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Hemnes kommune

Areal: 1594 km2

Befolkning pr. 31.12.07: 4490

AreAldAtA i strAtegisk kommuneplAn for 
Hemnes 1999 - 2011

Arealfordeling

Omlag 15% av arealet i Hemnes er tettbygd  
jordbruksareal eller produktiv skog  52-53% 
er snaufjell eller isbre   32-33% er mindre 
produktiv utmark  vatn og sjø.

Befolkningsutvikling

I 1980- og 1990-årene har innbyggertallet i 
Hemnes gått tilbake.  I tettbygde områder er 
det blitt flere innbyggere og i spredtbygde 
områder færre. På slutten av 90-tallet er 
også innbyggertallet i tettbygde områder 
gått tilbake.  Tettstedene med mest stabilt 
folketall er Finneidfjord  Bjerka og Korgen.  
Av skolekretsene er det bare Bjerka og 
Korgen som har befolkningsøkning etter 
1990.

I perioden 1980-1997 har det vært et 
fødselsoverskudd på 13 og det har vist en 
svakt stigende tendens.  I samme periode 
har det vært en netto fraflyttingen på 268 
og tendensen har vært negativ med økt 
fraflytting.

Alderssammensetning

I Hemnes ligger den nær det 
gjennomsnittlige for kommunegruppen 
med 2500-5000 innbyggere; høyt antall eldre 
over 67 og få i yrkesaktiv alder (20-67 år). 
Alderssammensetningen i Hemnes endret 
seg svært mye i 1970- og 1980-årene med 
dramatisk nedgang i aldersgruppen 0-19 år 
og sterk økning i aldersgruppen over 

67 år.  1990-årene har vært stabile  men 
aldersgruppen 20-66 år er redusert etter 
1995.

Kvinneandelen 

Andelen i aldersgruppen 20-39 år  den mest 
fruktbare alderen  har i 90-årene utviklet 
seg negativt sammenliknet med Nordland 
og Rana.

Framskriving av folketallet

Statistisk sentralbyrås framskriving av 
folketallet i Hemnes til 2020 viser nedgang.  
I perioden 1994-98 har nedgangen i 
folketallet i Hemnes vært sterkere enn 
den mest negative prognosen viser.  
Framskrivingen viser at Hemnes får en 
aldersmessig skjev befolkning  lavt antall 
barn og høyt antall eldre  sammeliknet med 
Helgeland  Nordland og landet totalt.  
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HEMNES KOMMUNE 
ORGANISASJON

Rådmann
Arne Sørensen

Infrastruktur
enheter

Tjenesteproduk-
sjonsenheter

Rådmannskontor
  Stabsfunksjoner

Lønns- og personalavdelingen
Lønningskontor
Ansettelser
HMS
Pensjoner
Lønnsforhandlinger

IKT avdelingen
Drift av nettverk
Datasikkerhet
Forvaltning av lisenser og
IT infrastruktur

Økonomiavdelingen
Budsjett og økonomiplan
Forsikringer
Finans
Kraft
Økonomioppfølging
Kommuneregnskapet
Fakturering og inkasso
Skatteinnkreving

Enhet for skoler
Grunnskole
Undervisning fremmedspråklig
Skolefritidsordning

Barnehager
   Barnehagedrift på alle tettsteder

Kulturtjenesten
Bibliotek
Kulturskole
Museum
Almenne kulturformål

Kommunalteknikk
Veger  parker og kirkegårder
Vann og avløp
Brann og feiing

Landbruk  plan og byggesak
Areal- og byggesaksbehandling
Landbruk

Bygg og eiendom
Drift og anlegg kommunale bygg

Helsetjenesten
Kommunehelsetjenesten

Sosialtjenesten
Sosialkontor og barnevern

Korgen sykehjem
Pleie og omsorg i institusjon

Korgen hjemmetjeneste
Pleie og omsorg i hjemmet

Hemnesberget omsorgstjeneste
Pleie og omsorg i institusjon
Pleie og omsorg i hjemmet

Kjetil Brose sluttet som enhetsleder for kommunal-
teknikk i 2007

Tom Horseng sluttet som enhetsleder for Hemnes-
berget omsorgstjeneste i 2007



6 Årsmelding 2007 

ORDFØRERENS 
KOMMENTAR

Ordfører Kjell-Idar Juvik

Varaordfører Synnøve Ødegård

Jeg vil først starte med å takke for samarbeidet 
med ansatte, rådmann, tillitsvalgte og 
politikere. Det er viktig at man drar sammen 
både administrativt og politisk for å kunne gi 
våre innbyggere et best mulig tjenestetilbud.

Mye skjedde også i 2007 : Terra-saken,  
ny rådmann,  kommunevalg, åpning av 
de nye sykehjemmene, åpning av RV 808 
Finneidfjord-Hemnesberget, for å nevne 
noen store saker.
 
Terra-saken eller -skandalen som man bør 
kalle den var uten tvil det som preget siste 
del av 2007. Hemnes Kommune ble satt 
på kartet og fikk hele Norges medielys på 
seg.  Som kjent ble det tvangssalg av våre 
obligasjoner og vi fikk et underskudd på 
over 73 millioner i 2007 som vi må finne 
dekningen for i årene fremover. 
Det vil også gå en tid før vi får full oversikt 
over de endelige økonomiske konsekvensene 
av Terra saken. Dette gjelder ikke minst krav 
i boet, evt. rettslige etterspill og våre lån som 
går til 2013, samt hvor lang tid vi får på å 
dekke underskuddet.

Det er også viktig å få frem at de økonomiske 
utfordringene ikke bare skyldes Terra-saken. 
Vi var i gang med en prosess for å tilpasse 
driften da Terra-saken smalt. Det som 
nå blir viktig er å gjøre de riktige valgene 
slik at vi kan opprettholde gode tilbud til 
innbyggerne i Hemnes.
 
I 2007 fikk vi også en smell på sykefraværet, 
økningen som kom i 2006 fortsatte også i 
2007.  Dette betyr at man fortsatt må ha stor 
fokus på sykefraværsarbeidet i Hemnes. Det 
positive er at første kvartal i 2008 viser en 
klar nedgang. La oss håpe den fortsetter.
 
Det skjer også mye spennende i Hemnes. 
De nye omsorgssentrene i Korgen og på 
Hemnesberget ble ferdigstilt og tatt i bruk 
i 2007. Dette er den største innvesteringen i 
Hemnes kommunes historie.
I tilegg er det stor aktivitet i det lokale 
næringslivet og ikke minst byggingen av 
Norturas fabrikk på Bjerka som ble satt i 
drift i mai 2008.
Vi kunne også glede oss over ferdigstillelsen 
RV 808 Finneidfjord-Hemnesberget som 
har blitt betydelig opprustet. Nå gjenstår 
bare strekningen fra Åsen til fergekaiet.
 
Det vi ikke lyktes med var kampen for 

å bevare fergeforbindelsen mellom 
Hemnesberget og Leirvika. Her gikk 
fylkestinget inn for forslaget om å legge 
denne inn i finansieringen av toventunnelen, 
men vi gir oss ikke og vil fortsette kampen 
opp mot stortinget.

Som ordfører i Hemnes er jeg opptatt av at 
vi har med oss vår overordnede målsetting 
i strategisk kommuneplan som sier at 
”Hemnes skal være en attraktiv bo- og 
næringskommune i regionen”. Vi har alle 
forutsetninger til å lykkes med å nå denne 
målsettingen. Jeg synes vi er på god vei. Selv 
om noen svarte skyer har passert i 2007 har 
vi all grunn til å se fremover med masse 
optimisme og forventinger. 

Til slutt håper jeg alle blir med å drar ”lasset” 
i årene fremover slik at Hemnes fortsatt kan 
være en attraktiv kommune på Helgeland å 
bo og jobbe i.

Kjell-Idar Juvik (AP)
Ordfører i Hemnes Kommune 

Karl Dahlberg fikk i 2007 tildelt KS hedersmerke 
for lang politisk virksomhet
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POLITISK
STYRING

Kommunestyret
Ledet av
Ordfører Kjell - Idar Juvik
Antall saker: 63
Antall møter:10

Representanter       Antall   M    K
Arbeiderpartiet 11 8 3 
Framskrittspartiet 5 5 0
Senterpartiet 4 3 1
Høyre 1 0 1 
Venstre 1 1 0
Sos. venstreparti 1 0 1
 

Formannskapet
Ledet av
Ordfører Kjell - Idar Juvik
Antall saker:  90
Antall møter: 14

Utvalg/leder Parti Ant. repr.
Adm. utvalget

Oppvekstutv.
Kåre Nilssen  AP 7
Helse- og sos. utv.
Sigrun H. Evensen  AP 7
Tekn. og miljøutv.
Hans Paulsen  AP 7

Kostnader ved politisk styring og 
kontroll

Beløp i 1000 NOK

 R-07 B-07
Kommunestyre 
og formannskap 2 189 2 335

Folkevalgte org.  108  97   

Revisjonskostnader   
Beløp i 1000 NOK

   R-07 B-07
Revisjon/
kontrollutvalg         708      746      

Ressursbehov i sosial- og barneverntjenesten •	
Bemanningsøkning Ressurskrevende Bruker •	
Vern av Vefsna - høringsuttalelse fra Hemnes kommune •	
Eierskapskontroll  av  Helgeland Avfallsforedling Iks •	
Økt innsats foreldreveiledning •	
Kartlegging uønsket deltid •	
Ny driftsmodell i omsorgstjenesten •	
Ansettelse av ny rådmann •	
Nav-kontor - kommunal organisering •	
Lokal forskrift om båndtvang mm. i Hemnes kommune •	
Plansak - Nordmarka - Finneidfjord andre gangs behandling •	
Andre gangs behandling - reguleringsplan Åsen - Åsen Industriområde •	
Opprettelse av psykologstilling •	
Sykoms tilleggsbevilgninger •	
Forvaltning av kraftinntekter •	
Ny barnehage på Finneidfjord •	
Plansak- 2. gangs behandling - reguleringsplan sentrumgården •	
Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag, høring•	
Forvaltning kraftinntekter - garanti •	
Betalingsordninger i de nye omsorgssentrene •	
Godkjenning av valgprotokoll for valgstyret kommunestyre- •	
og fylkestingsvalget 2007•	
Valg Av formannskap - 2007- 2011 •	
Valg Av ordfører - 2007 - 2011 •	
Valg Av varaordfører 2007-2011 •	
Valg Av utvalgskomite - kommunestyrevalget 2007 •	
Valg Av representant  og vararepresentant til kommunenes sentralforbund (Ks)•	
Årsbudsjett 2008, økonomiplan 2008-2011 Miljøplan for Hemnes kommune •	
Organisering av grunnskolen - gjennomgang •	
Overdragelse av landbruksvikarordningen til Helgeland avløserlag med søknad •	
om driftstilskudd.

Kommunestyret i perioden 2003 - 2007
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RÅDMANNENS
KOMMENTAR

Rolf  Fjellestad var konstituert som råd-
mann  fra nyttår til mai 2007

Arne Sørensen begynte som rådmann i 
Hemnes i mai 2007

Innledning
Året 2007 ble et forandringenes og 
begivenhetenes år.
Med en overgangsperiode, ble det 
gjennomført et skifte på rådmannsnivå. 
Sensommeren og høsten brakte oss 
Terrasaken i fanget.
Året fikk også fram en erkjennelse av at 
Hemnes kommune var og er i ubalanse 
økonomisk og driftsmessig. Kommunen 
har ikke lenger økonomi til å bære de 
tjenester som er satt i verk, og driftsmessig 
sliter derfor mange av enhetene med å 
produsere de bestilte tjenestene innenfor 
gitte ressursrammer. 
Og ikke minst; kommunevalget ga oss et 
nytt kommunestyre, formannskap og nye 
utvalg.
En viktig måte å kommunisere med brukerne 
på, er gjennom serviceerklæringer. Ikke alle 
enheter har laget serviceerklæringer, og bare 
noen av disse har fått serviceerklæringene ut 
til alle de som mottar tjenestene. Vi er derfor 
svært usikre på om de tjenestene vi leverer  
er i tråd med forventningene både fra 
kommunestyret som bestiller og brukerne 
som tjenestene er til for. Dette blir en av de 
store oppgavene i 2008 og 2009.

I strategisk kommuneplan har kommunen et 
overordnet mål som sier at: «Hemnes skal 
være en attraktiv bo- og næringskommune 
i regionen.» 
I 2007 fikk vi de første indikatorer på at vi 
kanskje ikke har lykkes helt i å nå dette målet.  
Bl.a. ble det klart at Hemnes kommune 
hadde et større innslag av barnevernssaker 
enn det som er naturlig å forvente i forhold 
til andre kommuner, og vi fikk dokumentert 
at elever fra Hemnes kommune på 
videregående skolenivå har en for høy grad 
av ”drop-outs”; elever som ikke fullfører 
videregående skolegang. 
Folketallet fikk ytterligere en nedgang, 
sykefraværet nådde en ny topp, og vi 
oppdaget at forfallet av kommunens 
eiendommer og utearealer var kommet for 
langt. 

Samtidig fikk vi på den andre siden ferdigstilt 
prosjektet SYKOMS; og to nye, flotte 
sykehjem sto ferdig til åpning i november. 
Sjøgata på Hemnesberget ble ferdigstilt, 
og ble til en forskjønning av tettstedet. 
Rv 808 ble i oktober endelig ferdigstilt og 
gjorde slutt på en tilsynelatende evig pine 
langs sjøen for de som skulle til og fra 
Hemnesberget. Høsten 2007 fikk vi også de 
første innflyttinger til det nye rådhuset, og 
Hemnes kommune erklærte sin støtte til det 
nye flyplassprosjektet ved Mo i Rana.
Organisasjonsmessig tok vi de første 
skrittene inn i en endringsprosess som 
vil vare ut gjennom 2008 og videre. 
Omsorgssektoren ble delt inn i tre; 
Hemnesberget omsorgstjeneste (HOM), 
Korgen omsorgstjeneste (KOM) og 
Miljøtjenesten.

Sosial- og barnevernstjenesten ble endret. 
Barnevernstjenesten ble skilt ut som egen 
enhet, mens sosialtjenesten ble forberedt til 
overføring til nye NAV Hemnes. 
Vi tok også de første skrittene til en 
endring av strukturen på skolesektoren 
gjennom forslag om å gjøre funksjonen som 
enhetsleder skole om til en rådgiverstilling.
For å styrke organisasjonen og de ansatte 
ble det fra sommeren av satt i gang 
en langvarig lederutviklingsprosess og 
kommunikasjonskurs for alle ansatte. Disse 
kursene arrangeres i grupper på ca. 15, varer 
i utgangspunktet en dag, og alle ansatte får 
tilbud om å gjennomgå dette.

Terra
2007 ble Terra-året i Hemnes kommune og 
7 andre kommuner i landet. 
Det var Hemnes kommune som åpnet 
prosessen gjennom å ta initiativ til en felles 
pressemelding for Nordlandskommunene 
vedr. Terra Securities disposisjoner. 
Oktober-desember ble preget av et enormt 
mediapress i forbindelse med saken, og i 
korte perioder var flere avis-, radio- og TV-
team til stede i Hemnes samtidig. 
Hemnes kommune ble satt ettertrykkelig på 
kartet, og vi var nok den kommunen som i 
størst grad dominerte nyhetsbildet de første 
ukene. Hemnes kommune, rådhusets slitte 
fasade og ordførerens alvorlige ansikt, var 
navn og bilder som ble allemannseie landet 
over.

Drift
I løpet av året har den økonomiske ubalansen 
kommet tydeligere til syne. Samtidig er det 
avdekket rutiner innenfor økonomistyringen 
som har behov for endringer. 
Størst økonomisk ubalanse har det vært 
innenfor enhetene barnevern/sosiale 
tjenester, BED og omsorgssektoren. Særlig 
innenfor omsorgssektoren er det grunn til å 
tro at det kan dreie seg om en overbestilling 
fra kommunestyrets side. 
En skjult ubalanse finner vi på skolesektoren. 
I forhold til det kostratallene viser er det 
et faktum at ressursene som gis elevene i 
klasserommet, er mindre enn det sektorens 
totalrammer skulle tilsi.
Men bildet preges også av enheter som 
leverer tjenester til antatte forventninger og 
som har klart utfordringene innenfor gitte 
rammer. 
Rådmannen vil i denne sammenhengen 
gi ros til alle ansatte og ledere. Særlig siste 
halvår, under et ekstremt ytre trykk p.g.a. 
Terra, har de ikke bare klart å gjennomføre 
tjenesteytingen på en god måte, men 
også på flere felt satt i gang prosjekter, 
fullført prosjekter og deltatt i betydelige 
endringsprosesser. Enda bedre; siden juli 
2007 har sykefraværet hatt en stort sett jevn 
nedgang, noe som også har fortsatt inn i 
2008.
Alle enhetsledere har i løpet av siste 
halvår måttet forholde seg til en strengere 
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RÅDMANNENS
KOMMENTAR

Kristina Brendberg jobber som pedagogisk 
leder i Hemnes barnehage     

Ragnhild Horgen er ansatt som avdelings-
sykepleier ved Korgen omsorgstjeneste

praktisering av budsjett- og regnskapsarbeid 
og avvikshåndtering. De aller fleste enhetene 
har maktet disse utfordringene.

Ledelse
Det er i løpet av høsten innført ny lederpolicy 
for lederne i Hemnes kommune som trekker 
opp konkrete krav til adferden.
Det er viktig av det arbeidet som er påbegynt 
i 2007, fortsetter uavbrutt.
Dette setter også store krav til den 
overordnete politiske og administrative 
ledelse i utøvelsen av sitt lederskap. Det 
er ikke tilstrekkelig å ensidig praktisere 
instruksjons- og styringsrett, men også 
utøve ivaretakelse med bakgrunn i den 
kryss-situasjonen lederne er plassert i.

Utfordringer
Hemnes kommune har store utfordringer 
ved inngangen til 2008.
Tilsynelatende er det den økonomiske 
ubalansen og Terratapet som er de 
største.  Dette tapet vil kreve av oss både 
oppfinnsomhet, konsekvent handling og 
upopulære beslutninger. Pr. i dag er det svært 
usikkert om vi klarer dette uten å måtte ty til 
søknad om å bruke flere år på oppgaven enn 
to, evt. fire år.
Rådmannens oppfatning er at en enda 
større utfordring enn disse er å endre de 
handlingsmønstrene som ligger til grunn for 
hvordan den økonomiske ubalansen fikk lov 
til å utvikle seg slik den gjorde. 
I tillegg til de helt selvfølgelige økonomiske 
utfordringene, ønsker rådmannen å peke på 
flg. områder:

1. Informasjon og kommunikasjon.
Det ble halvveis i året avdekket et stort 
behov for endring av WEB-sidene. I 
denne sammenhengen blir det klart at 
kommunens informasjonsarbeid og måten 
vi kommuniserer med omgivelsene på, 
ikke er tilfredsstillende. En arbeidsgruppe 
er nedsatt og det forventes endelig resultat 
og nytt opplegg for informasjon i løpet av 
våren 2008.

2. Omsorgssektoren.
En større organisasjonsendring skal 
settes, rutiner etableres og bemanning og 
kompetanse skal tilpasses bestillingene. 
Det må påregne å yte tjenester som ikke er 
forutsett. Beboere og brukere av tjenestene  
har ingen andre valg enn den kommunale 
tjenesteyting i Hemnes. Det vil derfor være 
nødvendig med en form for økonomisk 
beredskap hvert år framover for å møte 
disse ikke-forutsigbare utfordringene.

