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Hemnes kommune

Areal: 1594 km2

Befolkning pr. 31.12.08: 4527

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.  

FAKTA OG
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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

Planavdelingen
Planadmimistrasjon
Byggesak
Arealplanlegging
Oppmåling
Landbruk

Bleikvassli skole
Ungdomskole / SFO

Korgen sentralskole
Ungdomskole / SFO

Bljerka skole
Barneskole / SFO

Finneidfjord skole
Barneskole / SFO

Hemnes sentralskole
Ungdomskole / SFO

Barnehager
   Barnehagedrift på alle tettsteder

Kulturtjenesten
Bibliotek
Kulturskole
Museum
Almenne kulturformål

Tekniske tjenester
Veger  parker og kirkegårder
Vann og avløp
Brann og feiing
Drift og anlegg kommunale bygg

Helsetjenesten
Kommunehelsetjenesten

NAV
Sosialtjenesten

Barnevernstjenesten
Barnevern

Korgen omsorgstjeneste
Pleie og omsorg i institusjon
Pleie og omsorg i hjemmet

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

Eldhuset på Jamtjord

May Trongmo ble i 2008 pensjonist etter å ha vært 
ansatt som lærer ved Korgen sentralskole
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ORDFØRERENS 
KOMMENTAR

Ordfører Kjell-Idar Juvik

Varaordfører Synnøve Ødegård

Jeg vil først starte med å takke for samar-
beidet 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 2008: Arbeidet med 
Terra-saken, endringer i organisasjon, års-
budsjett, barnehage F. fjord, nytt NAV kon-
tor, klima og energiplan, samferdsel og flere 
større reguleringssaker  for å nevne noen av 
sakene. Kommunestyret hadde 7 møter + 2 
kursdager i 2008 og behandlet 83 saker.
 
Terra-saken har også preget 2008, både ar-
beidet med å redusere tapet til et minimum, 
men og med å finne dekning for underskud-
det fra 2007.  En stor del av dette har vi dek-
ket inn i 2008, men vi så også at det ble for 
tøft å dekke inn resten i 2009, da vi har store 
driftsutfordringer utover Terra underskud-
det. Hvor lang tid vi skal bruke på resten vil 
bli bestemt i økonomiplan som vi skal vedta 
i juni-09. 
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 og resultatet av rettsaken mot DNB.

Vi ser også at finanskrisen har slått inn i 
Hemnes, med permitteringer i flere av de 
store bedriftene, dette påvirker selvfølgelig 
også kommunen og vi får alle håpe at denne 

negative utviklingen snart snur.

Vi hadde en positiv befolkningsutvikling i 
2008, Hemnes økte med 49 personer og er 
nå 4527 innbyggere. Men ser vi på siste 10 
års periode er vi blitt 118 færre. Så det blir 
spennende å se om den store økningen i 
2008 fortsetter i år.

Det har vært stor fokus på sykefraværsopp-
følging i 2008, og vi ser at dette har gitt gode 
resultater med en nedgang på ca 2% fra 2007-
2008. Denne jobben er det viktig å fortsette. 
 
Som ordfører i Hemnes er jeg opptatt av at 
vi har med oss vår overordnede målsetting 
i strategisk plan som sier at ”Hemnes skal 
være en attraktiv bo- og næringskommune i 
regionen” vi har alle forutsettinger til å lykkes 
med å nå denne målsettingen og jeg synes vi 
er på god vei selv om vi har noen store ut-
fordringer.
 

Til slutt håper jeg alle blir med å drar ”lasset” 
også i årene fremover slik at Hemnes fortsatt 
kan være en attraktive kommunen på Helge-
land å bo og jobbe i.

Kjell-Idar Juvik (AP)
Ordfører i Hemnes Kommune 

Bleikvassli gruber sett fra Anderes Larsa-fjellet
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POLITISK
STYRING

Kommunestyret
Ledet av
Ordfører Kjell - Idar Juvik
Antall saker: 83
Antall møter: 7

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:  119
Antall møter:  9

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-08 B-08
Kommunestyre 
og formannskap 2 210 2 294

  

Revisjonskostnader   
Beløp i 1000 NOK

   R-08 B-08
Revisjon/
kontrollutvalg       718      773           

Utvalgte kommunestyresaker  behandlet i 2008:

Oppnevning av møtefullmektig i forliksrådet • 
Valg av lagrettemedlemmer/medddommere til hålogaland• 
Lagmannsrettt for perioden 01.05.2008 – 01.01.2013• 
Valg av meddommere til rana tingrett 2008 - 2012 • 
Valg av skjønnsmenn for perioden 2008-2012 • 
Oppnevning av jordskiftemeddommere for 2008-2012 • 
Kontrollutvalgets sammensetning for perioden 2007 - 2011• 
Krav om lovlighetskontr. - sammensetn.  av hovedutvalgene i Hemnes kommune• 
Organisering av grunnskolene i Hemnes• 
Terra-saken - lokal granskning • 
Utbygging av nye boligtomter i Hemnes kommune• 
Hemnes borettslag - salg, omdanning eller oppløsning• 
Finneidfjord industriområde finansiering av kjøp og utbygging• 
Kommunal overtakelse av korgen stadion• 
Nasjonal transportplan 2010 - ... - høringsuttalelse• 
Vegpakke helgeland - fase 1 - ny uttalelse• 
Økoløftet - søknad til statens landbruksforvaltning• 
Skole- og barnehagestrukturen i finneidfjord/bjerka - ny behandling• 
Organisering av kommunalteknikk/bygg&eiendom • 
Renovering av rådhuset byggetrinn 2/NAV-kontor• 
Endring i organisering av landbruk, plan og byggesak (LPB) • 
Rullering av kommuneplanens arealdel, kommuneplanmelding 2008• 
Kontrollutvalgets rapport om terra-saken i Hemnes kommune• 
Etablering av asyl-/flyktningemottak i Hemnes kommune• 
Standardmål for E6 Helgeland• 
Utfordringer i vannområde ranfjorden - høringsuttalelse• 
Hemnes barnehage flyttes til Langbakken• 
Revidering av kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser• 
Sikringsanl. i vassdrag - Erosjonssikring mot Røssåga ved Trongmoen• 
Revidert finansreglement• 

