktes med dette ennå. Fylkes-
nemnd og tingrett ber i økende grad om 
at sakkyndige skal benyttes i komplekse 
og alvorlige saker. Sakkyndig blir også 
bedt om å overvære saken i tingrett, lag-
mannsrett og fylkesnemnd i etterkant av 
endt oppdrag i familien. Dette er utgifter 
som man i liten grad har budsjettert med 
og som vil være vanskelig å forutse med 
tanke på at man ikke vet hvilke saker som 
blir meldt til barneverntjenesten og hva de 
ulike rettsinstansene beslutter.

Lofoten barnevern

Spesielle utfordringer 
fremover
Lofoten barnevern har mottatt og håndtert 
232 meldinger i 2020. Dette er en liten 
nedgang fra året før. Dette skyldes trolig 
Covid-19 og nedstengning av skoler og 
barnehager i løpet av året Målene med 
barnevernreformen er at flere barn skal 
få rett hjelp til rett tid. Tilbudet til barn og 
familier skal i større grad tilpasses lokale 
forhold. Reformen gir mer ansvar til kom-
munen. Både når det gjelder oppfølging 
av fosterhjem og økonomi. Barnevern-
tjenesten får en lovfestet plikt til å søke 
etter fosterhjem i slekt og nettverk, Kom-
munen får et helhetlig ansvar for opp-
følging og veiledning av fosterhjem. Dette 
innebærer at kommunen må ha tiltak å 
sette inn selv. Finansieringsordningene 
endres. Refusjonsordningen for foster-
hjem avvikles og legges inn i kommune-
rammen. Det vil også bli økte egenandeler 
ved bruk av statlige tiltak. I møte med 
Statsforvalteren i desember 2020 fikk 
kommunen informasjon om at størrelsen 
på økningen i rammetilskuddet vil ikke 
foreligge før i mai 2021.
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PPT Vest-Lofoten

Kort beskrivelse av 
hovedoppgaver
PPT Vest-Lofoten er en interkommunal 
tjeneste for Moskenes, Flakstad og Vest-
vågøy kommune med Vestvågøy kom-
mune som vertskommune. Tjenesten har 
både system- og individrettede arbeids-
oppgaver. Tjenesten bistår alle skoler og 
barnehager med sakkyndig vurdering 
der loven krever det, veiledning til skole 
og barnehage samt voksne med rett til 
grunnskoleopplæring. Det er viktig at 
oppgavene ses i sammenheng, og barn 
og elever med særlige behov skal ivare-
tas før tjenesten utfører andre oppgaver 
som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker 
etter kapittel 9 A. PP-tjenestens mandat 
er regulert i opplæringsloven § 5-6 og 
barnehageloven § 33.

Stillingshjemler
7,5 årsverk

Generelt om enheten 
og driften
Driftsstyret består av kommunalsjefer 
fra hver kommune, samt enhetsleder 
Familieenhet og leder PPT. Vi deltar i 
utviklingsarbeid sammen med skoler og 
barnehage. I 2020 deltok vi blant annet i 
Læreplanarbeid (LP). For Flakstad kom-
mune deltar barnehagen (ikke skolen), 
gjennom ledernettverk og som veiledere. 
Vi tar også del i utviklingsarbeid i regi av 
RKK på skole-/barnehage og skoleleder/
styrer nivå (Dekom/rekom). Har jevnlig 
kontaktmøter med skolene, og det er 
etablert barnehageteam for barnehagene 
der bekymringssaker kan drøftes og vei-
ledning kan gis i bekymringsfasen. Deltar 
på møter vedr. individsaker som f.eks. 
samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, 
veiledningsmøter etc. Tjenesten har dess-
verre lang ventetid, noe som vi har fått 
avvik på fra Statsforvalteren. Det skyldes 
bl.a sykefravær, arbeidsmengde, rekrut-
teringsutfordringer og at det tar tid å gi 
god opplæring.   

Forslag på tiltak for å 
forbedre
Økonomistyring: Forholder oss til budsjett, 
har regulert ift. utgifter på digitale verktøy 
i forbindelse med koronatiltakene (PC for 
hjemmekontormulighet). 
Det jobbes med å finne en varig løsning 
på utfordringene med ventetid. Tiltak 
en vurderer er midlertidig “stenging” 
av kontor for restansenedbygging og 
bedre samarbeidsrutiner med skoler 
og barnehager.

Spesielle utfordringer 
fremover
Ser at vi har en utfordring med vente-
tid samt at tjenesten skal utvikle seg jf. 
Meld.St.6 «Tett på», hvor PP- tjenesten 
skal være tett på for å hjelpe skole og 
barnehage legge til rette for utvikling 
og læring. Kan ligge noen personal-
messige utfordringer fremover knyttet 
til langtidsfravær, rekruttering og be-
tydelig opplæringstid.
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Ramberg, 31.mars 2021

Hilde Kristin Holtesmo
Konstituert rådmann i Flakstad

Aktuelle nettsteder
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for kommuner og fylkeskommuner mv - Lovdata

Kommunefakta Flakstad - SSB

Indeks Nordland 2020 - Indeks Nordland

De grønne øyene (degronneoyene.no)

Vedlegg; statistikkanalyse Telemarksforskning KOSTRA-tall 2020
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-07-714
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-07-714
https://www.ssb.no/kommunefakta/flakstad
https://indeksnordland.no
https://degronneoyene.no