3. Oppvekstsektoren.
Mye tyder på at vi ikke har oppnådd våre 
mål i så stor grad som det har vært ønskelig. 
Det er sannsynlig at en samordning og 
koordinering av alt arbeidet innenfor 
oppvekstområdet kan bli nødvendig. Det er 
nedsatt en arbeidsgruppe som utelukkende 
arbeider med ”Forebyggende barnevern”. 
Ved årsskiftet pågår dette arbeidet fortsatt. 

4. Vedlikehold av kommunens eiendommer 
og utearealer.
Det er stoe utfordringer på dette området. 
Alt for mye i Hemnes bærer preg av forfall 
og forsøpling, samtidig som naturforhold 
og lokaliteter har kvaliteter som kan løfte 
kommunen opp på øverste hylle som en 
attraktiv kommune.

5. Evaluerings- og styringssystemer.
Innføring av BMS og/eller et 
kvalitetssystem som omfatter bl.a. budsjett- 
og regnskapsrutiner, serviceerklæringer, 
standardisering av tjenester og kartlegging 
av bruker- og medarbeidertilfredshet er helt 
nødvendig for å kunne styre effektivt mot 
fastsatte mål.

Sluttkommentar
Mye av det arbeidet som er satt i gang i 2007, 
er ment å skulle bygge organisasjonen opp 
fra bunnen av, slik at endringene blir varige.
I dette er samarbeidet med fagforeningene 
og deres tillitsvalgte helt avgjørende, på 
samme måte som et godt samspill mellom 
administrasjon og politisk nivå også er 
avgjørende for resultatet. På begge arenaer 
må arbeidet være preget av respekt for ulike 
roller og interesse for samarbeidspartnernes 
synspunkter og ståsted.
Rådmannen har i 2007 opplevd dette som 
meget godt. 
I organisasjonen har vi ansatte med høy grad 
av ansvarlighet og relevant kompetanse. Det 
har vært en udelt glede å få være sammen 
med en stor andel av de ansatte gjennom 
heldagskursene. Dette har gjort rådmannen 
trygg på at de ansatte vil bidra til å oppnå de 
målene og komme gjennom de utfordringene 
som er listet opp ovenfor.

Rådmannen vil derfor takke for samarbeidet 
i 2007. Takken går både til politikere, 
tillitsvalgte og ansatte. 



10 Årsmelding 2007 

REGNSKAPET 2007
KOMMENTAR

Statlig rammeoverføring i % av brutto 
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Regnskapsprinsipper
Regnskapet avlegges i følge forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for kommunale og fylkeskommunale 
foretak.  Institutt for god regnskapsskikk gir 
også føringer på hvordan regelverket skal 
praktiseres.

De kommunale regnskapsforskriftene 
bestemmer at tidspunktet for bokføring 
og periodisering skal skje etter 
anordningsprisnippet.  Dette innebærer 
at alle kjente utgifter/utbetalinger og 
inntekter/innbetalinger i året skal tas med 
i årsregnskapet for vedkommende år, enten 
de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes.

I kommuneregnskaper føres utgifter og 
inntekter hvor utgiftene representerer 
anskaffelser av varer og tjenester.  I privat 
virksomhet føres påløpte kostnader 
og inntekter i resultatregnskapet hvor 
kostnadene representerer forbruk av varer og 
tjenester.  De kommunale resultatregnskap 
belastes med lånavdrag for investeringer 
mens avskrivninger ikke har resultateffekt.

Hovedtrekkene i kommunens 
bevilgningsregnskap, eksklusiv interne 
finanstransaksjoner, kan sammelignes med 
private virksomheters kontantstrømsanalyse 
i det begge oppstillinger grupperes etter 
anskaffelse og anvendelse av midler.

Det kommunale regnskapet er delt i 3 deler:

Driftsregnskapet• 
Investeringsregnskapet• 
Balansen• 

I investeringsregnskapet føres anskaffelser 
over 100.000,- kroner med økonomisk 
levetid over 3 år.  Det samme gjelder for 
engangsinntekter og utgifter av spesiell 
karakter.  Alle utlån av husbankmidler 
(start/utbedrings- og etableringslån) blir 
ført i investeringsregnskapet. I tillegg 
inntektsføres finansiering av investeringer 
og ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 
investeringsregnskapet.

Balansen viser eiendeler som likvider og 
fordringer (omløpsmidler) og anleggsmidler 
og hvordan disse er finansiert i form av kort 
eller langsiktig gjeld og egenkapital.

Skatteinntekter
Skatteoppkreveren i Hemnes innfordret 
i 2007 273,6 millioner kroner i skatt og 
arbeidsavgift mot 260,5 millioner kroner 
i 2006.  Hemnes kommunes andel av 
skatt og arbeidsgiveravgift er 92 millioner 
kroner.  Av dette er ca  31,1 millioner 
kroner naturresursskatt. Tilsvarende for 
2006 var kommunens andel av skatt og 
arbeidsgiveravgift 91,1 millioner kroner og 
naturressurskatt 30,3 millioner kroner.  

Nye Korgen omsorgssenter
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REGNSKAPET 2007
KOMMENTAR
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Årets resultat
Driftsregnskapet for 2007 er gjort opp med 
et underskudd på 73,7 millioner kroner.  
Brutto driftsresultat ble 26,6 millioner 
kroner og netto driftsresultat minus 66,7 
millioner kroner.  Kommunen fullførte og 
tok i bruk nye sykehjem og omsorgsboliger 
i 2007.  Dette gir store inntekter i 
form av merverdiavgiftsrefusjon  og  
oppstartstilskudd som var forutsatt avsatt til 
fond. På grunn av merforbruk (underskudd 
i driftsregnskapet) er alle avsetninger til 
disposisjonsfond strøket.
Resultat av eksterne finanstransaksjoner ble 
minus 107,1 millioner kroner. Kommunen 
har innbetalt 16,8 millioner kroner i 
garanti for Starling Finance obligasjonen.  
Obligasjonen ble i løpet av høsten 2007 
solgt.  Per balansedag (31.12.07) er det 
ikke mottatt oppgjør eller utbetaling av 
garanti. Kommunen forventer utbetaling 
av både garanti og salgssum.  Utbetaling 
er imidlertid en betinget eiendel og ikke 
regnskapsført.  Det er i 2007 postert som 
renteutgifter  84 millioner kroner i tap på 
salget av obligasjonen pluss16,8 millioner i 
garanti-innbetalinger.

Merverdiavgiftsrefusjonen for 2007 utgjør 
kr 25,4 millioner kroner hvorav 18 millioner 
kroner er påløpt i investeringsregnskapet og 
7,4 millioner er påløpt i driftsregnskapet.

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen er per 31.12.07 minus 
18 millioner mot 70,3 millioner i 2006. 
Finansiering av Starling Finance obligasjonen 
er ompostert fra langsiktig gjeld til kortsiktig 
gjeld.  Lånet holdes til forfall 2013.

Likviditet
Det er ikke foretatt avsetninger 
til likviditetsreserven  i 2007.  
Likviditetsreserven er minus 16,3 millioner 
kroner hvorav 6,8 millioner kroner 
er føringer foretatt i forbindelse med 
periodiseringsendringer i 1992 (feriepenger). 
Periodisering av feriepenger vil i 2008 bli 
overført til egenkapitalkonto for endringer 
i regnskapsprinsipper.

Kommmunens likviditet eller evne til å betale 
regninger ved forfall er god.  Ved utgangen 
av året utgjør bankinnskudden 108,9 
millioner kroner.  Gjennomsnittlig innskudd 
på kommunens foliokonto utgjorde i 2007 
46 millioner kroner og er ca 10 millioner 

høyere enn de siste årene.  Overføring fra 
oppgjørskonto (finansplasseringer) og 
låneopptak til Sykomsprosjektet forklarer 
mye av økningen.

Fond
Kommunens samlede fond utgjør per 
31.12.07 kr 64,5 millioner kroner mot 
50,9 millioner kroner i 2006.  Av dette er 
18,5 millioner kroner disposisjonsfond. 
Konsesjonsavgiften avsettes til disposisjons-
fond og delfinansierer investeringer.  Netto 
avsetning til  fond i 2007 er 6,9 millioner 
kroner.

Gjeld
Kommunens langsiktige gjeld er per 
31.12.07 kroner 675,7 millioner mot 656,4 
millioner på samme tid i fjor.  Av dette er 
351 millioner pensjonsforpliktelser.  Lån 
til kjøp av obligasjoner utgjør 89 millioner 
kroner og er ompostert til kortsiktig gjeld.  
Lån som finansierer investeringer utgjør 324 
millioner kroner og er en økning på 87,9 
millioner kroner fra 2006.

Investering
Kommunen aktiverte 128,4 millioner 
kroner i investeringer i 2007. Avskriving av 
anleggsmidler var på 13,7 millioner kroner.  
Merforbruk i driftsregnskapet medfører  
strykninger og reduserte overføring til 
investeringsregnskapet på ca 3 millioner 
kroner. 
   

Juleforberedelse ved Bjerka skole
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REGNSKAPET 2007
DRIFT

Brutto driftsutg   adm   styring og 
fellesutg   i % av tot brutto driftsutg.

Brutto driftsutgifter   barnehage   i % 
av totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   grunnskoleopp- 
læring   i % av totale brutto driftsutg.

Brutto driftsutgifter   kirke   i % av 
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   næring   i % av 
totale brutto driftsutgifter
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Politisk virksomhet

Buds Buds (end) Regnskap Avvik

2007 2007 2007

Utgifter 5 430 5 435 5 828 -393

Inntekter -1 958 -2 122 -2 481 359

T O T A L T 3 472 3 313 3 347 -34

For politisk virksomhet er det for 2007 et 
negativt avvik på ca kr. 34 000,-

Dette skyldes merutgifter i forbindelse 
med valget, partnerskapsavtalen, kontrol-
lutvalgssekretariatet og revisjonen. Utgif-
tene  til politisk virksomhet og utvalg var 
mindre enn budsjettert.

Sentral støtte

Buds Buds (end) Regnskap Avvik

2007 2007 2007

Utgifter 22 051 18 596 21 855 -3 259

Inntekter -2 040 -3 231 -4 365 1 134

T O T A L T 20 011 15 365 17 490 -2 125

For sentral støtte er det for 2007 et negativt 
avvik på ca kr. 2 125 000,-

Merutgiftene er i hovedsk påløpt på 
følgende områder: 

juridisk bistand• 
fordelte utgifter• 
markedsføring/informasjon• 
lønnsoppgjør• 
transportutgifter • 
innfordringsutgifter • 
konsulenttjenester,• 
lærlinger• 

Kirken og trossamfunn

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 3 266 3 266 3 267 -1

Inntekter -800 -800 -800 0

T O T A L T 2 466 3 266 3 267 -1

Næring

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 2 559 3 066 4 003 -937

Inntekter -7 541 -7 616 -1 937 -5 679

T O T A L T -4 982 -4 550 2 066 -6 616

For næring er det for 2007 et negativt avvik 
på ca kr. 6 616 000,-

Merutgiftene er i hovedsak påløpt på 
følgende områder:

tilskudd• 
lønn• 
ungjobb• 
kommunepilot• 
markedsføring• 

Det har også vært mindre inntekt på 
næringsfondet enn hva som var budsjettert.

Mindreugift er har det vært på følgende 
områder:

konsulenttjenester• 
turistinfo• 

Merinntekter har det vært på:
Bjerka industribygg• 
refusjoner• 

Pensjon og arbeidsgiveravgift

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2007 2007 2007 .

Utgifter 0 -798 -1 115 317

Inntekter 0 0 0 0

T O T A L T 0 -798 -1 115 317

For pensjon og arbeidsgiveravgift og pen-
sjon er det for 2007 et positivt avvik på ca 
kr. 317 000,-

Skatter

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 31 963 47 874 126 392 -78 518

Inntekter -250 215 -262 204 -262 349 145

T O T A L T -218 252 -214 330 -135 957 -78 373
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REGNSKAPET 2007
DRIFT

Brutto driftsutg   vann   avløp   renov./
avfall   i % av tot brutto driftsutg

Brutto driftsutg   fys. planl./kult.
minne/natur/nærmiljø   i % av tot 
brutto driftsutg.

Brutto driftsutgifter   kultur   i % av 
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   samferdsel   i % 
av totale brutto driftsutgifter
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Gruppe
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For skatter er det for 2007 et negativt avvik 
på ca kr. 78 373 000,-

Her har merutgifter vært  tap på obligasjo-
ner.
Det har vært mindre avsetninger til fond og 
økte inntekter på mva. refusjoner og  skatt/
ramme

Finans

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 30 607 28 574 47 981 -19 407

Inntekter -23 114 -26 389 -132 397 106 008

T O T A L T 7 493 2 185 -84 416 86 601

For finans er det for 2007 et negativt avvik 
på ca kr. 86 601 000,-

Merutgiftene skyldes:
inntektsføring av underskudd• 
økte r• enteutgifter og avdrag

Skolene

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 54 044 56 009 59 093 -3 084

Inntekter -3 085 -4 181 -7 622 3 441

T O T A L T 50 959 51 828 51 471 357

For skolene er det for 2007 et positivt avvik 
på ca kr. 357 000,-

Mindreutgiftene skyldes i hovedsak:
takstreduksjoner skoleskyss• 
vakanser• 

I forhold til budsjett er tilskudd norskopp-
læring fremmedspråklige redusert.

Barnehager

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 18 505 19 762 24 279 -4 517

Inntekter -14 763 -15 801 -20 217 4 416

T O T A L T 3 742 3 961 4 062 -101

Elevbedriften ved Bjerka skole. . ”Sjefene” ved bedriften er  Bente G. Marthinussen til venstre og June 
Skjellnes til høyre.
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REGNSKAPET 2007
DRIFT

Brutto driftsutgifter   kommunehelse   i 
% av totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   sosialtj.   i % av 
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   pleie og omsorg   
i % av totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   barnevern   i % 
av totale brutto driftsutgifter

Hemnes 
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For barnehagene er det for 2007 et negativt 
avvik på ca kr. 101 000,-

Avviket skyldes i første rekke:
mindre statstilskudd• 
større driftsutgifter til utvidet • 
barnehagetilbud

Kultur

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2007 2007 2007

Utgifter 7 480 7 903 8 583 -680

Inntekter -539 -841 -1 718 877

T O T A L T 6 941 7 062 6 865 197

For kultur er det for 2007 et positivt avvik 
på ca kr. 197 000,-

Dette skyldes i hovedsak:
ungdomsarbeiderstilling vakant• 
overskudd på kulturskole og • 
ungdomsklubbene

Kommunalteknikk

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 30 729 31 480 32 443 -963

Inntekter -18 790 -20 327 -21 499 1 172

T O T A L T 11 939 11 153 10 944 209

For kommunalteknikk er det for 2007 et posi-
tivt avvik på ca kr. 209 000,-. 
Enheten fikk regulert driftsbudsjettet med 1 
mill i 2007 for å sette økt fokus på vegved-
likehold. Denne budsjettreguleringen samt 
en gunstig etter-/førjulsvinter medførte et 
positivt resultat i 2007

Bygg og eiendom

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 

2007 2007 2007

Utgifter 28 236 28 452 29 551 -1 099

Inntekter -11 979 -12 489 -13 822 1 333

T O T A L T 16 257 15 963 15 729 234

For bygg og eiendom er det for 2007 et po-
sitivt avvik på ca kr. kr 234 000,-. 
Enheten fikk regulert driftsbudsjettet i 2007 
med 970 000,- pga svikt i husleieinntektene. 
Dette i kombinasjon med andre innsparin-
ger ga et positivt resultat i 2007.

Landbruk, plan og byggsak

Buds Buds(end) Regnskap Avvik
2007 2007 2007

Utgifter 5 776 5 865 6 186 -321
Inntekter -1 151 -1 490 -2 080 590

T O T A L T 4 625 4 375 4 106 269

For landbruk, plan og byggesak er det for 
2007 et positivt avvik på ca kr. 269 000,-

Avviket skyldes i hovedsak:
Større gebyrinntekter enn budsjettert • 
vakanser• 
tilskuddsposter som ikke er betalt ut i • 
2007, og som ikke er blitt avsatt til fond

Helsetjenester

Buds Buds(end) Regnskap Avvik
2007 2007 2007

Utgifter 11 255 12 357 12 915 -558
Inntekter -2 415 -3 237 -3 721 484

T O T A L T 8 840 9 120 9 194 -74

For helse er det for 2007 et negativt avvik på 
ca kr. 74 000,-

Dette skyldes i hovedsak ompostering av 
utgifter fra  2008 til 2007.

Sosialtjenesten

Buds Buds(end) Regnskap Avvik
2007 2007 2007 .

Utgifter 22 500 24 084 24 920 -836
Inntekter -4 614 -4 220 -4 914 694

T O T A L T 17 886 19 864 20 006 -142

For sosial er det for 2007 et negativt avvik på 
ca kr. 142 000,-

Avviket skyldes hovedsaklig økt innleie av 
barnevernskonsulenter
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REGNSKAPET 2007
DRIFT

Gammelt sagbruk på Holmholmen

Brutto driftsutgifter   bolig   i % av 
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   brann og 
ulykkesvern   i % av totale brutto 
driftsutg
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Korgen sykehjem

Buds Buds(end) Regnskap Avvik
2007 2007 2007 .