Morten Evensen og Magne Jacobsen fikk i 2008 tildelt KS hedersmerke for lang politisk virksomhet. Her 
sammen med ordfører Kjell - Idar  Juvik
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RÅDMANNENS
KOMMENTAR

Ass. rådmann Rolf  Fjellestad

Rådmann Arne Sørensen

Innledning
2008 ble et år der mye av aktiviteten – både 
direkte og indirekte skulle bli påvirket av 
Terrasaken.  Ut på nyåret ble det klart at 
kommunen måtte ta høyde for å dekke 
inn underskuddet som Terra ville kunne 
påføre oss. I tillegg til merutfordringene 
som Terrasaken ga oss – var det også klart 
at kommunens driftsnivå lå godt over 
kommunens driftsinntekter.  2008 ble et år 
der vi fikk en kollektiv erkjennelse om at 
tiltak måtte iverksettes for å balansere driften 
– både på kort og lengre sikt.
Hovedfokus i 2008 har således vært 
økonomi, og de utfordringene som blir 
knyttet opp i forbindelse med dette.  Det 
har derfor blitt mindre tid på tjeneste- og 
organisasjonsutvikling, lederutvikling mv. 
enn det som har vært ønskelig.  Spesielt var 
dette aktuelt i høsthalvåret.

Endringer i organisasjonen
Til tross for at det har vært mindre fokus 
på organisasjonsutvikling enn ønskelig – 
så har det likevel skjedd endringer på flere 
områder:

Det såkalte ”SYKOMS-prosjektet ble 
avsluttet.  Med det fikk kommunen to nye 
sykehjem – ett på Hemnesberget og ett i 
Korgen.  Uten sammenligning er dette den 
største enkeltsatsningen Hemnes kommune 
har gjennomført noen gang.  Med en 
velfungerende og godt utbygd hjemmetjeneste 
og to nye moderne institusjonsbygg viser 
kommunen at de eldre har høy prioritet.
Gjennom SYKOMS ble det også etablert 
en ny enhetsstruktur innenfor omsorg; 
Korgen omsorgstjeneste (KOM), Hemnes 
omsorgstjeneste (HOM) og Miljøtjenesten 
(MIL) ble etablert.  Omsorgsenhetene utgjør 
samlet ca  % av kommunens virksomhet.  
Dette vil si at omsorg er den største sektoren 
i kommunen.

Barnevernet gjennomgikk store endringer. 
Tjenesten ble etablert som egen enhet – skilt 
ut fra sosialtjenesten.  Ny enhetsleder ble 
ansatt. Fra å ha et stort antall overskridelser 
av frister, fikk barnevernet kontroll over 
oppmeldte saker i løpet av året. Dette 
samtidig som antall årsverk i tjenesten ble 
redusert.  Hemnes tok initiativ til å få etablert 
en interkommunal barnevernstjeneste i 
regionen.  Dette arbeidet fortstetter i 2009.

Alle tekniske tjenester er blitt samlet under en 

enhet – TEK.  Det vil si at Bygg- og eiendom 
(BED) og Kommunal teknikk (KTE) ble 
slått sammen.  

For å ivareta en koordinering for hele 
oppvekstområdet ble det opprettet en 
funksjon som 
”oppvekstkoordinator”.  Funksjonen ble 
tillagt enhetsleder for barnehager, som 
fikk et utvidet ansvar og myndighet for å 
koordinere aktiviteter og oppgaver som går 
på tvers av de ulike enhetene. Arbeidet med å 
utvikle denne funksjonen er blitt forsinket på 
grunn av stort arbeidspress og stort fokus på 
økonomiarbeidet.

Det ble det ansatt pedagogisk rådgiver / 
veileder for skolene. Samtidig ble skolene egne 
enheter – med rektorene som enhetsledere.  

Det ble opprettet en egen planavdeling. 
Avdelingen har i tillegg til rene planoppgaver 
også oppgaver i forbindelse med landbruk, 
byggessaksbehandling og oppmåling.  Plan 
er en stabsavdeling lagt direkte under 
rådmannen.  Alt planarbeid blir nå styrt 
gjennom planavdelingen. 

I desember ble NAV-kontoret offisielt åpnet.  
Samkjøringsprosjektet hadde da gått over 
en lengre periode.  Kommunen opplevde 
samarbeidet med NAV-arbeid og NAV-trygd 
som konstruktivt og problemfritt.  NAV-
kontoret ble etablert i det gamle rådhuset 
– etter en omfattende renovering.  Mye 
av 2008 gikk med på å få på plass nevnte 
organisasjonsendringer. 