Utgifter 29 045 31 629 34 162 -2 533
Inntekter -4 278 -5 074 -7 649 2 575

T O T A L T 24 767 26 555 26 513 42

For Korgen sykehjem er det for 2007 et po-
sitivt avvik på ca kr. 42 000,-

Korgen hjemmetjeneste

Buds Buds(end) Regnskap Avvik 
2007 2007 2007

Utgifter 25 681 26 089 27 363 -1 274
Inntekter -2 166 -2 392 -3 728 1 336

T O T A L T 23 515 23 697 23 635 62

For Korgen hjemmetjeneste er det for 2007 
et positivt avvik på ca kr. 62 000,-

Hemnesberget  omsorgssenter

Buds Buds(end) Regnskap Avvik
2007 2007 2007

Utgifter 23 734 26 666 28 836 -2 170
Inntekter -3 411 -3 894 -5 243 1 349

T O T A L T 20 323 22 772 23 593 -821

For Hemnesberget omsorgssenter er det for 
2007 et negativt avvik på ca kr. 821 000,-

Avviket skyldes i hovedsak:
ledige leiligheter• 
for lite budsjett til leasing av biler• 
mindre tilskudd ressurskrevende bruker• 
økte utgifter til vikar og overtid pga • 
vakanser og sykefravær

Lapphella
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REGNSKAPET 2007
DRIFT

Konsentrert elev ved Bjerka skole

Bodil Olufsen begynte i 2007 som syke-
pleier ved Hemnesberget omsorgssenter

Økonomiske oversikter - drift
Note 2007 2006

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 1 12 885 11 870
Andre salgs- og leieinntekter 2 15 740 17 751
Overføringer med krav til motytelse 3 51 277 44 932
Rammetilskudd 69 075 78 411
Andre statlige overføringer 15 869 20 589
Andre overføringer 4 20 890 5 504
Skatt på inntekt og formue 92 047 91 163
Eiendomsskatt 48 163 41 325
Andre direkte og indirekte skatter 5 8 676 8 583
Sum driftsinntekter 334 620 320 129

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 187 092 173 542
Sosiale utgifter 31 661 37 754
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 6 61 640 63 440
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7 10 616 9 386
Overføringer 8 20 660 21 787
Avskrivninger 13 701 12 789
Fordelte utgifter -17 427 -19 136
Sum driftsutgifter 307 943 299 562
Brutto driftsresultat 26 677 20 567

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 9 14 928 11 896
Mottatte avdrag på utlån 10 165 184
Sum eksterne finansinntekter 15 093 12 081

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 111 589 7 807
Avdragsutgifter 10 556 11 613
Utlån 107 83
Sum eksterne finansutgifter 122 252 19 503
Resultat eksterne finanstransaksjoner -107 159 -7 422
Motpost avskrivninger 13 701 12 789
Netto driftsresultat -66 781 25 935

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 768
Bruk av disposisjonsfond 1 039 16 918
Bruk av bundne fond 3 746 2 096
Bruk av likviditetsreserve 0 0
Sum bruk av avsetninger 4 785 19 782
Overført til investeringsregnskapet 11 0 1 920
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 8 676 28 551
Avsetninger til bundne fond 3 086 15 070
Avsetninger til likviditetsreserven 0 176
Sum avsetninger 11 762 45 717

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -73 757 -0
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REGNSKAPET 2007
INVESTERING

Finansiering av investeringer

73 %

4 %

2 %

21 %

Lån
Mottatte avdrag
Overføringer fra driftsregnskapet
Fond

Freddy Einmo begynte i 2007 som 
lærling på IKT-avdelingen

Økonomiske oversikter - investeringer Note 2007 2006

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 12 36 13
Andre salgsinntekter 0 3
Overføringer med krav til motytelse 13 3 245 777
Statlige overføringer 599 0
Andre overføringer 60 1 638

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 33 254 785
Sum inntekter 37 194 3 216

Utgifter
Lønnsutgifter 875 1 175
Sosiale utgifter 6 85
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 102 957 93 445
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 3
Overføringer 18 003 18 634
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 6 568 0
Fordelte utgifter 0 0
Sum utgifter 128 410 113 343

Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter 5 861 0
Utlån 14 32 440 1 240
Kjøp av aksjer og andeler 15 765 879
Dekning av tidligere års udekket 0 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 5 553 4 865
Avsetninger til bundne fond 1 959 2 492
Avsetninger til likviditetsreserve 0 3 833
Sum finansieringstransaksjoner 46 577 13 309

Finansieringsbehov 137 794 123 435
Dekket slik: 0 0
Bruk av lån 120 586 90 429
Mottatte avdrag på utlån 16 3 532 5 404

Salg av aksjer og andeler 50 116

Bruk av tidligere års udisponert 0 0
Overføringer fra driftsregnskapet 17 0 1 920

Bruk av disposisjonsfond 2 045 13 764

Bruk av ubundne investeringsfond 5 720 11 824

Bruk av bundne fond 5 861 0

Bruk av likviditetsreserve 0 0

Sum finansiering 137 794 123 457

Udekket/udisponert 0 21
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REGNSKAPET 2007
BALANSE

Netto driftsutg   adm   styring   
fellesutg   i % av totale netto driftsutg

Netto driftsutgifter   barnehage   i % 
av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter   
grunnskoleopplæring   i % av totale 
netto driftsutgifter
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Økonomiske oversikter - balanse Note 2007 2006

EIENDELER
Anleggsmidler 927 985 847 979
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 18 525 443 409 044
Utstyr, maskiner og transportmidler 18 13 400 14 680
Utlån 19 40 655 25 904
Aksjer og andeler 20 38 812 127 090
Pensjonsmidler 21 309 675 271 261

Omløpsmidler 123 976 121 042
Herav:
Kortsiktige fordringer 9 653 14 125
Premieavvik 5 385 4 271
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 22 108 937 102 646
SUM EIENDELER 1 051 960 969 020

Egenkapital 233 583 261 918
Herav:
Disposisjonsfond 23 18 524 12 932
Bundne driftsfond 24 23 393 24 054
Ubundne investeringsfond 25 20 644 20 811
Bundne investeringsfond 26 1 959 5 861
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0
Regnskapsmessig merforbruk -73 757 0
Udisponert i inv.regnskap 21 21
Udekket i inv.regnskap 0 0
Likviditetsreserve 27 -16 319 -16 319
Kapitalkonto 259 119 214 558

Langsiktig gjeld 675 706 656 447
Herav:
Pensjonsforpliktelser 351 023 330 746
Ihendehaverobligasjonslån 0 89 000
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 324 683 236 701

Kortsiktig gjeld 28 142 671 50 655
Herav:
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142 671 50 655
Premieavvik 0 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 051 960 969 020

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 6 729 22 915
Herav:
Ubrukte lånemidler 6 729 22 915
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto til memoriakontiene -6 729 -22 915
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Netto driftsutgifter   kommunehelse   
i % av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter   pleie og omsorg   
i % av totale netto driftsutg.

Netto driftsutgifter   sosialtj.   i % av 
totale netto driftsutgifter
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0 % 2 % 4 % 6 %

2007
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2005

2004

2003

2007 2006
Note 1   Brukerbetaling

1 Skoler  603  561 
2 Barnehager  4 170  3 737 
3 Helse / sosial  11  2 

4 Omsorg  7 736  7 226 
5 Musikkskole  214  211 
6 Landbr.vikar  151  133 

Sum  12 885  11 870 

Note 2 Andre salgs- og leieinntekter
1 Diverse salgsinntekter 1 449 2 070
2 Husleie/festeavgifter 4 806 4 616
3 Vann/kloakk/feiing 9 166 10 790
4 Annet avg.pl.salg 319 276

Sum 15 740 17 752

Note 3 Overføring med krav til motytelse
1 Refusjon fra staten 35 140 27 719
2 Sykelønnrefusjon 12 563 11 405
3 Refusjon fra andre kommuner/fylke 2 601 4 353
4 Refusjon fra private 973 1 455

Sum 51 277 44 932

Note 4 Andre overføringer
1 Overføring fra fylkeskommuner 14 574 156
2 Overføring fra andre kommuner og private 0 3

3 Konsesjonskraft - brutto 6 316 5 345
Sum 20 890 5 504

Note 5 Andre direkte og indirekte skatter
1 Konsesjonsavgifter 8 676 8 583

Sum 8 676 8 583

Note 6 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon

1 Kontor/underv/arb.materiell 3 394 3 207
2 Med.forbruksmateriell/kostutgifter 4 456 4 014
3 Annet forbruksmateriell 2 891 3 445
4 Post, bank, telefon 2 068 2 206
5 Annonser,reklame,informasjon 984 530
6 Opplæring, kurs, møter 1 262 1 702
7 Reiser, diett 2 943 2 470
8 Transport, drift av egne transportmidler 4 704 4 123
9 Energi 5 140 6 390
10 Forsikringer 1 592 2 228
11 Leie av lokaler og grunn 6 512 7 245
12 Inventar og utstyr 2 965 2 754
13 Kjøp, leie av transportmidler 1 064 1 256
14 Vedlikehold, serviceavtaler 22 539 23 125
15 Tjenester 2 069 1 214
16 Utgifter i ovenfor som rapportes som lønnsutgift -2 943 -2 470
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Netto driftsutgifter   barnevern   i % 
av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutg   fys.planl./
kult.minne/natur/nærmiljø   i % av 
totale netto driftsutg

Netto driftsutgifter   kultur   i % av 
totale netto driftsutgifter
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2003

0 % 1 %
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0 % 1 % 2 % 3 %

2007

2006

2005

2004

2003

2007 2006
Sum 61 640 63 439

Note 7 Kjøp av varer og tjenster som erstatter 
egen tjenesteproduksjon

1 Kjøp av tjenester fra andre kommuner, fylker, stat 6 004 6 752
2 Kjøp av tjenester fra private 4 613 2 634

Sum 10 617 9 386

Note 8 Overføringer - utgift

1 Stat, fylket, andre kommuner 7 969 7 267
2 Vennskapsarbeid 322 0
3 Tilskudd robust landbruk 151 232
4 Tilskudd ungjobb 547 577
5 Kirkelige fellesråd 2 416 2 355
6 Tilskudd til næringsutvikling 56 127
7 Tilskudd til bedrifter 97 287
8 Hasvo 1 091 1 051
9 Diverse tilskudd 8 011 9 891

Sum 20 660 21 787

Note 9 Renteinntekter, eieruttak

1 Renteinntekter 9 813 6 919
2 Aksjeutbytte 5 115 4 976

Sum 14 928 11 895

Note10 Mottatte avdrag - utlån

1 Sosiallån 165 160
2 Næringslån 25

Sum 165 185

Note 11 Overført investeringsregnskapet

1 Overføring fra drift 0 1 920
Sum 0 1 920

Note 12 Salg av fast eiendom

1 Salg av driftsmidler og fast eiendom 36 13
Sum 36 13

Note 13 Overføring med krav til motytelser

1 Statstilskudd 0 1
2 Fylket 3 142 709
3 Andre kommuner 0 0
4 Private (fra Statkraft vedr. Halvardalen) 103 67

Sum 3 245 777
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Netto driftsutgifter   kirke   i % av 
totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter   samferdsel   i % 
av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter   brann og 
ulykkesvern   i % av totale netto 
driftsutg
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Note 14 Utlån

1 Startlån 32 440 1 240
Sum 32 440 1 240

Note 15 Kjøp av aksjer og andeler

1 Egenkapitalinnskudd KLP 765 879
Sum 765 879

Note 16 Mottatte avdrag på utlån
1 Startlån 1 959 2 492
2 Ansvarlig Helgelandskraft 1 573 2 913

Sum 3 532 5 405

Note 17 Overføring fra driftsregnskapet

1 Overføring fra drift til investering 0 1 920
Sum 0 1 920

Note 18 Fast eiendom/anlegg/maskiner med 
mer

Bokført verdi 01.01. 423 724 301 706
+Oppskrivinger
+Aktivert i året 128 769 134 807

-Avgang i året (salg)
-Av og nedskriving i året -13 650 -12 789
Bokført verdi 31.12. 538 843 423 724

Note 19 Utlån

1 Sosiale utlån 1 012 1 107
2 Startlån / utbedringslån / etableringslån 9 189 10 168
3 Næringslån 566 647
4 Ansvarlig lån Helgelandskraft 29 887 13 982

Sum 40 654 25 904

Note 20 Aksjer og andeler

1 KLP 5 975 5 210
2 Hasvo AS 1 000 1 000
3 Radio Korgen 30 30
4 Finneidfjord samfunnshus 3 070 3 070
5 AS Bleikvasli Gruber 896 896
6 Helgelandskraft AS 21 000 21 000
7 Hemnes Allaktivitetshus 6 725 6 725
8 Andre aksjer og andeler 116 159
9 CLN obligasjon 0 89 000

Sum 38 812 127 090
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Fordeling på fondstyper 2007

Avdelingssykepleier Sissel Hèlen Olsen 
ved Hemnesberget omsorgstjeneste har 

”tatt kosten fatt”

Disp. fond
Bundne driftsfond
Ubundne Inv. fond
Bundne inv. fond

2007 2006

Tilgang/avgang aksjer 

Aksjer/andeler bokført verdi 01.01 127 090 126 260
Kjøp av obligasjoner / aksjer 765 904
Salg av aksjer -50 -55
Salg av obligasjoner (Libretto) -89 000
Oppskriving aksjer 7 21
Nedskriving av aksjer -40
Aksjer/andeler bokført verdi 31.12 38 812 127 090

Note 21 Pensjonsmidler - KLP og SPK

Årets pensjonskostnad (F§13-1, bokstav C) 23 773 19 870
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 20 327 18 456
Rentkostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 17 270 14 958
Forventet avkastning på pensjonsmidler 15 600 13 545
Administrasjonskostnader 1 151 809
Amortisert premieavvik 314
Årets pensjonspremie til innbetaling 24 524 19 870
Årets premieavvik 1 375 2 644

Note 22 Kasse, postgiro, bankinnskudd

1 Kontantkasser 20 81
2 Foliokonto 86 381 42 434
3 Oppkjørskonto - kraftsalg 7 402 38 904
4 Skattetrekk 7 419 7 522
5 Div konti 7 715 18 320

Sum 108 937 107 261

 Note 23 Disposisjonsfond

Beholdning per 01.01. 12 932 15 063
Brukt i løpet av året -3 084 -30 682
Avsatt i løpet av året 8 676 28 551
Beholdning per 31.12. 18 524 12 932

Note 24 Bundne driftsfond

Beholdning per 01.01. 24 054 11 080
Brukt i løpet av året -3 746 -2 026
Avsatt i løpet av året 3 086 15 000
Beholdning per 31.12. 23 394 24 054

Note 25 Ubundne investeringsfond

Beholdning per 01.01. 20 811 27 770
Brukt i løpet av året -5 720 -11 824
Avsatt i løpet av året 5 552 4 865
Beholdning per 31.12. 20 643 20 811
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Utvikling av likviditetsreserven

Utvikling av sum driftsfond

Utvikling av sum investeringsfondfond
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Note 26 Bundne investeringsfond

Beholdning per 01.01. 5 861 3 369
Brukt i løpet av året -5 861 0
Avsatt i løpet av året 1 958 2 492
Beholdning per 31.12. 1 958 5 861

Note 27 Likviditetsreserve

Beholdning per 01.01. -16 319 -20 328
Brukt i løpet av året 0 0
Avsatt i løpet av året 0 4 009
Beholdning per 31.12. -16 319 -16 319

Note 28 Kortsiktig gjeld

1 Skattetrekk 7 419 7 403
2 Påleggstrekk 0 119
3 Skyldig arb.avgift av feriepenger 646 579
4 Skyldig feriepenger 19 187 17 879
5 Skyldig arbeidsgiveravgift 1 744 4 333
6 Avdragsutgifter 1 251
7 Leverandørgjeld 19 513 16 982
8 Skyldig mva -1 695 781
9 DNB-lån (nåverdi) 89 620 0
10 Årsavslutning - bank 3 002 0
11 Diverse 3 235 1 328

Sum 142 671 50 655

Note 29 Reg og konsesjonsavgiftsfondet

Beholdning per 01.01. 1 912 1 660
Tilgang 0 8 583
Bruk 1 912 8 331
Beholdning per 31.12. 0 1 912

Note 30 Garantiansvar

Formål Varighet Varighet

1 Hemnes boligstiftelse (HBS) 15.08 2029 15.08 2029
2 Helgeland kraft AS 31/12/2016 31/12/2016
3 Helgeland avfallsforening 10/11/2013 10/11/2013

Note 31 Endring arbeidskapital

1 Omløpsmidler 123 976 121 042
2 Kortsiktig gjeld 142 671 50 655

Arbeidskapital -18 695 70 387
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Utvikling i arbeidskapital

Linda Benjaminsen er vikar ved 
servicekontoret
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Investeringer

IKT 1 150 2 737

Utearealer skoler og barnehager 147
Utstyr/inventar skolene 110
Kirken, HFKR 800
Idrett/fritidsaktivitet 180 200
Kulturvern / museer 100
Gatelys 62 267
Trafikksikkerhetsplan 174 68
Kommunale veger 5 300 7 769
Kommunale bygg 3 877 886
Svømmehall, Korgen 4 669
Vann / avløp 17 565
Kompressor brannvesen 158
Aksjer og andeler 901
Korgen helsesenter 21
Rådhuset 3 500 248
Korgen samfunnshus 518
Kjøp av bygg 632
Utbyggingsområder, næring 1 750 6 909
SYKOMS 89 840 80 672
Div ferdigstillelse av tidligere bevilgning 2 300
Sum 127 645 105 865

Nye Korgen omsorgssenter



Årsmelding 2007 25

LIKESTILLING
HMS

Arbeidsstokken fordelt på kjønn

Utvikling i sykefraværet i 2007

Utvikling i sykefraværet 2000- 2007

Likestilling
Hemnes kommune er som alle andre 
kommuner en kvinnedominert arbeidsplass.  
Mer enn ¾ av alle ansatte er kvinner.  Denne 
andelen har vært stabil i Hemnes over 
mange år.  Det er også desidert flest kvinner 
som har deltidsstillinger.  Andelen her er ca. 
88%.  I 2007 tok kommunestyret initiativ til 
å få kartlagt deltidsproblemantikken.  Det 
ble gjennomført en kartlegging hos alle som 
arbeider deltid i kommunen. Her ble det 
også undersøkt om hvor mange som ønsker 
å utvide stillingsbrøken, og hvor mange som 
fortsatt ønsker å gå deltid.  Svarprosenten 
var god, og det vil i løpet av våren 2008 
fremmes en ny sak for kommunestyret.  
Dette med bakgrunn i undersøkelsen.  
Det er ikke registrert lønnsforskjeller 
mellom kvinner og menn innenfor samme 
yrkesgruppe. De registrerte forskjellene 
ligger altså i stillingsstørrelse. Her der 
det altså en klar skjevfordeling mellom 
mannsdominerte og kvinnedominerte yrker.  
Menn i Hemnes er nesten fraværende på 
deltidsstatistikken.  Deltidsarbeidere finner vi 
i hovedsak innenfor omsorg, SF, barnehager 

og renhold.  Ved ledighet i stillinger har 
kommunen forsøkt å øke stillingsbrøken før 
ny utlysning og tilsetting.
Utover kartleggingen av uønska deltid 
har det ikke vært igangsatt spesielle 
likestillingsstiltak i 2007.

HMS
AMU har hatt møter etter fast møtekalender.  
Dette opplegget har vist seg å fungere godt.  
Utvalget er engasjert og opptatt av å ha 
fokus på arbeidsmiljøet og utviklingen av 
dette i hele organisasjonen. Rutinen med 
faste innslag på møtene har fungert godt 
- en får da et regelmesssig og vedvarende 
fokus på de ulike områdene.  Dette 
er fast rapportering fra sykefraværs-/
arbeidsmiljøet i organisasjonen.  Videre 
har bedriftshelsetjenesten fast rapportering 
til utvalget. Et tredje punkt er at de ulike 
enhetene inviteres inn til å informere som 
deres arbeid i forhold til HMS/arbeidsmiljø.  
På denne måten får utvalget løpende og god 
informasjon om sentrale deler av HMS.
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Et typisk bilde for året 2007, som var 
preget av mye flytting

Eva Valla jobber som hjelpepleier ved 
Korgen omsorgstjeneste

Befolkningsutvikling
Befolkningsnedgangen i Hemnes kommune 
fortsetter. I 2000 hadde Hemnes kommune 
4 663 innbyggere, men innbyggertallet ble 
redusert til 4 478 i løpet av 2007. I 1980 hadde 
Hemnes kommune 5 005 innbyggere noe som 
betyr at innbyggertallet på 26 år er redusert 
med ca 10,5 prosent eller en årlig nedgang 
på 0,4 prosent. Befolkningsnedgangen kan 
forklares med fødselsunderskudd og netto 
utflytting i perioden.

Fødselsoverskudd
Det største fødselsoverskuddet hadde 
Hemnes kommune i 1994 med hele 19 
flere fødte i forhold til antall døde. Det 
største fødselsunderskuddet hadde Hemnes 
kommune i 2000 med 25 færre fødte i forhold 
til døde. I 2007 var det fødselsoverskudd på 
tre personer. Ser vi på perioden 1997-2007 
var fødselsunderskuddet på 63 personer. 

Flyttebevegelser
Størst netto innflytting hadde Hemnes 
kommune i 1980 da 48 flere personer flyttet 
inn enn ut. Totalt flyttet det 190 personer 
inn i Hemnes kommune og 142 personer 
flyttet ut. I 2001 hadde Hemnes kommune 
størst netto utflytting med i alt 71 personer. 
Det var 166 personer som valgte å flytte 
inn i kommunen, mens 237 valgte å flytte 
ut. I 2007 var nettoflyttingen på minus 31 
personer. Total nettoflytting i perioden 1997-
2007 var minus 168 personer slik at den 
totale nedgangen i folketallet for perioden 
1997-2007 var på 231 personer.

Befolkningsstruktur
Alderssammensetningen i befolkningen 
er avgjørende for hvordan tjenestetilbudet 
i kommunen skal settes sammen. 
Hovedtendensen er at det er nedgang i 
alle befolkningsgruppene. Antall barn 0-5 
år i 2007 er bare 80 prosent av antallet i 
1995. Barn i skolepliktig alder har hatt sitt 
høydepunkt og var i 2007 fire prosent lavere 
enn i 2003.  

Andelen eldre fra 67 år og oppover hadde 
en liten økning fra 1995 til 2000, men har 
siden gått nedover og i 2007 er denne 
gruppen redusert til 94 prosent av hva den 
var i 1995.
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Bjørg Anbakk som var sekretær ved 
Hemnesberget omsorgstjeneste ble pensjo-

nist i 2007

Næringsutvikling
Næringsutvikling er i ”Strategisk 
kommuneplan” ansett som et 
satsningsområde. Bosettinga skal stabiliseres 
og økes ved fysisk tilrettelegging for 
bosetting og næringsutvikling.

Næringsstruktur og bosetting hører nært 
sammen. I 2007 bodde 64,5 prosent av 
befolkningen i Hemnes kommune i tettsteder. 
I 2000 var tallet 60,4 prosent. Dette kan 
forklares med at utflyttingen sannsynligvis 
er størst i områdene utenfor tettbygde strøk, 
og at det foregår en sentralisering internt i 
kommunen. Folk flytter fra perifere områder 
inn til tettstedene.

Bosettingsmønster er nært knyttet sammen 
med næringsstrukturen. I 2007 var 62,4 
prosent av alle sysselsatte sysselsatt i 
privat og offentlig tjenesteyting, mens 26,5 
prosent var sysselsatt i sekundærnæringene. 
Primærnæringen sysselsetter 10,7 prosent av 
de som er sysselsatt.

 Arbeidsledighet
Som arbeidsledig regnes personer som ikke 
har inntektsgivende arbeid, er arbeidsfør og 
disponibel for det arbeid som de søker.

År 02 03 04 05 06 07
Antall 
ledige 74 102 79 78 47 33

Hovedtendensen på arbeidsmarkedet 
i 2007 er at nedgangen i ledigheten fra 
2003 er fortsetter og var rekordlav i 2007. 
Nedgangen i ledigheten fra 2006 til 2007 var 
på hele 14 prosent og er en bekreftelse på at 
det stramme arbeidsmarkedet vi har i Norge 
også gjelder for Hemnes kommune. 

Levekårsdata
Levekårsindeksens formål er å belyse 
forskjeller mellom kommuner i utbredelsen 
av sosial problemer. Indeksen er bygd opp 
på grunnlag av antall personer som mottar 
sosialhjelp, dødelighet i befolkningen, 
antall uførepensjonister, antall mottakere 
av attføringspenger, voldskriminalitet, 
registrerte arbeidsledige og antall deltakere 
på arbeidsmarkedstiltak og antall mottakere 
av overgangsstønad.

 

Indeks for levekårsdata

Hemnes Rana
Nord-
land

Hele 
landet

2002 6,8 8,0 6,9 5,5

2003 6,4 7,7 7,0 5,6

2004 6,0 7,6 6,7 5,6

2005 6,9 7,6 - -

2006 6,6 8,0 - -

2007 7,0 7,3

Levekårsindeksen kan ha verdier fra 1 til 10. 
Verdi 1 innebærer at kommunen tilhører de 10 
prosentene med lavest verdi på indikatoren, 
mens verdien 10 innebærer at kommunen 
tilhører de 10 prosentene med høyest verdi 
på indikatoren. Levekårsindikatoren er 
konstruert slik at jo høgere verdi jo flere 
levekårsproblemer sammenliknet med de 
kommunene som har lavere verdi på sin 
indikator. 

I levekårsdata for 2007 er tendens med 
forbedring i levekårene som Hemnes 
kommune har vært igjennom, snudd og 
levekårene i 2007 er de dårligste i hele den 
refererte perioden. Hemnes kommune scorer 
spesielt dårlig på sosialhjelp (8), attføring 
(10), antall mottakere av overgangsstønad 
(10) og lav utdanning (8). Når det gjelder 
uføretrygdede (4) og arbeidsledighet (4), er 
Hemnes kommune blant de kommunene 
som har lavest verdi på delindikatoren.

Produksjonsindekser
Hvert år publiserer Kommunal- 
og regionaldepartementet (KRD) 
produksjonsindekser for kommunesektoren. 
Indeksene offentliggjøres i november på 
bakgrunn av innrapporterte KOSTRA-tall. 
vi bare vise produksjonsindeksene for 2004 
fordi indekstallene for 2005 først kommer i 
november.

Rakel Nesengmo jobber som sykeepleier 
ved Korgen omsorgstjeneste
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Produksjonsindeksene er et mål på 
kommunens tjenesteproduksjon i forhold til 
landsgjennomsnittet. Indeksen er konstruert 
slik at landsgjennomsnittet ligger på 100. 
Produksjonsindeksene for 2006 viser at 
Hemnes kommune gjennomgående har et 
nivå på sine kommunale tjenester (TOT) 
som ligger 22 prosent (122 – 100 = 22) over 
landsgjennomsnittet. TOT er et samlemål 
på kommunens totale tjenesteproduksjon. 
Men det er verdt og merke seg at har en 
økning i total tjenesteproduksjon i forhold 
til året før.

Analysene som KRD har gjort, viser 
at det er en klar sammenheng mellom 
produksjonsindeksen og de økonomiske 
rammebetingelsene kommunene har. 
Kommuner med høg korrigert inntekt 
(KI = inntekt korrigert for utgiftsbehovet) 
har gjennomgående høgere produksjon 
enn kommuner med lav korrigert inntekt. 
Hemnes kommune hadde i 2006 en korrigert 
inntekt som lå 23 prosent 
(123-100 = 23) over landsgjennomsnittet. 
Dette gir Hemnes kommune en mulighet 
til å produsere mer kommunale tjenester 
enn landsgjennomsnittet (TOT). Vi 
ser også at delindeksen for barnehager 
(BH) ligger henholdsvis 58 prosent 
over landsgjennomsnittet. Delindeksene 
for grunnskole (GS) viser et nivå over 
landsgjennomsnittet. Det samme 
gjelder for sosialkontortjenester (SK), 
barnevernstjenester (BV) og pleie- 
og omsorgstjenester (PO). Når det 
gjelder primærhelsetjenester (PH) ligger 
Hemnes kommune fire prosent under 
landsgjennomsnittet. 

Delindeksen for barnevern (BV) og 
sosialkontortjenester (SK) er svakere 
korrelert med korrigert inntekt (KI) enn 
de øvrige delindeksene. Departementet 
konkluderer derfor med at nivået på disse 
tjenestene styres mer av behov enn av 
kommunale inntekter.
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Produksjonsindekser for 2006

Det nye omsorgssenteret på Hemnesberget

Bjarne V. Kristensen jobber  som IT 
konsulent ved IKT - avdelingen

Kirsten Solhaug jobber som konsulent 
ved økonomiavdelingen
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HVORDAN BRUKES
RESSURSENE

Berit Dille begynte i 2007 som pedagogisk 
leder i Korgen barnehage

Pleiemdaebeider Jorid Tustervatn ved Korgen 
omsorgstjeneste serverer middag

Netto driftsutg. pr. innbygger 49 448

Politisk virksomhet 797
Fellesutgifter Hemnes 1 361
Sentral støtte 2 688
Kirken og trossamfunn 548
Skoler 11 411
Barnehager 1 044
Kultur 1 464
Kommunalteknikk 2 891
Bygg og eiendom 3 768
Landbruk, plan og byggesak 867
Helsetjenester 1 837
Sosiale tjenester 4 423
Pleie og omsorg 16 350
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TJENESTEPRODUKSJON
ADMINISTRASJON

Netto driftsutgifter pr. innb. i kr.  adm.  
styring

Logoped Gerd Valla presenterer Leselyst-
prosjektet

Generelt
I forbindelse med tilsetning av ny rådmann 
i 2007 ble det gjort visse endringen av 
organiseringen i sentraladministrasjon.

Rådmannen og ass. Rådmann.• 
- tilsammen 2 årsverk 
Rådmanens ledergruppe består av: ass.
rådmann, økonomisjef, personalsjef, 
enhetsleder LPB og IKT, enhetsleder 
barnehagenen, enhetsleder skolene.

Sentrale støttetjenester • 
Lønn- og personalavdelingen
Servicekontoret
- tilsammen 12,6 årsverk

Økonomiavdelingen• 
Budsjett, regnskap og skatt
- tilsammen 6,35 årsverk

Næring - 1 årsverk• 
IKT - avdelingen - 3 årsverk• 

Sykefravær 3,6 %

Sykefraværsoppfølging
Hemnes kommune er IA-bedrift. Som 
IA-bedrift er systematisk arbeid med 
sykefraværsoppfølging hovedprioritet.

Tross denne prioriteringen steg det 
gjennomsnittlige sykefraværet kommunen 
fra 9,6% i 2006 til 10,2% i 2007. 
Kortidsfraværet er det samme som i 2006, 
men langtidsfraværet har økt med 0,60%. 
Dette er vi selvfølgelig ikke fornøyd med.

Arbeidsmiløutvalget hadde 6 møter i 2007. 
På hver møte er det blitt informert om 
sykefraværet i kommunen og hva som gjøres 
ute på enhetene. Bedriftshelsetjenesten 
v/ Helse og sikkerhet har orientert 
Arbeidsmiljøutvalget om deres aktivitet i 
Hemnes kommune på hvert møte.
Enhetsledere innrapporterer hver måned 
sitt sykefravær og hva som skjer dersom 
fraværet er høyt.

Statistikk for skade -småskader - ulykke viser 
at det er registrert 13 skader i 2007, mot 17 
skader i 2006.
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Kartlegging av uønsket deltid
Hemnes kommune har som mange andre 
kommuner mange, og spesielt kvinner, som 
arbeider i deltidsstillinger. Dette har vært 
tatt opp i ulike sammenhenger fra såvel 
politisk ledelse, arbeidstakerorganisasjonene 
og administrasjonen uten at det har vært 
fattet vedtak om iverksetting av kartlegging 
eller tiltak.
Etter en interpellasjon, ble det 14.11.06 
fattet følgende enstemmige vedtak i 
kommunestyret:
Hemnes kommune foretar en kartlegging 
av omfanget av uønsket bruk av 
deltid blant sine ansatte, kartleggingen 
gjennomføres i samarbeid med berørte 
arbeidstakerorganisasjoner. De ansatte som 
eventuelt melder om uønsket deltid bør gis 
anledning til å foreslå tiltak for å redusere 
omfanget. Resultatet av undersøkelsen 
legges fram for kommunestyret før 1. april 
2007.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående 
av: Sissel H. Olsen fra omsorgstjenestene, 
Greta Valla tillitsvalgt (KFO), Synnøve 
Sjøfors og Sølvi Skaga fra personalkontoret. 
I løpet av februar og mars ble det foretatt 
kartlegging.

Det ble sendt ut 221 skjema (209 kvinner og 
12 menn). 
Det kom inn 185 besvarte skjema (177 
kvinner og 8 menn). 
Svarprosenten var på 83,7 %,
56 (30 %) av de som svarte vil beholde 
stillingen som i dag.
129 (70 %) av de som svarte ønsker større 
fast stilling.
Differansen på faktisk stilling og ønsket 
stilling var samlet på 35,98 årsverk.

Nytt rådhus
Hemnes kommune inngikk vinteren 
2007 avtale med Statkraft om kjøp av 
Statkraftbygget som framtidig rådhus. Etter 
avtale med Statkraft disponere kommunen 
i første omgang 1.og 3. etasje. 2.etasje 
disponeres av Statraft inntil de har nye 
lokaliteter ferdig i Vesterli. 
I løpet av september 2007 flyttet deler av 
administrasjonen til 3.etasje og deler av 
1.etasje. NAV- trygd disponerer kontorer i 
1.etasje inntil nytt NAV-kontor står ferdige.
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TJENESTEPRODUKSJON
SKOLE

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole  pr. elev

Netto driftsutgifter til  
grunnskoleopplæring  pr. inn- bygger 
6-15 år

Skolekretser:
Bjerka skole : 1. - 4.klasse
Bleikvassli skole : 1.-10.kl
Finneidfjord skole: 1. - 7.kl
Hemnes sentralskole: 1. - 10.kl
Korgen sentralskole: 1. - 10.kl

Elevene fra Bjerka overføres til Korgen 
sentralskole f.o.m. 5.klassetrinn.
Elevene fra Finneidfjord overføres til 
Hemnes sentralskole f.o.m. 8.klassetrinn
Elevtall m.m. , se egne tabeller

Administrasjon:
Enhet skole ledes av en egen enhetsleder. 

Ny læreplan - ”Kunnskapsløftet.”
Ny læreplan er innført  Dette innebærer 
bl.a. nye fagplaner, reviderte/nye lærebøker 
og styrking av timetallet for basisfagene i 
småskolen. 

Kompetanseutvikling:
Stortinget bevilget 300 mill. kr i 2006 til 
kompetanseutvikling i skolene i tilknytning 
til ”Kunnskapsløftet”. Midlene er fordelt til 
kommunene. I Nordland fylke er midlene 
utbetalt via RKK-systemet. Hemnes har i 
2007 mottatt kr 303.000, som inngår i den 
regionale planen for å finansiere regionale 
kompetansetiltak.

Felles aktiviteter:
Hemnes sentralskole arrangerer hvert 
år ”Håndballens dag” i Idrettshallen på 
Hemnesberget for alle elevene i 5 - 7.kl 
i kommunen. Og Korgen sentralskole 
arrrangerer tilsvarende ”Fotballens dag på 
Idrettsplassen i Korgen for den samme 
elevgruppen.

Interkommunalt samarbeid:
Skolene i Hemnes samarbeider med Rana, 
Nesna og Rødøy om en felles PP-tjeneste. 
Driftstilskudd etter folketall. Hemnes andel 
utgjorde ca.  1,3 mill. kr.  for 2007.
Rana, Nesna og Hemnes samarbeider også 
om et felles regionalt kompetansekontor 
(RKK) der Hemnes kommune yter et 
driftstilskudd på ca. kr 210.000 pr. år. 

Pedagogisk utviklingsarbeid:
Alle skolene har igangsatt pedagogiske 
prosjekt eller vektlegger spesielle 
satsingsområder; 

Tilpasset opplæring/Læringsstiler• 
IKT /Lærende nettverk• 

Leseopplæring ”Leselyst i Hemnes”• 
Begynneropplæring• 
Kontakt med næringslivet• 
Språkbad• 
Introduksjonsprogram • 
Handlingsplan mot mobbing• 
Involveringspedagogikk/• 
Elevmedvirkning
Drama• 
Den kulturelle skolesekken• 
Fysisk aktivitet/Skolemåltider• 
Utearealet/Skoleanlegget• 
Agenda 21• 

En del av disse prosjektene er helt eller 
delvis finansiert av fylkeskommunale/
statlige særtilskudd.
En detaljert oversikt er utarbeidet i eget 
hefte. 

IKT:
Nasjonale målsettinger om bruk av IKT i 
undervisningen finnes i en egen plan utgitt 
av departementet. Hemnes kommune 
bevilget 0,6 mill. kr i 2007 til opprustning 
av maskin-, utstyr- og programvare på 
skolene. En kommunal IKT-plan for 
skolene er vedtatt i k. styret. Skolene har 
deltatt i prosjektet ”Lærende nettverk” 
som omhandler metodisk bruk av IKT i 
undervisningen.  

Samisk opplæring:
Kommunen har gitt et opplæringstilbud 
i sør-samisk språk og kultur til 8 elever. 
Tilbudene  omfatter også integrereing, 
dvs.  tilsammen 8/4 ukers opphold ved 
Sameskolen i Hattfjelldal

Logopedtjenesten:
Det er stor aktivitet når det gjelder 
direkte klientkontakt, møtevirksomhet og 
saksbehandling. Logopedtilbudet omfatter 
barn i førskolealder,  elever i grunnskolen 
og voksne. Ca 80 barn og 10 voksne har 
fått behandling / oppfølging / veiledning 
av logopeden. Disse er fordelt på områdene 
afasi, stemmevansker, taleflytvansker, lese- 
og skrivevansker og ulike språkvansker.
Kommunelogopeden har hatt hovedansvaret 
for prosjekt ” Leselyst i Hemnes”. Et 
tverrfaglig prosjekt for å stimulere barn og 
unge til å bli gode lesere. Prosjektgruppa har 
bestått av ansatte i barnehage, grunnskole, 
helsesøster og bibliotekar,  -og var ferdig i 
desember 2007. 
I løpet av skoleåret 2007 / 2008 skal alle 
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Lærertetthet

Elevtall

Musikkteater ved Finneidfjord skole

involverte ha startet innføring av innholdet i 
prosjektet i sine enheter.

Rapportering:
Rapporteringer dekker stort sett 
grunnskoleområdet;

Nasjonale prøver i lesing, regning og • 
engelsk lesing for 5. og 8.klassetrinn
Elevinspektørene (skolemiljø/• 
mobbing)
Tilstandsrapportering (Pedagogisk • 
utviklingsarbeid)
Kompetanserapportering• 
Rapportering ”Den kulturelle • 
skolesekken”
Rapportering ”Ungt entreprenørskap”• 
GSI (GrunnSkolens • 
Informasjonsbase- elevstatistikk, 
ressursbruk)
Rapportene finnes på • http://www.
skoleporten.no 

I tillegg er det igangsatt et arbeid for å lage 
en kommunal kvalitetssikringsplan.

Bjerka skole:
Bjerka skole har i dette året hatt 
entreprenørskap  som  ett av  satsnings-
områdene. Fra å være med i ett pilotprosjekt 
i Nordland til i dag å ha egen elevbedrift 
har det skjedd mye positivt både med lærere 
og elever. Skolen har  to lærere som har 
tatt formell utdanning i entreprenørskap. 
Skolen har hatt et godt samarbeide med 
fylkes ungt entreprenørskap og arbeidet er 
forankret i Kunnskapsløftet. Dette  gjør 
at satsingen er motiverende. Elevene har 
gjennom oppgaver og aktiviteter fått en 
bedre forståelse for nærmiljøet og hvordan 
samfunnet fungerer. Hver uke har det vært 
samling for hele skolen, der elevene må stå 
frem og fortelle om et arbeid de holder 
på med i klassene. De eldste elevene ved 
Bjerka skole startet elevbedriften “Se hva 
som skjer” like før jul. Det er ei avis som 
elevene selger i nærmiljøet. Alle elevene har 
vist stort engasjement og glød. 

Bleikvassli skole og Finneidfjord skole: 
”Vi lager musikkteater” - er et prosjekt som 
begge skolene deltok i. På Finneidfjord 
skole var det  elevene i 2.,3. og 4.klasse og 
assistentene og lærene deres., ved Bleikvassli 
skole var det mellomtrinnet som deltok. 