Organisasjonsutv.- kommunikasjonskurs
I løpet av 2008 fikk nesten alle ansatte 
tilbud om å delta på kommunikasjonskurs.  
Kursdagen ble ledet av rådmannen. 
Det ble utarbeidet egne kjøreregler for 
kommunikasjon. I tilegg ble reglene trykket 
opp på plastlaminerte kort.  Reglene gjelder 
for alle ansatte i Hemnes kommune.  Det er 
meningen at kommunikasjonskuret skal følges 
opp ute i organisasjonen, slik at alle får et 
bevisst forhold til kommunikasjonsreglene.
Kommunikasjonskursene er sentrale i et 
langsiktig arbeid med å bygge og utvikle 
organisasjonen. Arbeidet omfatter alle 
enhetene og alle ansatte i kommunen.  Dette 
arbeidet vil fortsette framover – omfanget vil 
måtte avpasses i forhold til det øvrige arbeidet 
– ikke minst i forhold til økonomiarbeidet.
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RÅDMANNENS
KOMMENTAR

Irene Osmo jobber som renholder ved TEK. 
Hun ble i 2008 overført fra Korgen omsorgs-

tjeneste

Gerd Vaag fikk i 2008 gullklokke etter å 
ha jobbet i Hemnes kommune i 25 år. Hun 

jobber nå som nestleder ved helsetjenesten

Sykefraværet
Fra 2007 og gjennom hele 2008 var det en 
positiv utvikling i sykefraværet.  Alle månedene 
i 2008 hadde et lavere fravær sammenlignet 
med samme måned i 2007. Spesielt var 
nedgangen stor i sommermånedene – her 
var samlet fravær på under 6% for juli, august 
og september.   Hemnes kommune hadde 
den fjerde største %-vise nedgangen av alle 
kommuner i 2008.  
Hjemmesiden
På høsten fikk kommunen ny hjemmeside.  
Etter et godt forarbeid, der kommunen 
også leide inn ekstern hjelp, ble den nye 
siden lagt ut.  Kommunen har fått gode 
tilbakemeldinger både på layout og innhold.  
I en landsomfattende vurdering fikk 
hjemmesidene våre nest best karakter av 
kommunene i Nordland.  Dette er en god 
stimulans til å arbeide videre med sidene.  Vi 
satser på enda bedre karakter i 2009.  For at 
vi skal bli bedre forutsetter dette bl.a. at vi 
får gode tilbakemeldinger fra flest mulig som 
bruker hjemmesiden vår!  

Næringsarbeid
Nortura startet opp sin produksjon i mai, 
med offisiell åpning i august.  Med dette fikk 
Hemnes 75 – 80 nye helårige arbeidsplasser.  
I tillegg vil fabrikken gi oppdrag for 
underleverandører av ulik slag.  Etableringen 
markerte på mange måter en ny tidsregning 
for Hemnes.  Utfordringen for kommunen er 
å utnytte denne etableringen på en best mulig 
måte for videre aktivitet og vekst.  Rådmannen 
er av den oppfatning av at næringsarbeidet, 
slik det organiseres i dag, må legges om. 
Denne aktiviteten må prioriteres sterkere 
av det politiske apparatet, samtidig som det 
foretas en del endringer i den administrative 
organiseringen rundt næringsarbeidet. 

Flyktningemottak
Høsten 2008 fikk kommunen forespørsel fra 
UDI om kommunen ønsket å søke om å bli 
mottakskommune for flyktninger.  Det vil si 
å drive flyktningemottak.  Kommunestyret 
var i prinsippet imot å etablere mottak i 
kommunen, men dersom det likevel skulle 
komme mottak ønsket kommunestyret 
at dette skulle drives i kommunal regi. 
Kommunen søkte i to omganger om å få 
drive mottak, uten at vi ble tildelt kontrakt.

Utfordringer i 2008
Den vanskelige økonomiske situasjonen 
preget mye av aktiviteten gjennom året.  

På høsten ble det innført stillings- og 
innkjøpsstopp.  Bare helt nødvendige innkjøp 
ble tillatt. Ledige stillinger ble stående 
vakante, dersom det var mulig. Tiltak på dette 
området skulle godkjennes av rådmannen.  
På denne måten ble aktiviteten betydelig 
redusert de siste månedene.  Budsjettene 
for 2008 ble gjennomgått for alle enhetene.  
Det ble foretatt reduksjoner/kutt der det var 
mulig.
I andre halvår registrerte rådmannen en 
viss slitasje i organisasjonen. På grunn av 
innstramminger ble det stilt større krav til den 
enkelte ansatte, avdeling og enhet.  Over tid 
vil det være uforsvarlig å ha en slik situasjon, 
for en periode vil det gå.  

Avsluttende kommentar
Hemnes kommune står overfor store 
utfordringer for å få driften i balanse. Det ble 
igangsatt et arbeid i 2008, som må følges opp 
både i 2009 og videre fremover. Ingen del 
av organisasjonen vil bli upåvirket av dette 
arbeidet. Deler av organisasjonen merket 
bemanningsmessige kutt allerede i 2008.  
Denne nedbemanningen vil fortsette i 2009. 
Den største utfordringen på kort sikt er å få 
balansert driften i forhold til kommunens 
inntekter.  Dermed vil det bli mindre fokus 
på tjeneste- og organisasjonsutvikling, 
stedsutvikling og næringsutvikling enn 
ønskelig de nærmeste årene.  Organisasjonen 
har ikke kapasitet til å ha fullt trykk på alle 
områdene samtidig.  Nedbemanning og 
redusert kapasitet vil påvirke tjenestenivået 
rundt om i organisasjonen.
2009 og påfølgende år vil bli svært krevende 
for Hemnes kommune. Skal vi nå de 
målene vi setter oss vil det stille større og 
mer omfattende krav både politikere og 
administrasjonen enn det som er vanlig. 
De neste årene vil også kreve av oss at vi 
kan takle uenighet og uoverensstemmelser 
på en fornuftig og rasjonell måte.  I dette 
perspektivet vil det være helt avgjørende at 
politikere, hovedtillitsvalgte, administrasjonen 
og rådmannen håndterer og fyller sine roller 
på en klar og tydelig måte.