Prosessen startet med at kontaktlærerne 
var på kurs på Nordland Teater og fikk en 
grundig innføring i metodikken bak denne 

satsinga. Instruktørene Vivi Røreng fra 
Nordland teater og Rita Lynn Bjellånes fra 
Rana kulturskole besøkte så begge skolene 
med bistand og veiledning.

Ved Finneidfjord skole endte prosessen 
med forestillinga ”SOS Foreldrehjelpen” 
med premiere 2.mars. Handlingen tok opp 
et tungt tema: Hva skjer når mor og far 
krangler og far drikker for mye. Vi møtte 
storesøster Pernille og lillebror Kjell som 
forsøkte å ordne opp i saken. Forestillinga 
ble i tillegg til på Finneidfjord samfunnshus 
vist på scenen til Nordland Teater , med 
fullsatt sal og dekning i lokalpressen.

Ved Bleikvassli skole endte prosessen med 
forestillingen ” Kamkakelia” med premiere 
på Redd Barna aksjonen på skolen den 28. 
November til en fullsatt gymsal. Reaksjonene 
fra publikum var fantastiske og elevene satt 
igjen med et minne for livet.

Metodikken som ble brukt i dette prosjektet 
er basert på ” write an opera” som 
opprinnelig kommer fra England og er 
videreutviklet av instruktører ved Nordland 
Teater til å bli ”Musikkteater”. Aktørene 
startet med helt ”blanke ark” og i gjennom 
forskjellige aktiviteter og øvelser vokser et 
tema og hendelsesforløp fram. Deltakerne 
ble fordelt på musikk, roller, scenografi, 
dans og PR, og arbeidet videre og utviklet 
detaljene for forestillingen. Et viktig stikkord 
er stemningen : Musikk, dans og scenografi 
skulle underbygge historien som ble vist på 
scenen. 

Hemnes sentralskole:
8.klasse ved Hemnes sentralskole har 
skoleåret 06/07 hatt fem elevbedrifter, som 
sammen har inngått i 8. Klasse Næringspark. 
Bedriften Baking Brothers har som navnet 
tilsier, bakt. De har bakt grove nøttekjeks og 
grovbrød. De var blant annet heldige og fikk 
leveranse av brød til skolens elevkantine. 
Pulz har strikket og tovet. Produktene 
de har laget, har vært pulsvarmere og 
mobilholdere. Elevbedriften Søtt & Godt 
har stått for de gode, om enn ikke så sunne 
produktene. De har fristet med forskjellige 
typer godteri som karameller, brente 
mandler, pikekyss og sist men ikke minst, 
nydelig konfekt, som de fikk lære å lage på 
Kongsvegen vg. skole. The Pizza Helpers 
har laget pizzabrett, og Glitter & Glans har 
laget de lekreste smykker, til og med noen 

Skole Elevtall Elevtall

SKOLE SFO

Bjerka 41 15

Bleikvassli 54 1

Finneidfjord 57 5

Hemnes 197 22

Opplæring fr. 
språklige (integr.) 11 0

Korgen 262 22

SUM 622 65

Skole
Lærer-
årsverk

Elever    pr. 
lærer-årsverk

  2007/08   2007/08

Bjerka 5,21 7,9

Bleikvassli 8,84 6,1

Finneidfjord 7,07 8,1

Hemnes 24,22 8,1

VOX 1,00

Korgen 32,86 8,0

SUM 79,20 7,8
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Lærerkompetanse 2007/2008

PC- tetthet

med selvlagde perler, for øvrig med hjelp av 
Odd Johan på Olsenhågen.

Susann Sivertsen, daglig leder i Søtt & 
Godt:
 -Man lærer av sine feil
Å lære av egne feil kan være vel så lærerikt 
som å delta på noe som går på skinner. Det 
fikk elevbedriften “Søtt & Godt” med daglig 
leder Susann Sivertsen i spissen erfare til 
fulle.
“Vi ble nok litt for slurvete en periode og 
mistet litt kontrollen. Bl.a. produserte vi 
godteri uten å planlegge godt nok hvordan 
vi skulle lagre det eller selge det. Dermed 
opplevde vi at en del produkter ble ødelagte, 
og det fikk selvsagt konsekvenser også 
økonomisk”, forklarer hun. Den daglige 
lederen og bedriften klarte imidlertid å lære 
av sine feil og fikk endret kurs. Susann er godt 
fornøyd med “snuoperasjonen” i bedriften, 
og synes det å være leder var ekstra givende. 
“I den rollen har jeg oppdaget flere nye sider 
ved meg selv, men samtidig sett hvor viktig 
det er at alle i en bedrift jobber sammen for 
hverandre”, oppsummerer hun.

Søtt & Godt” ble kåret til klassens beste 
elevbedrift. Juryen besto av leder av 
oppvekstutvalget, Kåre Nilsen, enhetsleder 
skole, Hilmar Henriksen og skolens rektor, 
Janne Sjøvold. Bedriften fikk dermed 
delta på den landsomfattende Skole- / 
næringslivsmessen, “INOVUS” i Bodø, etter 
at Hemnes sentralskole som en av to skoler 
ble invitert til å representere Nordland på 
messen.

Korgen sentralskole:
Sammensatte tekster og praktisk matema-

tikk med lego:

Lærere i ungdomsskolen har vært på 
eksternt kurs i sammensatte tekster. I tillegg 
har vi hatt kollegaveiledning I  forhold til 
formidling gjennom tekst/bilde/film/lyd.
Sammensatte tekster har motivert elevene 
til varierte uttryksformer I tråd med 
kunnskapsløftet. Det har i stor grad bidratt 
til læringsengasjement hos elevene.
3 elever ved Korgen Sentralskole laget en 
sammensatt tekst som ble kåret som 3.best 
i konkurranse med ungdommer mellom 15 
og 25 år over hele landet. 
Også innenfor realfagene har ungdomsskolen 
satset på oppgaver og utfordringer som 
virker engasjerende på elevene. Således 
deltok 9 klasse i legoleague konkurranse og 
ble nr. 2. 

Ung i  Verden:
Tre tiendeklassinger fra Korgen sentralskole 
så for seg hvordan livet blir på jorda i 2025, 
i forbindelse med en konkurranse om 
globalisering.
Konkurransen het ”Ung i verden”, og 
ble arrangert i regi av Elevorganisasjonen 
i Norge og NHO (Næringslivets 
Hovedorganisasjon). June Valla, Marie 
Paulsen og Maria Kristiansen i klasse 10A ved 
Korgen sentralskole tente på den. Resultatet 
ble en nær 30 minutter lang presentasjon, 
hvor de bruker virkemidler som musikk, 
film, ord og bilder.
Slå jentenes spå til blir det et kaldere samfunn 
med mange folk. Stadig ny og bedre medisin 
gjø at flere folk lever enda lengre enn i dag. 
De materielle goder er hø men folk har ikke 
tid til å nyte livet. Det viktige i samfunnet 
er selvrealisering og karriere, mens man få 
mindre tid til familie og venner. Ensomhet 
blir et stort problem. Unger få mindre og 
mindre kontakt med foreldrene, verdier fra 
kjernefamilien blir løsere og besteforeldre 
stues bort på en gamlehjem. Gjennom 
presentasjonen viser de tre ungdommene 
hva de tror blir realitetene. Samtidig gjør den 
at man tenker seg om en gang eller to om 
dette er en vei en ø samfunnet skal gå
 Jentene oppnå delt tredjeplass og 9000 kroner 
i denne konkurransen Juryens vurdering var 
som  følger; Bidraget er et fyrverkeri av innfall 
og utfall om, for og mot utviklingen. Mange 
godbiter, og masse humor. Presentasjonen 
tar for seg mange ulike temaer med bruk av 
både egenprodusert film, bilder, tekst, poesi 
og musikk. En verdig 3. premie.

Gruppe Antall årsverk

Godkjent lærerkompetanse 72,4

Godkjent førskolel.komp. 6,8

Uten godkjent lærerkomp. 0

SUM: 79,2

Gruppe: Ant. PC-er Ant. PC-er SUM

u/ nternett m/ internett PC-er

Elevene: 16 188 204

Lærerne: 0 107 107

Admin.: 0 17 17

SUM: 16 312 328

Fra INOVUS i Bodø.”Søtt og Godt” ble kåret 
til klassens beste elevbedrift og dermed fikk de 

delta på “INOVUS” i Bodø.
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Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 
år i kroner  barnehager

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 

kroner pr. barn i kommunal barnehage

Generelt:
Bjerka barnehagen hadde 10,94 årsverk + 
lærling.
Bleikvassli barnehage - 2,75 årsverk
Finneidfjord barnehage – 5,2 årsverk
Hemnes barnehage – 10,1 årsverk
Korgen barnehage - 8,60 årsverk
Tømmerheia barnehage - 7,20 årsverk
Førskolelærer (språktrening) – 1 årsverk
Enhetsleder - 1 årsverk 

Sykefravær:
Bjerka barnehage 11,8%
Bleikvassli barnehage 22,2%
Finneidfjord barnehage 10,1%
Hemnes barnehage 3,8%
Korgen barnehage 9,5%
Tømmerheia barnehage 10,8%

Samlet enhet barnehagene 9,9%

Brukerundersøkelse:
Barnehagene har i 7 år gjennomført årlig 
brukerundersøkelse blant alle foreldrene. 
Resultatene har vært gjennomsnittlig gode. 
Generelt sett ser vi at prosentandelen av 
brukere som er misfornøyd med tilbudet, 
knyttet opp mot alle de forskjellige 
områdene, har økt litt. Det som også skiller 
årets brukerundersøkelse ut fra forrige år, er 
at vi ikke har oppnådd en brukergruppe som 
er 100% fornøyd med helheten. Vi har en 
andel på 1,4% brukere som har svart at de er 
misfornøyd med helheten. Dersom man går 
bak tallene ser vi at alle disse misfornøyde 
brukerne har Finneidfjord barnehage som 
sin bruker barnehage. 

Barnehagedagen 20. mars 2007:
Årets barnehagedag ble markert på 
forskjellige måter rundt om i barnehagene 
i kommunen. Dette er det tredje året denne 
landsomfattende dagen arrangeres i alle 
barnehagene.

I Bleikvassli barnehage ble det arrangert en 
aktivitetsdag med grilling i akebakken. Målet 
med denne aktiviteten var å synliggjøre 
samarbeidet mellom barnehagen – 
foreldrene. 

Tømmerheia barnehage inviterte 
foreldrene på kaffe. Barnehagen hadde 
fotoutstilling. Med hjelp av bilder ble det 
forsøkt å synliggjøre hvilke aktiviteter 
barnehagen hadde arbeidet med gjennom 

barnehageåret.

Hemnes barnehage gjorde som tidligere år 
og stilte opp med loddsalg på Prix, til inntekt 
for Gloria, fadderbarnet deres fra Uganda. 
Loddsalget gikk på omgang. Barna på den 
største avdelingen ble delt inn to og to og 
satt sammen med en voksen og solgte lodd. 
Barnehagen hadde også stands med bilder 
som presenterte hverdagslivet i barnehagen 
gjennom ett år.

Finneidfjord barnehage markerte 
barnehagedagen med en flott indianerfest i 
grillkøta.
Foreldre, søsken og besteforeldre var invitert 
til å delta.
Barna og personalet hadde lagd en deilig 
”BISONSUPPE”.
Ordfører og assisterende rådmann kom 
også på besøk.

Bjerka barnehage hadde et tema for 
Barnehagedagen 2007: “ Vi har en plan”. 
Barnehagen valgte i år å ha et samarbeid 
med Bjerka kro. Kroa hadde spesialtilbud 
på middag og kaker hele dagen, samtidig 
som de viste fram en presentasjonsvideo av 
barnehagen og det som skjer der. 
I tillegg til dette var barnehagen åpen for alle 
slik at de kunne komme og se og være med 
på ulike aktiviteter både inne og ute.

Førskolelærer med ansvar for språk-
trening:
Barnehagene i Hemnes kommune har egen 
førskolelærer som har ansvar for språk-
trening til barn som har utfordringer med 
språket. Det kan være språk-lyder, språk-
forståelse, begreper osv. Førskolelæreren 
arbeider med enkelt barn og barn i grupper 
i nesten alle barnehagene. 

I 2007 arbeidet førskolelæreren direkte 
med 17 barn. De var fordelt i følgende 
barnehager:

Finneidfjord barnehage: 3 stk.• 
Bjerka barnehage: 5 stk.• 
Tømmerheia barnehage:5 stk.• 
Korgen barnehage:4 stk.• 

I tillegg veiledet førskolelæreren ped. 
lederne, som selv gjennomførte spesial 
pedagogiske tiltak i barnehagen. (Frikult, 
Hemnes, Korgen)

Målet med denne jobben er å komme tidlig 
inn i språkutviklingen hos barna, og få 
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Fødselsdagsfeiring i Bjerka barnehage

Gunnhild Vassdal begynte som styrer i 
Korgen barnehage i 2007

kartlagt ulike problemstillinger. 
Førskolelæreren samarbeider også med 
PPT, Kommune logoped, fysioterapeut, 
helsestasjon og barnevernet. 

Bjerka barnehage:
Avdeling Ole Brum – 18 plasser 0 – 2 år
Avdeling Tigergutt – 18 plasser 2 – 3 år
Avdeling Tussi – 17 plasser for 4 – 5 år

Bjerka barnehage har også i 2007 levd en 
trang tilværelse fordelt på tre avdelinger, 
Barnehagen hadde 10,94 årsverk + lærling. 
Av disse var det to menn, noe som er 
positivt. 

Uteforestilling:
Den 13. juni hadde barnehagen en 
uteforestilling med sanger og dramatisering 
for foreldre, søsken og alle andre interesserte. 
Å ha en uteforestilling er et sjansespill p.g.a. 
været, men det verste regnet stoppet da 
forestillingen begynte. Rundt 200 personer 
var og så på oss. 

Nortura som satsingområde:
Barnehagen har Nortura som tema, og i 
den forbindelse var folk derfra på besøk 
hos oss. Vi ønsket å dele dette med skolen, 
så da Tron - Børre, Tore og Irmelin fra 
Nortura kom den 11. september ble det 
høstfest ute for alle barna. Nortura folkene 
hadde med en stor grill, det ble stekt pølser 
og hamburgere og til drikke fikk vi juice. 
Vi har hatt mange turer til området, som 
har inspirert til fine formingsaktiviteter og 
samtaler.

Samarbeidsprosjekt med helse:
Høsten 2007 startet barnehagen et 
samarbeidsprosjekt sammen med enheten 
Helse og kommunal logoped. Faggruppene 
det samarbeides med er helsesøster, 
familieveileder, fysioterapeut og logoped. 
Disse fag gruppene ønsker vi å trekke 
mer inn i barnehagen, og bruke deres 
kompetanse opp mot foreldrene. Dette vil 
bli gjort på temadager i barnehagen. 
Det første temamøtet hadde vi 4. desember. 
Familieveilederne var og snakka om 
grensesetting. Stort oppmøte av foreldre, 
og veldig positivt.

Bleikvassli barnehage:
Avdelingen Bamsebo - 15 plasser 0 – 5 år
Barnehagen har hatt Bondegård som tema 
vinter og vår 2007. Vi har tatt for oss dyra 
på gården.
Vi har vært på gårdsbesøk i bygda, og deltatt 
på barnehagetur til Vefsn landbruksskole. 
Barnehagen har lagd sin egen ”bondegård” 
som vi har stilt ut i barnehagen.
Et av de største høydepunkt var da vi fikk 
klekt ut kyllinger. Vi fikk låne rugemaskin 
og 15 egg. Dessverre fikk vi bare 2 kyllinger, 
men de var gjenstand for stor beundring de 
dagene vi hadde dem.
Høsten 2007 har vi hatt Natur, teknikk 
og miljø som gjennomgangs tema, med 
hovedvekt på årstiden.
Kunst, Kultur og Kreativitet var deltema i 
november.
Lokal kultur med hjelp fra to lokale aktører, 
Eilif  Lillemo og Arvid Tuven. Her fikk 
barna bruke hammer, spiker og hjelpemidler 
som måtte til. Barna fikk lage sine egne biler 
som også ble malt og dekorert på behørlig 
måte.
Noas Ark var tema da vår lokale kunstner 
Bjørg Langseth stilte opp med gode råd, 
og hjelp. Hun brukte grafisk trykk som 
metode for bildene som ble lagd. Barna 
fikk også lage sitt eget private bilde som 
vi fikk rammet inn. Alt ble hengt opp som 
overraskelses utstilling til ”Grøtfesten” for 
foreldrene. 

Nyutklekket kylling i Bleikvassli barnehage. 
”Hønemor” er assistent Birgit S. Aas
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Korrigerte oppholdstimer per årsverk 
i kommunale barnehager

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent førskolelærerutdanning

Finneidfjord barnehage:
Utvidet avdeling - gj. snitt 25 plasser
2007 har vært et ustabilt år, på 
bemanningssiden. Vi startet året uten at 
styrer var på plass, men fikk ansatt styrer 
etter noen måneder. Denne styreren sluttet 
før prøvetiden var over, og vi måtte finne 
midlertidige løsninger. Ved oppstart av nytt 
barnehageår i august, hadde barnehagen ny 
fast styrer på plass. 

Det ble enighet på planleggingsdagen 15 
aug-2007 at dette barnehage året måtte ses 
på som et “Bli kjent År” på mange felt. 
Det er bare en av personalet som kommer 
fra Finneidfjord. Vi kjente ikke hverandre 
som kolleger og personale. Barnegruppa og 
foreldrene var også ukjent for flere av oss, 
også Finneidfjord som tettsted og nærmiljø. 
Med dette grunnlaget fant vi ut at vi måtte 
ta oss tid-og lage en årsplan med få målbare 
mål, som hadde et grunnlag vi kunne enes 
om. Som pedagoger hadde vi også ulik 
erfaring og ståsted.

Innføring av Leselyst prosjektet-Uteliv og 
motorikk og Sosial handlingskompetanse var 
de områdene vi ønsket å sette hovedfokuset 
på dette barnehage året.

Leselyst- Bruke dette året til å • 
implementere prosjektet i det daglige 
arbeidet i barnehagen.
Uteliv og motorikk. Ettersom vi må • 
bruke “alternativer” for å kunne drive 
forsvarlig med dagens lokaler ble dette 
et naturlig valg. -Bruke nærområdet 
aktivt og lære om årstidene.
Motorikk-Bruk av gymsalen til motorisk • 
aktivitet.
Sosial kompetanse- Vi ser også at vi må • 
ha enkelt barnet i fokus. Tilknytning, 
trivsel og tilhørighet er viktige momenter 
for barns trivsel og utvikling.

Med dette utgangspunktet er vi kommet godt 
i gang - og tilbakemeldingen fra foreldrene 
er i hovedsak positive.

Tømmerheia barnehage:
Avdeling Ørnerede (uteavdeling) 18 plasser 
3 – 5 år
Avdeling Revehiet – 18 plasser 0 – 3 år

De yngste barna har vært i selve barnehagen 
(Revehiet), mens de eldste hadde sitt 
oppmøtested i en leilighet i et nabohus 
til barnehagen (Ørneredet). Dette er en 

ordning barnehagen startet med høsten 
2006. Barnehagen satser på friluftsliv, og 
avdelingen Ørneredet er en uteavdeling som 
oppholder seg daglig i naturen. 
Barnehagen jobbet med en del temaer i løpet 
av året, med utgangspunkt i rammeplanen, 
årstidene, tradisjoner og satsningsområder. 
Et prosjekt var med kjøkkenhage. Barna 
satte potet, som de passet på hele sommeren, 
og tok opp om høsten. 

Høsten 2007 ble barnehagen med i “Lærende 
nettverk i friluftsliv”, som Polarsirkelen 
friluftsråd står bak. Dette nettverket for 
skoler og barnehager skal være et virkemiddel 
med tanke på å sikre at læreplanenes mål blir 
realisert på en optimal måte, at friluftsliv 
som pedagogisk metode blir brukt i ulike 
fag, og at den norske friluftstradisjonen 
videreføres.

Barnehagen har som et av sine satsingsområder 
“Språk og kommunikasjon”, og var sammen 
med de andre barnehagene med i prosjektet 
“Leselyst i Hemnes”. Barnehagen har 
jobbet med språkstimulering, og tatt i bruk 
8-månedersprogrammet bestående av blant 
annet rim og regler, setninger og ord, og 
stavelser. Sanger og eventyr er også en del 
av språkstimuleringen. Barnehagen har 
jevnlig besøkt biblioteket, med lesestunder 
og boklån.  

Korgen barnehage:
Avdeling Billeborgen – 36 plasser 0 – 3 år
Avdeling Kråkeslottet – 24 plasser 3 – 5 år

Dette barnehageåret har vi ved Korgen 
barnehage jobbet ut fra rammeplanens ulike 
satsingsområder. Vi valgte oss noen områder 
som vi prioriterte å fokusere noe ekstra på, 
dette var språk, lek og barns medvirkning. 
Økt fokus på barns språkutvikling har vi 
fokusert på gjennom jevnlige bibliotekbesøk 
med små grupper hvor vi har lånt bøker til 
barnehagen. Jobbet med sanger, rim og regler 
samt ulike språkspill. Barns medvirkning var 
et naturlig emne å sette fokus på. Fokus 
hos personalet var i denne sammenhengen 
å være lydhøre og observante for barnas 
verbale uttrykksmåter og handlinger såvel 
som estetiske uttrykk.

Fra august 07 slo vi sammen to avdelinger 
til en avdeling med navnet Billeborgen. 
Årsakene for sammenslåingen var for å 
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Erdis Nilsen jobber som assistent i 
Korgen barnehage

Mette Lande Bang begynte som styrer i 
Finneidfjord barnehage i 2007

tilpasse oss noen av de krav som stilles i 
forhold til det fysiske miljøet i Rammeplanen 
for barnehagen, samt at vi ønsket oss et miljø 
som var mer tilrettelagt for aldersgruppen 
0 – 3,5 år. Leker og materiell er planlagt 
plassert i et oversiktlig miljø som vil kunne 
skape  godt grunnlag for barns lek og for 
organiseringen av ulike læringssituasjoner. 
Bedre tilpasning av det fysiske miljøet 
er langt på vei et mål i forhold til barns 
medvirkning.
I tillegg oppnådde vi med denne 
omorganiseringen å få økt pedagogtetthet, 
to pedagoger pr avdeling samt økt 
personaltetthet, slik at personalgruppen 
totalt blir mindre sårbar. 

Hemnes barnehage:
Avd. Virvelvind, 11 plasser år 
Avd. Snystormen 18 plasser år 
Avd. Regnbuetoppen – 12 plasser 3- 5 år
Sykefravær 3,8 %

2007 har vært et spennende år for Hemnes 
barnehage. Hovedopptaket vår 2007 
resulterte i stor pågang av søkere som ønsket 
barnehageplass. Det var ikke antall barn som 
gjorde utslaget, men at søkermassen besto 
av stadig yngre barn, samt at flere ønsket full 
plass. Tidligere år har vi hatt 0-4 årsavdeling. 
Behovet meldte seg for utvidet areal og vi 
startet f.o.m høsten 2007 med en midlertidig 
avdeling i lokaler på gammelskolen, med en 
gruppe bestående av 12 femåringer. 
Avdelingen har vi kalt for Regnbuetoppen. 
Vi har høstet gode erfaringer med utvidelsen 
til tre avdelinger. Mer plass og fordeling av 
barn har ført til bedre forhold
for både barn og voksne. Barna blir kjent med 
skolen fysiske miljø og de har også innledet 
et godt samarbeid med SFO, som holder 
til i samme lokaler. Både barn, foreldre og 
personal virker tilfreds med tilbudet. Vi har 
fått konkrete tilbakemeldinger fra foreldrene 
som mener dette er et godt tilbud for å lette 
overgang barnehage/skole. Femåringenes 
utelek foregår på barnehagens uteområde, 
såfremt de ikke er på tur.
Barnehagens tre avdelinger har 
fellesaktiviteter jevnlig, slik at barnehagen 
fortsatt fremstår som en samlet enhet. 
Satsingsområder for 2007 har vært 
videreføring av utvikling av sosial 
handlingskompetanse, felles sang og 
musikkstunder og leselyst. 2006 hadde vi 
motorikk som et av satsingsområdene, dette 

videreførte vi i 2007 ved å bruke hallen hver 
torsdag, noe som har vært svært populært. 
I forhold til leselystprosjektet fokuserte 
vi på faste bibliotekbesøk, høytlesning og 
presentasjon av bokstavene i det fysiske 
miljø. Femåringene har i tillegg hatt 
skriftspråkstimulering og skoleforberedende 
aktiviteter. Utover det har vi favnet om 
rammeplanens forskjellige fagområder på 
ulike måter.
Barnehagens grillhytte har vært flittig i bruk. 
Avdelingene har faste dager ukentlig for 
bruk av den.
Et meget flott tiltak som vi er glad for å ha 
fått til.

Hemnes barnehage har dette året hatt 
tilsammen 41 barn, fordelt med 11 barn på 
avdeling Virvelvind, 18 barn på Snystormen 
og 12 barn på Regnbuetoppen. Barna har 
fordelt seg på ulike dager. I 2006 hadde 
vi til sammenlikning 37 barn tilknyttet 
barnehagen.
Bemanningen var i 2007 10.1 årsverk fordelt 
på 12 ansatte. Ett årsverk har vært knyttet 
opp til spesialpedagogisk tiltak. 
Vi har i 2007 hatt en fin nedgang i sykefraværet 
fra tidligere år til 3,8 %. Vårhalvåret 2007 
hadde vi et sykefravær på 6,4% som videre 
ble redusert til 2,58% for høsthalvåret. 
Denne nedgangen kan vi se i sammenheng 
med de organisatoriske endringene som 
ble gjort ved etableringen av en ekstra 
avdeling høst 2007. Dette medførte bedre 
arbeidsforhold for personalet, da vi slapp 
trangboddhet med overfylte barnegrupper. 
Endringen medførte også bedre muligheter 
til drive pedagogisk arbeid.                                     

Julestemning i Hemnes barnehage
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Marianne Stumpf  som er ansatt 
ved økonomiavdelingen har mottatt 
gullklokke etter 25 års ansettelse.

Eilif Lillemo som ble tildelt 
Hemnes kommunes kulturpris for 

2007

Generelt:
Kulturtjenesten i Hemnes har i 2007 hatt 
av 15 ansvarsområder, hvorav kulturskolen 
er det største. Enheten har ca. 10.6 årsverk 
fordelt på 33 stillingshjemler der de fleste 
jobber ettermiddags/kveldstid.

Folkebadene i Hemnes:
Generelt bra besøk på folkebadene både i 
Bleikvasslia og på Hemnesberget. I Korgen 
har det nye bassenget resultert i økning i 
besøket.

Ungdomsklubbene:
Finneidfjord ungdomsklubb er godt drevet 
og er godt besøkt, men sliter med for dårlige 
lokaler. Har hatt 34 klubbkvelder samt 
julebord. Har også hatt noen klubbkvelder 
for “eldre” ungdom.
Hemnesberget flyttet i 2007 inn i nye lokaler i 
underetasjen i “gammelgymmen”. Lokalene 
ble veldig bra, men det er for liten plass bl.a. 
til spill. Dette har resultert i litt tilbakegang 
i besøket for de eldre ungdommene, så vi 
håper derfor på en snarlig renovering av 1. 
etg. på klubben.

På Bjerka drives barneklubben bra. Her er 
det tilsatt nytt personale - både klubbleder 
og klubbarbeider.
I Korgen er det til tider så mye ungdom 
at det er en stor utfordring å få plass til 
alle (opp til 85 besøkende på en kveld). 
Snittbesøk ungdomsklubben er 62 stk 
Spesielt er forholdene rundt musikkrommet 
lite tilfredsstillende. Dette er nå tatt tak i og 
den nyoppussede lillesalen i samfunnshuset 
er nå tatt i bruk på fredagskveldene. Klubben 
er pusset opp på dugnad fra ungdommene i 
samarbeid men personalet. 
I Bleikvasslia er det ikke foretatt annet enn 
litt vedlikehold og miljøskapende tiltak. 
Også her drives klubben meget bra. 
Felles rusfritt arrangement ble arrangert i 
Svartebukta 16. mai og på Hemnesberget 
høsten 2007. Ellers har det på endel 

klubbkvelder vært satt opp busser 
mellom klubbene for å videreutvikle 
“kommunefølelsen” mellom ungdommene. 
Dette har vært meget vellykket.

Biblioteket:
Hemnes folkebibliotek har to like store 
avdelinger, Hemnesberget og Korgen.

Biblioteket har katalog- og utlånssystem 
som er søkbart på internett, og publikum 
kan utføre endel tjenester fra egen PC. 
Biblioteket tilbyr internett til publikum. Vi 
har en datamaskin på hver avdeling. I tillegg 
er det trådløst nettverk, slik at publikum kan 
jobbe fra egen PC.

Biblioteket har ca 26000 enheter, fordelt på 
bøker, tidsskrift, aviser, lydbøker og filmer.
I 2007 har 14430 personer besøkt biblioteket, 
og det er lånt ut 24957 enheter. En tredjedel 
av utlånet er materiale for barn. Det en liten 
økning i utlånet fra 2006.

.

Hemnes jazz- og bluesfestival ble arrangert 
9-12 august, og biblioteket på Hemnesberget 
var en av hovedarenaene for konsertene. De 
fleste reolene står på hjul, slik at lokalet ble 
gjort om til konsertarena med plass til ca 80 
personer. 

Lansering av "Folk og Slekt på Hemnesberget"

Musikkskolen opptrer på kommunestyremøte

Konsert på Lapphella med Sitting Bull
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Lengde kommunale veier og gater i km 
pr. 1 000 innbygger

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 
1000 innbyggere

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 

kommunal vei og gate

For første gang var litteratur med i festivalens 
program, og vi på biblioteket hadde ansvaret 
for dette arrangementet.
Biblioteket på Hemnesberget hadde ansvaret 
for forhåndsstemmingen lokalt ved høstens 
kommunevalg. 
Biblioteket deltok i Seniorsurf  i år også.
I november utkom boka “Folk og slekt på 
Hemnesberget” av Terje Roghell.
Dette ble markert ved bokslipp og salg ved 
biblioteket på Hemnesberget.
Astrid Lindgren ville ha fylt 100 år i 
2007. I den anledning hadde kulturskolen 
elevkonsert på biblioteket i Korgen i 
november.
“Leselyst i Hemnes” er en helhetlig 
kommunal plan som skal sikre utvikling 
av gode lese- og skriveferdigheter for alle 
som vokser opp i Hemnes kommune. 
Endelig plan ble lagt fram i desember 2007. 
Biblioteket har vært med i prosjektgruppa, 
og er en av aktørene som skal bidra til å 
stimulere leselysten.
Barnehagene i Korgen og på Hemnesberget 
er aktive brukere av biblioteket, og det 
har jevnlig vært avholdt lesestunder for 
barnehagene.

Hemnes kulturskole:
Hemnes Kulturskole kan se tilbake på nok 
et godt arbeidsår i 2007. 
Interessen for å søke kulturskolen har også 
i 2007 vært stor. Ved utgangen av 2007 
er det 226 registrerte elevplasser (inkl. 
Skolekorpsene) og det er 69 søknader 
på venteliste. Dette er en liten økning av 
elevplasser fra 2006. 

Kulturskolen gir i dag tilbud om 
undervisning i maling, drama, dans, husflid 
og musikk. Dramaundervisningen er 
lokalisert til Hemnesberget. Interessen for 
dans var i utgangspunktet god, men her har 
det vært en del frafall, og det har fra høsten 
av ikke vært danseundervisning som følge 
av få søknader.
Maleundervisningen har også vært lokalisert 
på Hemnesberget i lærer Yvonne Rostens 
atelier “Mileperlen”.
Husflidsundervisningen har inneholdt 
snekring, toving, søm, baking, strikking 
og kokselaging. Vi har hatt flere innleide 
lærere med ansvar for hver sin aktivitet. 
Undervisningen har i stor grad vært lagt til 
den enkelte lærers hjem.
Musikktilbudet vårt er fremdeles svært 
populært, og det er her vi har de lengste 
ventelistene. Mye av undervisningen foregår 

i kulturskolens lokaler i Korgen, i tillegg 
undervises det på alle øvrige tettsteder i 
kommunen.

Regionale aktiviteter:
Rektor tok sammen med rektorene ved 
Brønnøy og Vefsn Kulturskole i 2006 initiativ 
til å danne et musikkorps bestående av alle 
aktuelle kulturskolelærere på Helgeland. 
Arbeidet med dette regionale prosjektet har 
vært videreført i 2007, men har stoppet litt 
opp p.g.a. manglende finansiering. 

 “Music without borders” er et samarbeid 
mellom kulturskoler på Helgeland og 
musikkskoler i Serbia. I juli deltok to 
av kulturskolens elever på en 10 dagers 
samling i Gornij Milanovac i Serbia. Det 
ble noen uforglemmelige dager der nede 
der ungdommer fra Vefsn, Rana, Hemnes 
og Serbia ble satt sammen til et orkester. 
Det var skrevet musikk spesielt til dette 
prosjektet, og samlingen munnet ut i tre 
konserter sendt på serbisk TV. Rektorene fra 
de nevnte kulturskoler deltok som musikere 
og reiseledere. Vefsn kommune arrangerte i 
høst prosjektet “Der mennesker møtes”, og 
der ble den samme musikken spilt med de 
samme kulturskoleelevene.

Økonomi:
Kulturskolens økonomi må sies å være 
tilfredsstillende. Vi har ikke hatt noen form 
for kutt i budsjettet, noe som har gjort at vi 
kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Vi 
har et lite overskudd i regnskapet for 2007.

Personale:
Kulturskolen har 7 fast ansatte lærere. 
I tillegg kjøper vi tjenester på de øvrige 
tilbudene. 

Arrangementer:
Kulturskolen har i løpet av 2007 hatt 
tilsammen 7 konserter/arrangement. 2 
av disse er større arr. Der vi har involvert 
mange av elevene og flere disipliner. I tillegg 
har vi deltatt på kommunestyremøter, 
og underholdt ved andre kommunale 
arrangement.

Veien videre:
Jeg tror kulturskolen har funnet en fornuftig 
måte å legge opp undervisningstilbudene på 
og en fornuftig måte å forvalte ressursene 
våre. Vi ser at vi også i 2008 vil kunne 
videreføre de undervisningstilbudene vi 
har hatt i 2007. Målet er å kunne avskaffe 
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ventelistene. Vi har noen problemer 
med romkapasiteten på Samfunnshuset i 
Korgen. Dette skyldes først og fremst dårlig 
lydisolering mellom undervisningsrom, 
noe som hindrer oss i å bruke tilstøtende 
rom samtidig. En bedre lydisolering er 
svært ønskelig. Ut over dette er vi svært 
fornøyde med våre nye lokaler, selv om 
vedlikeholdsarbeidet har et forholdsvis stort 
forbedringspotensiale.
Vi venter på at musikkrommet på den  nye 
ungdomsklubben på Hemnesberget skal 
bli ferdig. I mellomtiden underviser vi i 
aulaen og på Olsenhåjen. Vi har planer om 
å investere i en del musikkutstyr som skal 
stå fast der.
Vi ønsker også i framtiden å være en aktiv 
samarbeidspartner til lag og foreninger i 
kommunen. Det nære samarbeidet med 
skolekorpsene mener vi er av uvurderlig 
betydning. Ellers har vi et godt samarbeid 
med kommunens øvrige musikkliv når det 
gjelder lokaler og utstyr.

Hemnes Museum:
Hemnes museum er formelt underlagt 
Helgeland museum, og det har siste året - i 
samarbeid med kulturtjenesten i Hemnes - 
vært arbeidet med planene for et båtmuseum 
på Hemnesberget. Planene er nå kommet så 
langt at det sendt inn søknad fra Helgelend 
museum til staten om tilskudd til prosjektet.

Hemnes ungdomsråd:
Hemnes ungdomsråd har hatt et bra 
arbeidsår, og oppmøtet på møtene er ganske 
stabilt. Det er fremdeles en utfordring å få 
skoleelever som går på videregående skole 
utenfor kommunen til å møte. Oppmøtet 
av ungdomsrådets representanter i 
kommunestyret har imidlertid vært god. 
Ungdomsrådet var aktiv i arrangementene 
i Svartebukta 16. mai og 23, november i 
Aulaen på Hemnesberget. 
Hemnes ungdomsråd sto som arrangør av en 
ungdomsrådskonferanse for Vefsn, Grane, 
Hattfjelldal og Rana. Saker som har vært 
drøftet i rådet, men ikke gjort noe konkret 
med: Ungdommens hus på Hemnesberget, 
Hemnes som ungdomskommune 2007, 
utvidelse av Korgen ungdomsklubb, egen 
WEB-side for ungdomsrådet, samarbeid 
med ungdomsråd i vår vennskapskommune 
Prokuplje.
3 ungdommer fra Hemnes var på besøk i 
Vännes kommune fr 1. til 6. juni. I tillegg 
til besøk på fritidsklubb, severdigheter og 

konserter, fikk ungdommene også møte 
ungdommer fra Vännes vennskapskommune 
i Italia.

Ungdomsarbeider:
Mye av tiden har gått til å komme inn i 
ungdomsmiljøene og gjøre seg kjent på de 
arenaer som er aktuelt å jobbe på. Har jobbet 
mot ungdomsrådet, rusfriarrangementer, 
ungdomsklubbene, skolene og UKM. Det 
er arrangert Break Dance- kurs i Bleikvasslia 
som var meget vellykket - med 10 deltakere. 
Det har vært samarbeid med helse - psykisk 
helse i skolen - og samarbeid med barnevern 
om enkeltungdommer. Deltatt i SMU- 
møter. 
 
Økonomi:
Totalt sett kom enheten ut med et lite 
overskudd. Det er gjort en del omfordelinger 
innenfor eget budsjett for å jevne ut 
over/underforbruk, uten at dette har gått 
ut over den planlagte drift av enheten. 
Sykefraværet er for stort, og ligger i snitt 
for året på 11,3%. Dette skyldes flere 
langtidssykemeldte. Dette jobbes det 
kontinuerlig med, og målet er å få fraværet 
ytterligere ned.
 
Videre arbeid i enheten:
Enheten jobber videre med ferdigstilling av 
ungdomsklubben på Hemnesberget, samt 
ferdigstilling av de 2 nærmiljøanleggene 
i Bleikvassli. Det andre er Korgen 
samfunnshus, der renovering av  garderobene 
står høyt på listen slik at forestillinger kan 
avvikles der. 
Kvalitetssikring og HMS arbeid vil for 
enheten være et prioritert område også i 
2007.