Til slutt vil rådmannen takke alle for et 
innholdsrikt og utfordrende år – og ikke minst 
for god innsats og et godt samarbeid! Denne 
takken går både til politikere, tillitsvalgte og 
ansatte.
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REGNSKAPET 2008
KOMMENTAR

Statlig rammeoverføring i % av brutto 
driftsinntekter
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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.  Anordningsprinsippet 
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 representeres 
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 låneavdrag for investeringer 
mens avskrivninger ikke har resultateffekt.

Hovedtrekkene i kommunens 
bevilgningsregnskap, eksklusive interne 
finanstransaksjoner, kan sammenlignes 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 kr 100.000 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 2008 kr 295,6 millioner i skatt og 
arbeidsavgift mot kr 273,6 millioner i 2007.  
Hemnes kommunes andel av skatt og 
arbeidsgiveravgift er kr 94,4 millioner.  Av 
dette er ca kr 30,4 millioner naturresursskatt. 
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REGNSKAPET 2008
KOMMENTAR

Utvikling i lånegjeld pr. innbygger

Frie inntekter i kroner pr. innbygger
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Tilsvarende for 2007 var kommunens andel 
av skatt og arbeidsgiveravgift kr 92,0 millioner 
og naturressurskatt kr 31,1 millioner.

Årets resultat:
Driftsregnskapet for 2008 er gjort opp i 
balanse. Brutto driftsresultat ble kr 7,96 
millioner og netto driftsresultat kr 32,3 
millioner.  Det var budsjettert med delvis 
inndekning av tidligere merforbruk på kr 
48,8 millioner, mens faktisk inndekning ble 
kr 40,0 millioner. 

Resultat av eksterne finanstransaksjoner ble kr 
6,5 millioner. Garantipenger og sluttoppgjør 
for ”Starling Financeobligasjonen” er 
mottatt i 2008. Utbetalt garantibeløp kr. 16,8 
millioner, sluttoppgjør Starling Finans kr 14,6 
millioner, renter kr 1,3 millioner er brukt til 
nedbetaling av tidligere merforbruk.. 

Med hjemmel i kommunelovens §50 er 
låneopptaket (kr 89 millioner)  i DnB ugyldig 
ifølge kommunens juridiske rådgivere. Som en 
konsekvens av dette har kommunen innbetalt 
et sluttoppgjør til DnB. Det foreligger 
en stemning fra DnB og kommunen må 
utgiftsføre forsinkelsesrenter inntil dom 
foreligger, eventuelt forlik i saken.  
Kommuneregnskapet for 2008 er belastet 
med forsinkelsesrenter til DnB på kr 2,1 
millioner. 

Merverdiavgiftsrefusjonen for 2008 utgjør 
kr 15,0 millioner hvorav kr 7,0 millioner er 
påløpt i investeringsregnskapet.

Arbeidskapital:
Arbeidskapitalen er per 31.12.08 kr 6,5 

millioner mot minus kr 18,7 millioner i 
2007. 

Likviditet:
Likviditetsreserven er nå pålydende kr 9,45 
millioner. Kr 6,87 millioner som gjelder 
periodiseringsendringer i 1992, er nå 
overført til egenkapitalkonto for endringer i 
regnskapsprinsipper.

Kommunens likviditet eller evne til å betale 
regninger ved forfall er god.  Ved utgangen av 
året utgjør bankinnskudd kr 124,0 millioner. 
Saldo på skattettrekkonto er kr 8,7 millioner.

Fond:
Kommunen samlede fond utgjør per 31.12.08 
kr 42,2 millioner mot kr 64,5 millioner i 
2007.  Netto bruk av fond i 2008 er kr 22,3 
millioner. Det gjenstår en rest på kr 8 tusen 
på disposisjonsfond. Konsesjonsavgiften 
avsettes til disposisjonsfond og delfinansierer 
investeringer (avsetning og bruk samme år).
  
Gjeld:
Kommunens langsiktige gjeld er per 31.12.08 
kr 742,8 millioner mot kr 656,4 millioner 
året før.  Av dette er kr 383,6 millioner 
pensjonsforpliktelser.  Lån som finansierer 
investeringer utgjør kr 359 millioner og er en 
økning på kr 33 millioner fra 2007.

Investering:
Kommunen aktiverte netto kr 59,0 
millioner i investeringer i 2008. Avskriving 
av anleggsmidler var på kr 17,8 millioner.  
Ubrukte investeringsmidler i 2008 er avsatt 
på ubundne investeringsfond eller står som 
ubrukte lånemidler. 
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REGNSKAPET 2008
DRIFT

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

Hemnes 
Gruppe

0 % 3 % 6 % 9 % 12 %

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

Hemnes 
Gruppe

0 % 3 % 6 % 9 % 12 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Politisk virksomhet:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 5 482 5 549 6 701 -1 152

Inntekter -2 018 -2 330 -3 424 1 094

T O T A L T 3 464 3 219 3 277 -58

Det negative avviket skyldes merforbruk 
for IHR-partnerskapsavtalen og kontrol-
lutv.sekretarietet. For kommunestyre og 
formannskap samt kontrollutvalget har det 
vært et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Sentral støtte:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 12 340 12 739 14 445 -1 706

Inntekter -516 -1 061 -1 688 627

T O T A L T 11 824 11 678 12 757 -1 079

Det negative avviket skylde merforbruk for 
personalforvaltning, lærlinger og fellesutgif-
ter. For arbeidstakerorg. og res. tilleggsbe-
vilgninger har det vært  mindreforbruk.