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

0 3 6 9

2007

2006

2005

2004

2003

.

TJENESTEPRODUKSJON
KULTUR

Standardgebyr for kombinert kart- og 
delingsforetn.  tilsvarende en bolig-
tomt 750 m2.  i Kr.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid  
byggesaker (kalenderdager)

Antall søknader om tiltak mottatt 
siste år per 10 000 årsinnbygger i 
kommunen

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

2007

2006

2005

2004

2003

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Hemnes

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

0 10 20 30

2007

2006

2005

2004

2003

Tusen

Besøk på det Norske hus i Gorni Milanovac



Årsmelding 2007 41

TJENESTEPRODUKSJON
TEKNISKE TJENESTER

Netto driftsutgifter  kommunal eien-
domsdrift  i kr. pr. innb.

Netto driftsutgifter   skolelokaler   i kr. 
pr. innb.

Energi for kommunal eiendomsdrift i 
prosent av brutto driftsutgifter

Landbruk, plan og byggesak

Generelt:
Landbruk, plan og byggesak har en 
bemanning på 11 årsverk.
Sykefravær 3,2 %

Enheten har ansvaret for/ deltar innenfor 
fagområdene areal- og samfunnsplanlegging, 
arealforvaltning, beredskap, kartverk, 
oppmåling og eiendomsforvaltning, 
byggesaker, landbruksforvaltning og 
landbruksvikarordningen, nærings- og 
tiltaksarbeid tilknyttet primærnæringene og 
vannkraftsaker.

Enheten utfører først og fremst 
forvaltningsoppgaver, men har bl.a. 
landbruksvikar og kommuneveterinær 
innenfor sitt ansvarsområde.

Saksbehandling byggesak, oppmåling 
og arealplaner
Enheten har mottatt 668 saker med til 
sammen 1714 inngående dokumenter + 
vedlegg til behandling i 2007.

Av dette var:

124 byggesaker/meldinger• 
54 kart- og delingsforretninger• 
14 arealplaner• 

Det er behandlet og gitt tillatelse til 
12 eneboliger/våningshus, samt 5 
tomannsboliger.

På kartverkssiden fungerte enheten første 
halvår som en av 12 pilotkommuner for 
Norges nye eiendomsregistreringssystem, 
matrikkelen. 

Innføring av matrikkelen og sentraliseringen 
av tinglysing er betydelige reformasjoner 
innenfor fagfeltet. Det neste blir iverksettelse 
av ny lov om eiendomsregistrering der 
forskriftene nå er ute på høring.

Landbruk/ utmarksnæring
I Hemnes er det en svak nedgang i antall 
bruk i drift, men ikke i samme utstrekning 
som på landsbasis. Det er 119 som søkte om 
produksjonstilskudd sommeren 2007, dette 
er en nedgang fra 126 i 2006. Pr. 31.07.07 
var det 106 produsenter med husdyrhold, 
da en del melkeprodusenter er i samdrift, er 
antall driftsenheter 94.  

Det er utbetalt totalt kr. 18,6 mill kr,  i statlige 
produksjonstilskudd. Det er også utbetalt 
kr 3,5 mill. over velferdsordningene. 26 
brukere fikk innvilget tilskudd til avløsning 
under sykdom i året som gikk.

Rovdyrforvaltningen gir stadig store 
utfordringer for landbruket. Det ble i 2007 
registrert rovviltskade forvoldt av bjørn i 
tillegg til de vanlige artene. Det ble borte 
ca 900 sau og lam i beitesesongen. Det ble 
søkt erstatning for 164 voksne sauer og 612 
lam, det ble erstattet 100 voksne sauer og 
325 lam i 2007. 

Kulturlandskap og kulturminner
Det er økt fokus på kulturlandskap 
og kulturminner innen landbruket, og 
kommunen forvalter egne virkemidler på 
dette gjennom SMIL-forskriften. 

I 2007 ble det fordelt 465.980 kroner til 
ulike prosjekter, hvorav  kr 421.980 er friske 
midler. 22 prosjekter ble støttet. 
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Svein-Erik Hjerpbakk begynte i stillingen som 
enhetsleder for kommunalteknikk i 2007

Sissel V. Lillebjerka begynte i 2007 i 
stilling som  rådgiver  ved landbruk, plan og 

byggesak

Skog- og utmark

I året som har gått har det vært høy aktivitet 
i skogen, med en  med en samlet avvirkning 
på ca 17000 m3 bartrevirke - herav 14 000 m3 
i privatskogen og 3 000 m3 hos Statsskog. 

I 2007 ble det:

avvirket 17.000 m3• 
tilplantet 579 daa• 
utført skogkultur på 346 da• 
Det ble ikke ferdigstilt  nye veganlegg • 
i 2007

Bygdeutviklingsmidler (BU)
Tradisjonelt landbruk.
Innovasjon Norge avd. Bodø skal prioritere 
søknadene om finansiering i h.h.t. 
strategiene som er vedtatt for Nordland. 
Utbygging/ renovering av driftsbygninger 
for melkeproduksjon prioriteres høyt - og 
spesielt der det bygges om til løsdrift.

I 2007 var det fremmet 4 søknader om 
tilskudd og rentestøtte til tradisjonelt 
landbruk fra Hemnes kommune.  Alle 
fire søknadene gjaldt store prosjekt med 
investeringer over 2 mill.  Et prosjekt ble 
innvilget (ombygging til løsdrift), og de tre 
øvrige ble avslått p.g.a. for lite midler til 
disposisjon hos Innovasjon Norge.

Lovforvaltning:
I 2007 ble det behandlet 23 saker etter 
jordlovens § 12,  og av disse ble 22 godkjent. 
Det ble samtidig tillatt fradeling av 9 daa 
dyrket og dyrkbar jord etter jordlovens § 9.

Det ble behandlet 5 saker etter 
konsesjonsloven, hvorav 4 ble innvilget med 
vilkår om bo- eller driveplikt.

Det ble behandlet en fritakssak for bo- og 
driveplikt. Dette var en sak hvor det var 
gitt avslag i 2006. Denne ble behandlet som 
klagesak i 2007. I denne saken ble det fattet 
vedtak om fritak av Fylkesmannen.

Kommunalteknikk:

Generelt:
Kommunalteknikk (KTE) har en bemanning 
på 19,3 årsverk inkludert 28 frivillige 
brannmenn.
KTE har ansvaret for drift og vedlikehold av 
kommunens infrastruktur og brannvern 

og har døgnkontinuerlig overordnet 
beredskap på veg, vann, avløp og brann (tlf. 
751 93 366).
I tillegg utfører enheten prosjektering 
innenfor veg, vann og avløp, saksbehandling, 
lovforvaltning m.m. Sykefravær i 2007 var 4,5 
% og enheten hadde ingen arbeidsskader. 

Vannverkene:
Det ble utført en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) for Hemnes vannverk i 2007. Denne 
søknaden forventes ferdigbehandlet av 
Mattilsynet første halvår 2008 og vil danne 
grunnlag for ROS og godkjenning av de 
øvrige vannverkene i kommunen i 2008.

Prosjekter vann og avløp:
Hemnes kommune v/KTE har vedtatte 
hovedplaner for både vann og avløp, begge 
skal revideres i 2008. I 2007 har KTE hatt 
prosjektledelsen for nytt høydebasseng 
på 1200m3, nytt avløpsrenseanlegg, ny 
pumpestasjon og ny utslippsledning på 3,4 
km i forbindelse med Norturas etablering av 
nytt slakteri på Bjerka. Det er gjort en større 
renovering av veg, vann og avløpsanlegg i 
Myra Syd på Hemnesberget i egen regi. 
Deler av Parkveien, Hemnesberget, ble 
også renovert i forbindelse med at Hemnes 
omsorgssenter ble tatt i bruk. Totalt ble det 
skiftet ut og renovert ca. 700m va-ledninger. 
Av andre nyanlegg som har vært utført som 
entreprise kan nevnes boligfelt Kirkevegen 
på Hemnesberget som ble klargjort med 
komplett va-anlegg for tilkobling av 5 nye 
boliger. 

Kommunale veier:
Hovedplan for kommunale veger regulerer 
prioriteringer når det gjelder asfaltering, 
forsterking og renovering. Enheten startet 
med forsterking av Stubblivegen som 
entreprise i november 2007. Ved årsskiftet 
var 2,3 km forsterket med stein fra Statkrafts 
tunnelanlegg i Røssvassbukta. Resten av 
den totalt 5,5km lange vegen forsterkes i 
januar/februar 2008 med overgrusing til 
sommeren.  Av andre vegprosjekter og 
kommunale veger som er renovert i 2007 
kan nevnes Storhaugveien på Finneidfjord, 
Langbakken-Kirkeveien og Sjøgata på 
Hemnesberget, nye lager på Leirelv bru 
i Korgen og parkeringsplass Korgen 
Samfunnshus (ferdigstilles 2008).

Brannvern
Utrykninger 2007:
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Hugo Lenningsvik begynte som 
arealplanlegger ved LPB i 2007

Brann i bygning 5• 
Pipebrann  1• 
Bilbrann  4• 
Brann i gress/kratt 0• 
Trafikkulykke  8• 
Unødig alarm  6• 
Annen assistanse 0• 

Totalt antall uttrykninger         26

Beredskapsnivået har vært det samme som 
forrige år med helkontinuerlig befalsvakt 
og mannskapsvakter (3 mann ved hver 
brannstasjon) i høytidshelger og vanlige 
helger i sommerferietiden. Det er satt økt 
fokus på forebyggende arbeid fra 1. desember 
2007 i og med at Kent Andreassen har gått 
inn som varabrannsjef  i 20% stillingsandel 
for å frigjøre kapasitet for brannsjefen til 
forebyggende arbeid/tilsyn.

Forebygging:
Pr. 31.12.07 er det registrert 35 særskilte 
brannnobjekter etter § 13 i brann-og 
eksplosjonsvernloven. Det er fortatt tilsyn 
på ca 70 % av de som er pålagt tilsyn hvert 
år. Det er feid omlag 900 piper og foretatt 
tilsyn på fyringsanlegg i ca. 300 boliger.

Annen info:
Ansatte som har sluttet: Fagarbeider Håkon 
Kvitnes sluttet/gikk av med AFP 31.12.07.
Nye ansatte: Svein-Erik Hjerpbakk ble 
ansatt som enhetsleder for KTE 24.09.07. 
Gjermund Holmslet begynte som 
fagarbeider 01.10.07

Bygg og eiendom:

Generelt:
Bygg og eiendom (BED) har en bemanning 
på 26,2 årsverk. Dette er fordelt på 15,6 
årsverk til renhold og kantinedrift, 7,6 
årsverk på driftsoppgaver relatert både til 
bygningsmessige og tekniske anlegg, samt 
planlegging og forvaltning av samme. 
3 årsverk er knyttet til administrasjon, 
planlegging, prosjekt-/byggeledelse og 
forvaltningsoppgaver. BED forvalter totalt 
ca. 48.000 m2 bygningsmasse. Sykefraværet 
har vært 17 % i 2007, dette skyldes i hovedsak 
langtidssykemeldinger.

Renholdstjenesten:
Tjenesten arbeider etter miljørenholds- 
prinsippet. Det er 4 medarbeidere av totalt 
15,6 årsverk med fagbrev. Arbeid er basert 
på teamarbeid og rullering innenfor hele 

ansvarsområdet, da også med utstrakt 
samarbeid med brukerne. Alle arbeider mot 
samme mål som er å gi et rent og fint bygg og 
et godt innemiljø for alle. Langtidsfraværet 
er imidlertid høyt og i 2007 er det iverksatt 
tiltak i form av nytt utstyr/renholdsmaskiner 
som skal lette arbeidet. I tillegg er det satt 
stort fokus på oppfølging av den enkelte 
sykemeldte.

Driftsteknikere:
Hovedoppgavene er ivaretakelse av 
bygningsmessig vedlikehold, teknisk 
drift samt brukertjenester. Mindre 
bygningsmessige prosjekter inngår også 
i tjenestens ansvarsområde. Tjenesten 
ivaretar også tekniske forskriftskrav, 
energieffektivisering og styring av alle 
tekniske anlegg som varme, ventilasjon, 
svømmebasseng m.m innen bygningsmassen. 
Driftsteknikerne har i 2007 også vært sterkt 
involvert i ferdigstillelsen av nye sykehjem 
og diverse tilpasninger av drift i nye lokaler. 
Ferdigstillelsen av E-fløya på sykehjemmet på 
Hemnesberget ble tatt i egen regi. Av andre 
prosjekter som er tatt i egen regi kan nevnes 
fritidsklubb på Hemnesberget, oppussing av 
scene/sal i aulaen, nytt ventilasjonsrom over 
aulaen og etablering av barnehageavdeling 
på gammelskola på Hemnesberget.  
  

Prosjekter:
I 2007 har BED hatt prosjektledelsen for 
gjennomføring av de største enkeltprosjekt 
som noen gang er gjennomført i kommunal 
regi. Dette gjelder de nye omsorgssentrene 
i Korgen og på Hemnesberget( SYKOMS) 
som ble tatt i bruk like før jul 2007. 
Av andre prosjekter som er gjennomført som 
entreprise i 2007 kan nevnes oppgradering 
av lekeplass/oppholdsareal ved Hemnes 
sentralskole og ferdigstilling/asfaltering av 
parkeringsplass ved Korgen sentralskole.

Annen info:
Svein Ole hagen begynte som driftstekniker 
01.09.07. Randulf  Bratland begynte som 
driftstekniker i august 2007

Randulf  Bratland begynte i 2007 som  
driftstekniker ved bygg- og eiendom
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TJENESTEPRODUKSJON
SOSIALTJENESTEN

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
alderen 20-66 år  av innbyggerne 20-
66 år

Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 
år  barneverntjenesten

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr. innbygger 20-66 år

Generelt.
Sosialtjenesten hadde pr. 31.12.07. totalt 8,2 
årsverk
Barneverntjenesten hadde pr. 31.12.07. 
totalt 5 årsverk.
Sykefravær gjennomsnittlig for alle 
avdelingene i 2007 -  13,8%.

Barnevern  33,9%
Sosial/adm  9,1%
Miljøtjenesten  4,7%
Flyktningetjenesten 9,2%
Psyk. Miljøtjeneste 1,2%

Sosialtjenesten har ansvar for sosiale tjenester, 
husbanktjenester, flyktningetjeneste og to 
miljøarbeider. 

Tiltaksarbeid og sosialtjeneste
Sosialtjenesten omfatter økonomisk 
sosialhjelp, økonomisk rådgivning, 
formidling av støttekontakter/avlastning og 
miljøarbeidere.

Oversikt over gitt stønader:
2007 2006

Samlet stønad i alt 4 573 184 4 959 966
Bidrag 4 466 113 4 934 547
Lån 107 071 25419
Sosialhjelpstilfeller 
i alt 133  153
      
Sosialhjelpstilfeller 
etter alder

2007 2006

Under 18 år 0 0
18 – 24 år 29 33
25 – 44 år 65 80
45 – 66 år 37 38
67 år og over 2 2

Sosialhjelpstilfeller 
etter stønadstid 2007 2006
1 måned 38 40
2 – 3 måneder 26 30
4 – 6 måneder 26 35
7 – 9 måneder 23 25
10 – 11 måneder 11 19
12 måneder 9 4

Sosialhjelpstilfeller 
etter stønad

2007 2006

1 – 9999 kr 44 55
10 000 – 49 999 kr 57 63
50 000 – 99 999 kr 20 27
100 000 – 149 999 kr 9 6
150 000 kr og mer 3 2

Flyktninger.
Det har ikke vært noen nye bosettinger i 
løpet av 2007. Det har vært få bosettingsklare 
flyktninger i mottakene, og de som har blitt 
bosatt har valgt de større kommunene. 
Dette har medført at flyktningeskolen og 
AFH-senteret  ble nedlagt i 2007.
Kommunen mottar tilskudd de fem første 
årene etter at en flyktning har kommet hit. 
Pr. 31.12.08 hadde vi 25 flyktninger som 
kommer inn under den ordningen. Det er 
i tillegg flere flyktninger som bor i Hemnes 
kommune, som har kommet hit tidligere. 
I løpet av 2007 var det en flyktning som 
flyttet, to tar videregående skole, en er 
selvstendig næringsdrivende, fem har 
ordinært arbeid, ni er barn i eller under 
skolepliktig alder. Resten er hjemmeværende 
med små barn, arbeidssøkende eller i tiltak, 
eller har sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold.

Boligavlastning.
Sosialtjenesten kom i gang med 
boligavlastning for barn i 2004. Denne 
tjenesten er tilgjengelig både på 
Hemnesberget og i Korgen. Tjenesten har 
nå 4 barn som får avlastning i to boliger. 
Dette er barn som krever med enn vanlig 
familieavlastning. Størrelsen på tilbudet har 
økt litt i 2007, sammenlignet med tidligere 
år.

Husbanktjenester.
Bostøtte i 2007.

År
Termin
(mnd) Saker

Herav 
flyktn. Avslag

Totalt 
innvilget

06 1 156 12 16 912 402
06 2 154 12 19 820 261
06 3 145 7 11 852 461
07 1 153 7 23 848 358
07 2 141 2 20 708 896
07 9 129 5 9 204 917
07 10 126 5 6 202 521
07 11 125 5 5 203 444
07 12 136 5 11 214 036

Totalt utbet. bostøtte i 2006: kr 2 585 124,-
Totalt utbet. bostøtte i 2007: kr 2 382 172,-

Boligtilskudd til tilpasning:
I 2006 ble det behandlet 8 saker, 2 fikk 
avslag.
I 2007 ble det behandlet 9 saker, 3 fikk 
avslag.
Boligtilskudd til etablering:
I 2007 ble det behandlet 1 sak, der det ble 
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TJENESTEPRODUKSJON
SOSIALTJENESTEN

Kari B. Lillebjerka begynte i 2007 
som enhetsleder ved Hemnesberget 

omsorgstjeneste

innvilget tilskudd.

Startlån:
I 2006 ble det behandlet 11 saker, 4 fikk 
avslag.
I 2007 ble det behandlet 5 saker, 1 fikk 
avslag.

Barneverntjenesten.
Barneverntjenesten har ansvar for tiltak 
rettet mot barn og deres familier. I tillegg til 
forebyggende tiltak og omsorgsovertakelser, 
skal barneverntjenesten følge opp 
omsorgsplasserte barn og deres base, med 
minimum 4 besøk i året.
Personalmessig så hadde barneverntjenesten 
to saksbehandlere som var ute i 
svangerskapspermisjon i nesten hele 
2007. I tillegg var enheten preget av høyt 
sykefravær. Dette førte til at barnevernet 
ikke klarte å være ajour med arbeidet til 
enhver tid, slik at første halvår i 2007, hadde 
man mange uferdige saker. Det var saker der 
undersøkelse ikke var påbegynt, saker som 
var påbegynt men ikke avsluttet, saker der 
dokumenter ikke var journalført osv. 
Fra juni ble det leid inn en konsulent, som 
skulle bistå barnevernet i arbeidet med 
sakene som lå. På dette tidspunkt hadde 
barnevernet 120 barnevernsaker registrert. 
I september og oktober ble det ansatt 
midlertidig to nye vikarer. I oktober flyttet 
barneverntjenesten inn på Rådhuset, slik at 
sosialtjenesten og barneverntjenesten ble 
fysisk adskilt. Det ble jobbet hardt med å 
få det nye kontoret opp å gå, nye instrukser 
og rutiner ble utarbeidet, alle sakene ble 
gjennomgått, og gamle saker avsluttet. Status 
ved årsskriftet var at barnevernet hadde  73 
barnevernsaker. Barnevernet hadde ingen 
bekymringsmeldinger liggende, kontoret 
hadde gjennomgått alle saker, og startet 

arbeidet med revidering av inngåtte avtaler. 
Pr. 31.12.07. var det registrert 81 barn i 
barneverntjenesten. 14 barn er plassert 
utenfor hjemmet. 
Det ble registrert 29 meldinger i 2007, 
av disse er 2 henlagt og 27 gått til videre 
undersøkelse.
Ved årsskiftet har barneverntjenesten 98 
aktive hjelpetiltak/omsorgstiltak. 