Kirken og trossamfunn:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 2 570 2 570 2 589 -19

Inntekter

T O T A L T 2 570 2 570 2 589 -19

Næring:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 3 246 3 526 3 926 -399

Inntekter -7 559 -7 641 -1 188 -6 453

T O T A L T -4 313 -4 115 2 738 -6 852

Negativt avvik skyldes at budsjettert bruk 
av fond ikke er regnskapsført.
Endring i praksis. (Se skatter)

Pensjon og arbeidsgiveravgift:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 0 0 -1 043 1 043

Inntekter 0 0 -350 350

T O T A L T 0 0 -1 393 1 393

Positivt avvik skyldes at det har vært et 
positivt avvik på premievvik KLP.

Skatter:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 26 923 32 423 32 564 -141

Inntekter -265 382 -289 783 -298 463 8 681

T O T A L T -238 459 -257 360 -265 899 8 540

Det positive avvik kommer av mindre 
avsetn. til fond (endr i regnsk.praksis), økn. 
rammeovf., red. innt. skatt,  mer ref. mva.

Finans:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 28 720 78 599 75 484 3 115

Inntekter -11 261 -33 400 -35 021 1 621

T O T A L T 17 459 45 199 40 463 4 736

Positivt avvik skyldes økte renteutg, red. 
avdrag, fondsavsetning, inndekning av 
tidligere underskudd.

Skolen:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 52 930 53 739 58 269 -4 529

Inntekter -1 702 -2 103 -6 979 4 878

T O T A L T 51 228 51 636 51 290 349
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REGNSKAPET 2008
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

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 %

Barnehager:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 21 556 22 447 25 036 -2 589

Inntekter -17 422 -17 636 -20 226 2 590

T O T A L T 4 134 4 811 4 810 1

Kultur:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 7 834 7 696 8 078 -382

Inntekter -723 -892 -1 767 875

T O T A L T 7 111 6 804 6 311 493

Det positive avviket skyldes i hovedsak 
nedleggelse av ungdomsarbeiderstilling, 
kortere åpningstid folkebad og vakante 
stillinger på kulturskolen. 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.

Tekniske tjenester:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 58 550 61 046 69 250 -8 204

Inntekter -28 697 -38 788 -44 528 5 739

T O T A L T 29 853 22 258 24 722 -2 465

Hovedårsaken til det negative avviket er 
økte energiutgifter (-1,1 mill), resten skyldes 
økte driftsutgifter på bl.a  brannvern, 
renhold samt generell økning i driftsutgifter 
av skolene.

Planavdelingen:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 6 180 6 434 6 681 -248

Inntekter -1 145 -1 191 -2 162 971

T O T A L T 5 035 5 243 4 519 723

Årsaken til det positive avviket skyldes 
vakant stilling, høyere gebyrinntekter enn 
budsjettert og besparelser som følge av 
innkjøpsstopp.

Helsetjenester:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 14 582 15 038 15 124 -86

Inntekter -4 338 -4 627 -5 190 563

T O T A L T 10 244 10 411 9 934 477

Hovedgrunnen til overskuddet er at enkelte 
tiltak i psykisk helse- rustjenesten ikke er 
gjennomført.  Noe av overskuddet skyldes 
at helsetjenesten gikk på “sparebluss” i 2008 
og ikke har tatt inn vikarer i forbindelse 
med ulike permisjoner. Budsjettregulering 
i forbindelse med oppgaver overført fra 
sosialtjenesten, har også bidratt til en del av 
overskuddet..

Sosialetjenester:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 9 184 2 481 2 569 -88

Inntekter -2 197 -147 -177 30

T O T A L T 6 987 2 334 2 392 -58

NAV:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 0 5 557 7 854 -2 297

Inntekter 0 -2 054 -2 956 901

T O T A L T 0 3 503 4 898 -1 396

Barnevern:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 6 851 6 964 9 153 -2 189

Inntekter -30 -77 -358 281
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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 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 % 3 %

Hemnes 
Gruppe

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

T O T A L T 6 821 6 887 8 795 -1 908

Korgen omsorgstjeneste:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 39 727 42 355 45 054 -2 698

Inntekter -8 297 -5 844 -9 411 3 567

T O T A L T 31 430 36 511 35 643 868

Regnskapet er tilbakeført pensjons-
premieavvik kr 710 000,-
KOM hadde en ressurskrevende bruker 
med avansert medisinsk behandling som 
medførte store personalutgifter.
Vakanser som ikke har vært i bruk, gir 
allikevel enheten et positivt avvik.
Det faktiske avviket på enheten ble positivt 
og var på kr 160 000,-

Miljøtjenesten:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 20 195 19 597 23 451 -3 854

Inntekter -519 -446 -3 023 2 577

T O T A L T 19 676 19 151 20 428 -1 277

Årsaken til underskuddet er i hovedsak 
at budsjett 2008 ikke var i samsvar med 
enhetens aktivitetsnivå. Blant annet ble det i 
2007 fattet vedtak om institusjonsavlastning 
for 2 nye barn og tiltak ble igangsatt, men 
ble tiltakene ble ikke finansiert.