Statistikk meldinger:
2003: 44
2004: 49
2005: 31
2006:  55
2007: 29

Statistikk aktive hjelpetiltak/
omsorgstiltak:
2005: 158
2006: 153
2007: 98

Miljøarbeidertjenesten
I 2007 hadde 17 personer vedtak om 
miljøarbeider-tjeneste. Det er pr. 31.12.07. 2 
årsverk til denne tjenesten.
Målet er:

å fremme læring og utvikling, trygghet •	
og god livskvalitet for den enkelte
bidra til at den enkelte får mulighet til å •	
leve og bo selvstendig
at den enkelte skal ha en aktiv og •	
meningsfylt tilværelse alene og i 
fellesskap med andre.

Tjenesten retter seg mot psykiatriske 
pasienter, rusklienter og andre personer med 
slike behov som ikke har fått slike tjenester 
gjennom andre enheter i kommunen.

Vigdis Reinholdtsen jobber som avd. 
sykepleier ved Hemnesberget omsorgstjeneste  

Elever fra Korgen sentralskole gleder ansatte på rådhuset med julsanger
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TJENESTEPRODUKSJON
HELSETJENESTEN

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner  kommunehelsetjenesten

Netto driftsutgifter til helse i prosent 

av samlede netto driftsutgifter

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere  
kommunehelsetjenesten

Generelt:
Helsetjenesten består av mange selvstendige 
deltjenester lokalisert på Hemnesberget og i 
Korgen. Deltjenestene består av legetjenesten 
inkludert legekontorene, legevaktsordning,  
tilsynslegeordning, helsestasjon inkludert 
skolehelsetjeneste og  jordmortjeneste, 
kommunal fysioterapitjeneste, privat 
fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste og 
psykiatritjeneste. Helsetjenesten deltar også 
i interkommunalt samarbeid på områdene:

næringsmiddel- og miljølaboratoriet og • 
legevakttjeneste.• 

Hemnes kommune har et samarbeid 
med distriktpsykiatrisk senter Rana hvor 
kommunen fikk overført kr. 400.000 for å 
etablere en tilbud til en svært ressurskrevende 
bruker.
Sykefravær 7,1 %

Personell- / tjenestesituasjonen i 2007:
I følge Kostra tall for er det generelle 
bildet når det gjelder personellsituasjonen 
i helsetjenesten i Hemnes kommune 
følgende:

kommunen har • mindre helsepersonell 
pr innbygger enn enheter det er naturlig 
å sammenligne seg med når det gjelder 
fastleger, legetjeneste i sykehjem, 
legetjeneste på helsestasjonen, 
helsesøstre, og kommunale 
fysioterapitjenester
kommunen har • bedre dekning enn 
enheter det er naturlig å sammenligne 
seg med når det gjelder fysioterapeuter 
med driftstilskudd, jordmortjeneste, 
ergoterapitjeneste og psykiatriske 
sykepleiere.

Pr. 01.01.07 var det 3 helsesøsterstillinger 
ved helsestasjonene. En av helsesøsterne 
har vært langtidssykemeldt i hele 2007, og i 
den forbindelse ble det er tatt inn vikar. En 
helsesøsterstilling ble opprettet pr. 01.01.07 
og besatt i april 2007. Foreldreveilederen 
var i omsorgspermisjon 1. halvår 2007, og 
sluttet etter endt omsorgspermisjon. Det 
ble ikke tatt inn vikar for foreldreveilederen 
i forbindelse med omsorgspermisjonen. 
Ny foreldreveileder ble ansatt i 50% stilling 
fra og med august 2007. Samtidig ble det 
opprettet et prosjekt over 2 år med en 
100% stilling som foreldreveileder. Vi har 
svært gode erfaringer med det tilbudet 
foreldreveilederne gir til kommunens 
innbyggere. 
Pr. 01.01.07 var det 4 legehjemler på 

legekontorene og alle 4 hjemler er tildelt. 
Bemanningen på legesiden er noenlunde 
stabil. 
I løpet av 2007 har diagnoser relatert 
til muskel- skjelettsystemet vært brukt 
6.865 ganger, diagnoser knyttet til hjerte- 
kar lidelser har vært brukt 4.825 ganger, 
diagnoser knyttet til psykiske symptomer 
/ plager har vært brukt 3.904 ganger og 
diagnoser knyttet til luftveisplager har vært 
brukt 3.429 ganger. 564 personer oppgis å 
ha diagnosen diabetes. Det er godt om plass 
på fastlegelistene, ventetiden er akseptabel, 
og det er mulig å få øyeblikkelig hjelp på 
dagen. Legetilbudet i kommunen må derfor 
sies å være godt.

Pr. 01.01.07 har 4 private fysioterapeuter 
avtale om driftstilskudd fra Hemnes 
kommune. I tillegg er det ansatt 1 kommunal 
fysioterapeut. Personellsituasjonen innen 
fysioterapitjenesten har vært stabil i hele 
2007. Fysioterapeutene kan rapportere at det 
er stort behov for fysioterapitjenester, og at 
ventetiden er akseptabel. Fysioterapeutene 
oppgir at de har hatt ca 517 pasienter i løpet 
av 2007. Fysioterapitilbudet i kommunen 
må sies å være godt.

Ergoterapeuten har i 2007 arbeidet i ca 80% 
stilling på grunn av omsorgspermisjon. Hun 
har gitt hjelp til 129 brukere, herav 47  brukere 
med hørselsproblem, 18 brukere med 
synsproblem, 4 arbeidsplassvurderinger, 2 
barn og 6 boligvurderinger. Ergoterapeuten 
gir et svært godt tilbud til kommunens 
innbyggere.

Jordmor har i en periode i 2007 redusert sin 
stilling med 25%, men på slutten av året var 
arbeidet hun igjen i sin ordinære 75% stilling. 
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Årsverk av helsesøstre pr. 10000 
innbyggere 0-6 år

Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere  kommunehelsetjenesten

Årsverk av jordmødre pr. 10000 fødte. 

Det var 43 gravide med termin 2007.
8 svangerskapsgrupper ble satt i gang, med 
nærmere 100% oppslutning. 2 Godt samliv 
kurs ble gjennomført. Det er et tilbud om 
trimgruppe etter fødsel, alenemorgruppe 
og pappagruppe. Kommunen har en god 
svangerskapsomsorg.

Pr. 01.01.07 var det 4,9 stillinger som 
helsesekretærer. Økning i ressurser har 
bidratt til en bedre arbeidssituasjon for 
helsesekretærene. Det har dessuten vært en 
del tilpasninger av det fysiske arbeidsmiljøet 
ved legekontorene. 

Pr  01.01.07 var det en stilling som psykiatrisk 
helse- og sosialarbeider i helsetjenesten. 
Pr. 01.05.07 ble det overført 3 stillinger 
fra sosialtjenesten til helsetjenesten i 
forbindelse med omorganisering av 
psykiatritjenesten. Tjenesten består nå 
av 4 stillinger. En av stillingene har vært 
utlånt til barneverntjenesten 2 dager pr. 
uke høsten 2007. Omorganiseringen av 
psykiatritjenesten er i startfasen, og det er 
fortsatt mange uavklarte spørsmål i denne 
forbindelse.

Samarbeid i 2007:
Samarbeidet i helsetjenesten og med våre 
samarbeidspartnere er stort sett godt. I hele 
2007 har samarbeidet mellom helsestasjonen 
og berørte samarbeidspartnere vært preget 

av personellmangelen på helsestasjonen. 
Det er også mangel på kontinuitet når 
det gjelder stillingene i barnevernet, noe 
som også påvirker samarbeidet mellom 
enkelte kommunale tjenester. Det har 
derfor vært svært redusert aktivitet i 
noen av skolemiljøutvalgene (SMU) og 
førskolemiljøutvalgene (FMU). 

Det er opprettet ett psykiatriteam ved 
legekontoret på Hemnesberget og ett ved 
legekontoret i Korgen. Teamene består av 
fastlegene og ansatte fra psykiatritjenesten 
og andre ved behov. Psykiatriteamene har 
møte hver 14. dag.

Det er underskrevet en Samarbeidsavtale 
mellom Helgelandssykehuset og Hemnes 
kommune når det gjelder somatikk. 
Pr. 31.12.07 er det fortsatt ikke skrevet 
under noen samarbeidsavtale innenfor 
områdene rus/psykiatri, herunder 
Distriktspsykiatriske senter (DPS) med 
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
(BUP). Dette på tross av flere henvendelser 
om saken fra Hemnes kommunes side.
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TJENESTEPRODUKSJON
PLEIE OG OMSORG

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner  pleie- og omsorgtjenesten

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 

hjemmetjenestemottaker i kroner

Korrigerte brutto driftsutgifter  

institusjon  pr. kommunal plass

Generelt:
Omsorgstjenesten i Hemnes har hele 
året vært preget av planlegging av ny 
drift og forberedelse til innflytting i 
nye omsorgssentre. Institusjonene, 
trygdehyblene og kjøkkenene i Korgen og på 
Hemnesberget har vært driftet i midlertidige 
og tildels små lokaler. Først mot slutten av 
året ble de nye omsorgssentrene tatt i bruk.

Bemanning:
De tre omsorgsenhetene sysselsetter 262 
personer i tilsammen 159,73 årsverk.
Sykefraværet i omsorgsenhetene samlet var 
11,7%

Planlegging av ny driftsmodell:
Kommunestyret vedtok i juni den endelige 
organiseringen av omsorgstjenesten. 
Tjenesten består fortsatt av tre enheter:

Hemnesberget oms. tjeneste (HOM)• 
Korgen omsorgstjeneste (KOM)• 
Miljøtjenesten (MIL)• 

Hemnesberget og Korgen omsorgstjenester 
består begge av tradisjonelle hjemmetjenester, 
institusjonstjenester og bemannede 
omsorgsboliger. Begge sentrene har eget 
kjøkken og dagsentre. 

Miljøtjenesten består av tjenester rettet 
mot psykisk utviklingshemmede og 
funksjonshemmede med stort hjelpe/ 
bemanningsbehov. Disse tjenestene 
var tidligere underlagt Korgen 
hjemmetjeneste, Hemnes omsorgstjeneste 
og Sosialtjenesten.

Bemanning:
Siste halvår ble brukt til å planlegge 
bemanningen i de nye tjenestene, et 
arbeid som ble gjort i samarbeid med 
tjenestens ledelse, personalkontoret og 
organisasjonene.

Dimensjoneringen av bemanningen ble gjort 
ut fra kommunestyrets bestemmelse om at 
tjenesten skulle ha samme antall årsverk i 
den nye tjenesten som tidligere. 

Kjøkkendrift:
Tidlig i SYKOMS-prosessen ble det 
vedtatt at  begge institusjonene skulle ha 

fullverdige kjøkken som skal drives etter 
“kok-kjøl-light”-prinsippet. Dette innebærer 
kombinasjon av kok-server og kok-kjøl. 
Kok-kjølmat produseres til hjemmeboende, 
samt for helg og høytider til institusjonene.

Sykehjemsplasser og omsorgsboliger
Ved inngangen av 2007 hadde kommunen 
18 sykehjemsplasser på Hemnesberget og 
39 sykehjemsplasser i Korgen. Av disse var 
8 øremerket til demente. I tillegg hadde 
begge institusjoner henholdsvis 9 og 13 
trygdehybler og 2 avlastningsplasser.

Institusjon per 31.12.07:
KOM HOM Sum

Somatisk 16 10 26
Demens 16 8 24
Totalt 50

I de nye omsorgssentrene er det samlede 
antall institusjonsplasser redusert fra 57 
til 50, mens antallet omsorgsboliger er 
økt fra 22 til 40.  I tillegg er det på begge 
plasser to psykiatriboliger og i Korgen 2 nye 
omsorgsboliger.

Hemnesberget:
Tilsammen 44 enheter (en økning med 17)

Korgen:
Tilsammen 52 enheter (en reduksjon med 
10)

Bemannede omsorgsboliger i sentrene:
Disse representerer den største endringen 
i tjenesten, spesielt på Hemnesberget. 
Foruten de bemannede boligene for 
funksjonshemmede og utviklingshemmede, 
har kommunen nå 40 bemannede boliger i 
senter. 31 av disse er nye.

Boligene er delt inn i bofellesskap på 7-9 
leiligheter. Leilighetene er av noe ulik størrelse. 
Alle bofellesskapene har fellesarealer som 
stuer, kjøkken og vaskerom. 

Bistand tildeles etter sosialtjenesteloven 
på samme måte som for hjemmeboende 
forøvrig. 
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TJENESTEPRODUKSJON
PLEIE OG OMSORG Brukerbetaling, praktisk bistand, i % 

av korrigerte brutto driftsutg.

Andel innbyggere 80 år og over som 
er beboere på institusjon

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner

Hjemmetjenestene:
Hjemmetjenesten gir tilbud innenfor 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
omsorgslønn, ambulerende vaktmester, 
personlig assistent, trygghetsalarmer og 
matombringing.

Tjenestene disponerer tilsammen 134 
boliger, hvorav 54 er heldøgns bemannet:

KOM HOM MIL
Bemannede 
boliger 16 24 14
Ubemannede 
boliger 44 32 0
Psykiatri- 
leiligheter 2 2 0

Sum 62 58 14

Hjemmesykepleien:
Hjemmesykepleiens aktivitet endrer seg. 
Tjenesten har pasienter med mer komplekse 
hjelpebehov, det betyr færre tilsyn og flere 
pleiebesøk. 

Besøk Pleie Tilsyn

KOM 29 957 28 847 1 110

HOM 48 116 41 743 6 373

Sum 78 073 70 590 7 483

I Korgen/ Bleikvassli registreres en 
nedgang i behov for hjemmetjenester i 
Bleikvassliområdet. Denne tendensen 
har vært økende de senere år,. I 2007 
flyttet tjenesten ressurser fra Bleikvassli til 
Korgendisriktet som en følge av dette.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA):
Etterspørsel etter BPA er økende. Per i 
dag har 7 innbyggere i kommunen denne 
tjenesteordningen.

Institusjonene:
Det har hele 2007 vært overbelegg på 
sykehjemmet i Korgen. Det har vært 2 til 
6 pasienter i overbelegg. Pga SYKOMS 
prosjektet ble det en redusert kapasitet 
på bemannede boliger og 2 mindre 
sykehjemsplasser på Hemnesberget. Dette 
førte til et økt press på sykehjemmet i 
Korgen. Tjenesten hadde i perioder noen på 
vent på sykehuset, tilsammen 29 liggedøgn.

Midlertidig drift - en stor utfordring:
I Korgen har de to store sykehjemsavdelingene 
driftet midt i en byggeplass. Deler av 
nybygget ble ferdig til påske og disse 
avdelingene flyttet inn i denne delen som 
består av de gamle trygdehyblene og 14 
nye rom. Restaureringen av det gamle 
sykehjemsbygget startet da umiddelbart.

Driften av kjøkken, vaskeri og 
dagrehabilitering har foregått på 
Statkraftmessa nesten hele året. Dette har 
medført behov for transport av mat og tøy 
mellom disse lokalene. På vårparten flyttet 
Dagrehabiliteringen fra Statkraftmessa til en 
av de nye boligene ved senteret, noe som ga 
bedre plass til deres aktiviteter.

Det nye kjøkkenet ble ferdig i desember og 
driften kom i gang i siste liten for å berge 
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“Pust i bakken” i forbindelse med innflyttingen til det nye omsorgssenteret på Hemnesberget.
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TJENESTEPRODUKSJON
PLEIE OG OMSORG

Andel innbyggere 80 år og over som 

mottar hjemmetjenester

Stein Solvang jobber som avd. 
sykepleier ved Korgen omsorgstjeneste  

julemiddagene. 

Kontorene, hjemmesykepleien og 
dagrehabiliteringen flyttet inn før jul, men 
det gjenstod en god del før lokalene var helt 
ferdige.

På Hemnesberget har driften av hele 
tjenesten, både sykehjem, trygdehybler, 
kjøkken, dagrehabilitering, vaskeri, 
hjemmetjenesten og administrasjonen 
foregått på Langbakken helt til flyttingen 
den 19. november. Kjøkkenet flyttet 14 
dager før resterende.

Det nye senteret var på langt nær ferdig 
flyttedagen. Dette førte til frustrasjoner 
blant både beboere og ansatte. 

Driften på Langbakken var tungvint i trange 
og dårlig tilrettelagte lokaler. Allikevel gikk 
det veldig bra. Både beboere og ansatte 
trivdes godt i denne perioden. 

Miljøtjenesten:
Miljøtjenesten er en ny enhet som 
består av tjenester som tidligere lå under 
Hemnes omsorgstjeneste, Korgen 
hjemmetjeneste og Sosialtjenesten. Dette 
betyr at tjenestemottakerne rettet mot  
funksjonshemmede og utviklingshemmede 
personer og barn som mottar 
avlastningstilbud er samlet i en tjeneste.

For den enkelte tjenestemottaker har ikke 
omorganiseringen ført til noen vesentlig 
endring i tjenestetilbudet.

I løpet av 2007 mottok kommunen søknad 
om avlasting for 2 nye barn. Det ble fattet 
vedtak om avlastning og tiltak ble igangsatt. 
Tiltakene var imidlertid ikke finansiert. 
Finansiering ble fremmet i forbindelse med 
budsjettarbeidet for 2008.

Tilskudd:
Hemnes kommune mottar per 31.12.07 
tilskudd for 29 brukere med psykisk 
utviklingshemming. Av disse er 26 over 16 
år og 3 under 16 år. 

Av de voksne bor 14 i bemannede boliger, 
og 6 i egne hjem med regelmessige tjenester 
og delvis bemanning.

I tillegg har kommunen en bruker som 
kommer inn under ordningen tilskudd 
til ressurskrevende brukere. Tross dette 
fikk kommunen heller ikke i 2007 utbetalt 
tilskudd. 

Overgang til ny driftsmodell:
19. november var en historisk dag for 
omsorgstjenestene i kommunen. Da gikk 
hele tjenesten over i en ny driftsmodell. 

For noen ansatte førte dette til endret 
arbeidsforhold, i større eller mindre grad. I 
forhold til den omfattende prosessen som 
har vært, og antall berørte, er konklusjonen 
at det har gått veldig bra.
Det er for tidlig å si noe om det samlede 
resultatet av driftsmodellen både for ansatte, 
beboere, økonomi og tjenestetilbud.
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Pleiemedarbeider Lena Hansen fyller skapene på kjøkkenet i et av de nye bofellesskapene ved 
Hemnesberget omsorgssenter
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