Hemnes omsorgstjeneste:

Buds Buds(end) Regnskap Avvik

2008 2008 2008

Utgifter 25 648 29 138 31 218 -2 080

Inntekter -5 858 -4 403 -6 500 2 097

T O T A L T 19 791 24 735 24 718 17

Overskuddet skyldes at regnskapet er til-
bakeført pensjonspremieavvik kr 402 
000,- 
Det faktiske avviket ble kr - 385 000 (ne-
gativt)

Det negative avviket  er i sin helhet på lønn, 
og skyldes hovedsakelig at vikarbudsjettene 
er for små, og at disse postene heller ikke 
reguleres i forbindelse med lønnsøkning 
etter forhandlinger.

REGNSKAPET 2008
DRIFT

Gjestehavna på Hemnesberget
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REGNSKAPET 2008
DRIFT

Røssåga og Korgensenteret en vinterdag

Brutto driftsutgifter   bolig   i % av 
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter   brann og 
ulykkesvern   i % av totale brutto 
driftsutg

Økonomiske oversikter - drift
Note 2 008 2 007

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 1 13 340 12 885

Andre salgs- og leieinntekter 2 20 474 15 740
Overføringer med krav til motytelse 3 34 860 51 277
Rammetilskudd 77 947 69 075
Andre statlige overføringer 28 058 15 869
Andre overføringer 4 6 735 20 890
Skatt på inntekt og formue 94 406 92 047
Eiendomsskatt 49 040 48 163
Andre direkte og indirekte skatter 5 8 593 8 676
Sum driftsinntekter 333 453 334 622

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 197 441 187 092
Sosiale utgifter 32 056 31 661
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon 6 65 395 61 640
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon 7 10 005 10 616
Overføringer 8 22 249 20 660
Avskrivninger 17 863 13 701
Fordelte utgifter -19 512 -17 427
Sum driftsutgifter 325 497 307 943

Brutto driftsresultat 7 956 26 679

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 9 46 408 14 928
Mottatte avdrag på utlån 10 246 165
Sum eksterne finansinntekter 46 654 15 093

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg. 29 257 111 589
Avdragsutgifter 10 789 10 556
Utlån 68 107
Sum eksterne finansutgifter 40 114 122 252

Resultat eksterne finanstransaksjoner 6 540 -107 159

Motpost avskrivninger 17 863 13 701
Netto driftsresultat 32 359 -66 779

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0
Bruk av disposisjonsfond 7 928 1 039
Bruk av bundne fond 14 102 3 746
Bruk av likviditetsreserve 0 0
Sum bruk av avsetninger 22 030 4 785
Overført til investeringsregnskapet 11 0 0
Dekning av tidligere års regnsk. m. merforbruk 40 001 0
Avsetninger til disposisjonsfond 8 593 8 676
Avsetninger til bundne fond 5 796 3 086
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0

Sum avsetninger 54 390 11 762

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 -73 757

Hemnes 
Gruppe

0 % 1 % 2 %

Hemnes

Gruppe

0 % 1 % 2 %
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Høst i Kangsen

Ingunn Bang Nilsen ved Hemnes 
sentralskole mottok i 2008 gullklokke 

etter 25 års tjeneste i kommunen 

Økonomiske oversikter - investeringer

Note 2 008 2 007

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 12 110 36

Andre salgsinntekter 0 0
Overføringer med krav til motytelse 13 3 771 3 245

Statlige overføringer 1 820 599

Andre overføringer 0 60

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 614 33 254

Sum inntekter 7 315 37 194

Utgifter

Lønnsutgifter 1 164 875

Sosiale utgifter 118 6

Kjøp av varer og tj som inngår i tj. produksjon 51 111 102 957

Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon 0 0

Overføringer 10 395 18 003

Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg. -1 102 6 568

Fordelte utgifter 0 0

Sum utgifter 61 686 128 409

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 0 5 861
Utlån 14 620 32 440
Kjøp av aksjer og andeler 15 694 765

Dekning av tidligere års udekket 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 10 562 5 553

Avsetninger til bundne fond 1 320 1 959

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 13 196 46 578

Finansieringsbehov 67 567 137 793

Dekket slik:

Bruk av lån 38 150 120 586
Mottatte avdrag på utlån 16 2 893 3 532

Salg av aksjer og andeler 0 50

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

Bruk av disposisjonsfond 19 181 2 045

Bruk av ubundne investeringsfond 7 341 5 720

Bruk av bundne fond 0 5 861

Bruk av likviditetsreserve 0 0

Sum finansiering 67 565 137 794

Udekket/udisponert

REGNSKAPET 2008
INVESTERING
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REGNSKAPET 2008
BALANSE

Finansiering av investeringer

Ingeborg Elvebakk fikk  i 2008 gull-
klokke etter 25 års ansettelse i Hemnes 
kommune. Hun jobber som hjelpepleier 

ved Korgen omsorgstjeneste  

Økonomiske oversikter - balanse
Note 2 008 2 007

EIENDELER
Anleggsmidler 1 003 104 927 985
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 18 567 230 525 443
Utstyr, maskiner og transportmidler 18 12 734 13 400
Utlån 19 38 027 40 655
Aksjer og andeler 20 39 506 38 812
Pensjonsmidler 21 345 607 309 675

Omløpsmidler 152 433 123 976
Herav:
Kortsiktige fordringer 17 072 9 653
Premieavvik 11 405 5 385
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 22 123 956 108 937
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 266 820 233 583
Herav:
Disposisjonsfond 23 8 18 524
Bundne driftsfond 24 15 087 23 393
Ubundne investeringsfond 25 23 865 20 644
Bundne investeringsfond 26 3 279 1 959
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0
Regnskapsmessig merforbruk -33 756 -73 757
Udisponert i inv. regnskap 21 21
Udekket i inv. regnskap 0 0
Likviditetsreserve 27 -9 448 -16 319
Kapitalkonto 274 306 259 119

Langsiktig gjeld 742 758 675 706
Herav:
Pensjonsforpliktelser 383 594 351 023
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 359 164 324 683

Kortsiktig gjeld 28 145 960 142 671
Herav:
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145 960 142 671
Premieavvik 0 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 155 537 1 051 960

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 13 848 6 729
Herav:
Ubrukte lånemidler 13 848 6 729
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene -13 848 -6 729

57 %

4 %

39 %

Fond Lån Mottatte avdrag
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REGNSKAPET 2008
NOTER

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

2008 2007

Note 1 Brukerbetaling
1 Skoler  946  603 
2 Barnehager  4 289  4 170 
3 Helse / sosial  7  11 
4 Omsorg  7 780  7 736 
5 Musikkskole  210  214 
6 Landbr. vikar  57  151 
7 Amb. vaktmester  51 

Sum  13 340  12 885 

Note 2 Andre salgs- og leieinntekter
1 Diverse salgsinntekter 2 253 1 449
2 Husleie/festeavgifter 7 326 4 806
3 Vann/kloakk/feiing 10 635 9 166
4 Annet avg. pl. salg 260 319

Sum 20 474 15 740

Note 3 Overføring med krav til motytelse
1 Refusjon fra staten 17 637 35 140
2 Sykelønnrefusjon 11 744 12 563
3 Refusjon fra andre kommuner/fylke 4 224 2 601
4 Refusjon fra private 1 255 973

Sum 34 860 51 277

Note 4 Andre overføringer
1 Overføring fra fylkeskommuner 145 14 574
2 Overføring fra andre kommuner og private 170 0
3 Konsesjonskraft - brutto 6 420 6 316

Sum 6 735 20 890

Note 5 Andre direkte og indirekte skatter
1 Konsesjonsavgifter 8 593 8 676

Sum 8 593 8 676

Note 6 Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i tjenesteproduksjon

1 Kontor/underv/arb. materiell 2 947 3 394
2 Med. forbruksmateriell/kostutgifter 5 214 4 456
3 Annet forbruksmateriell 2 897 2 891
4 Post, bank, telefon 2 117 2 068
5 Annonser, reklame, informasjon 734 984
6 Opplæring, kurs, møter 1 690 1 262
7 Reiser, diett 3 178 2 943
8 Transport, drift av egne transportmidler 4 798 4 704
9 Energi 7 988 5 140

0 % 10 % 20 %

2008
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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

10 Forsikringer 3 123 1 592
11 Leie av lokaler og grunn 7 560 6 512
12 Inventar og utstyr 3 043 2 965
13 Kjøp, leie av transportmidler 871 1 064
14 Vedlikehold, serviceavtaler 20 255 22 539
15 Tjenester 2 015 2 069

16
Utgifter ovenfor som rapporteres som 
lønnsutgift -3 035 -2 943
Sum 65 395 61 640

Note 7 Kjøp av varer og tjenster som erstatter 
egen tjenesteproduksjon

1
Kjøp av tjenester fra andre kommuner, fylker, 
stat 5 470 6 004

2 Kjøp av tjenester fra private 4 535 4 613
Sum 10 005 10 617

Note 8 Overføringer - utgift
1 Stat, fylket, andre kommuner 8 303 7 969
2 Vennskapsarbeid 25 322
3 Tilskudd robust landbruk 372 151
4 Tilskudd ungjobb 597 547
5 Kirkelige fellesråd 2 500 2 416
6 Tilskudd til næringsutvikling 152 56
7 Tilskudd til bedrifter 30 97
8 Hasvo 1 116 1 091
9 Diverse tilskudd 9 154 8 011

Sum 22 249 20 660

Note 9 Renteinntekter, eieruttak
1 Renteinntekter 40 283 9 813
2 Aksjeutbytte 6 125 5 115

Sum 46 408 14 928

Note10 Mottatte avdrag - utlån
1 Sosiallån 75 80
2 Næringslån 171 85

Sum 246 165

Note 11 Overført investeringsregnskapet
1 Overføring fra drift 0 0

Sum 0 0

Note 12 Salg av fast eiendom
1 Salg av driftsmidler og fast eiendom 110 36

Sum 110 36
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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

Note 13 Overføring med krav til motytelser
1 Statstilskudd 1 0
2 Fylket 3 082 3 142
3 Andre kommuner 63 0
4 Private 625 103

Sum 3 771 3 245

Note 14 Utlån
1 Startlån 620 32 440

Sum 620 32 440

Note 15 Kjøp av aksjer og andeler
1 Egenkapitalinnskudd KLP 694 765

Sum 694 765

Note 16 Mottatte avdrag på utlån
1 Startlån 1 320 1 959
2 Ansvarlig Helgelandskraft 1 573 1 573

Sum 2 893 3 532

Note 17 Overføring fra driftsregnskapet
1 Overføring fra drift til investering 0 0

Sum 0 0

Note 18 Fast eiendom/anlegg/maskiner 
med mer

Bokført verdi 01.01. 538 843 423 724
+Oppskrivinger
+Aktivert i året 59 093 128 769
-Avgang i året (salg) -110
-Av og nedskriving i året -17 862 -13 650
Bokført verdi 31.12. 579 964 538 843

Note 19 Utlån
1 Sosiale utlån 1 005 1 012
2 Startlån / utbedringslån / etableringslån 8 428 9 189
3 Næringslån 280 566
4 Ansvarlig lån Helgelandskraft 28 314 29 887

Sum 38 027 40 654

Note 20 Aksjer og andeler
1 KLP 6 668 5 975
2 Hasvo AS 1 000 1 000
3 Radio Korgen 30 30
4 Finneidfjord samfunnshus 3 070 3 070
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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

5 AS Bleikvassli Gruber 896 896
6 Helgelandskraft AS 21 000 21 000
7 Hemnes Allaktivitetshus 6 725 6 725
8 Andre aksjer og andeler 117 116
9 CLN obligasjon 0 0

Sum 39 506 38 812

Tilgang/avgang aksjer 

Aksjer/andeler bokført verdi 01.01 38 812 127 090
Kjøp av obligasjoner / aksjer 694 765
Salg av aksjer -50
Salg av obligasjoner (Libretto) -89 000
Oppskriving aksjer 7
Nedskriving av aksjer
Aksjer/andeler bokført verdi 31.12 39 506 38 812

Note 21 Pensjonsmidler - KLP og SPK

Årets pensjonskostnad (F§13-1, bokstav C) 25 067 23 773
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 20 620 20 327
Rentkostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 22 640 17 270
Forventet avkastning på pensjonsmidler 20 101 15 600
Administrasjonskostnader 1 192 1 151
Amortisert premieavvik 405 314
Årets pensjonspremie til innbetaling 30 483 24 524
Årets premieavvik 6 133 1 375

Note 22 Kasse, postgiro, bankinnskudd

1 Kontantkasser 25 20

2 Foliokonto 59 236 86 381

3 Oppkjørskonto - kraftsalg 44 832 7 402
4 Skattetrekk 8 671 7 419
5 Div konti 11 192 7 715

Sum 123 956 108 937

 Note 23 Disposisjonsfond

Beholdning per 01.01. 18 524 12 932
Brukt i løpet av året -27 109 -3 084
Avsatt i løpet av året 8 593 8 676
Beholdning per 31.12. 8 18 524

Note 24 Bundne driftsfond

Beholdning per 01.01. 23 394 24 054
Brukt i løpet av året -14 102 -3 746
Avsatt i løpet av året 5 795 3 086
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Fordeling på fondstyper 2008

Kunstnerisk utfoldelse ved Bjerka skole

Dis p. Fond Bundne 
drifts f.

Ub. inv. Fond Bundne inv. 
Fond

Beholdning per 31.12. 15 087 23 394

Note 25 Ubundne investeringsfond

Beholdning per 01.01. 20 643 20 811
Brukt i løpet av året -7 341 -5 720
Avsatt i løpet av året 10 563 5 552
Beholdning per 31.12. 23 865 20 643

Note 26 Bundne investeringsfond

Beholdning per 01.01. 1 958 5 861
Brukt i løpet av året 0 -5 861
Avsatt i løpet av året 1 321 1 958
Beholdning per 31.12. 3 279 1 958

Note 27 Likviditetsreserve

Beholdning per 01.01. -16 319 -16 319
Brukt i løpet av året 0
Avsatt i løpet av året 6 871 0
Beholdning per 31.12. -9 448 -16 319

Note 28 Kortsiktig gjeld
1 Skattetrekk 8 197 7 419
2 Påleggstrekk 35 0
3 Skyldig arb. avgift av feriepenger 689 646
4 Skyldig feriepenger 20 065 19 187
5 Skyldig arbeidsgiveravgift 1 896 1 744
6 Påløpne ikke forfalte renter 5 024 2 693
7 Leverandørgjeld 6 592 19 513
8 Skyldig mva 175 -1 695
9 DNB-lån (nåverdi) 89 010 89 620
10 Årsavslutning - bank 11 159 3 002
11 Diverse 3 118 542

Sum 145 960 142 671

Note 29 Reg og konsesjonsavgiftsfondet

Beholdning per 01.01. 10 588 1 912
Bruk -19 181
Tilgang 8 593 8 676
Beholdning per 31.12. 0 10 588

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
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Utvikling av likviditetsreserven

Utvikling av sum driftsfond

Utvikling av sum investeringsfondfond

Note 31 Endring arbeidskapital
1 Omløpsmidler 152 433 123 976
2 Kortsiktig gjeld 145 960 142 671

Arbeidskapital 6 473 -18 695

Investeringer

Netto utlån -2 273
IKT 1 594 1 150
Aksjer og andeler 694
Kirken, HFKR 2 436 800
Utstyr/inventar skolene 217 110
Utearealer barnehager 116 147
Idrett/fritidsaktivitet 1 253 180
Kulturvern / museer 0 100
Vann / avløp 9 755 17 565
Kommunale veger 4 676 5 300
Gatelys 105 62
Trafikksikkerhetsplan 234 174
Parker 296
Kompressor brannvesen 158
Kirkegårder, tilskudd 1 000
Kommunale bygg 1 913 3 877
Bleikvassli skole, forprosjekt 74
Svømmehall, Korgen - avslutn. -320
Korgen skole 200
Gammelskola Hemnesberget 63
Finneidfjord barnehage 1 588
SYKOMS 18 162 89 840
Hemnesberget helsesenter, kjøp bolig 774
Rådhuet, renovering 6 564
Rådhuset, kjøp 3 500 3 500
Kartverk, GIS, GPS 182
Utbyggingsområder, bolig 11
Utbyggingsområder, næring 836 1 750
Kjøp / salg av eiendom -110 632
Minibuss og aircond. 864
Div ferdigstillelse av tidligere bevilgning 2 300
Sum 54 404 127 645

0 25 50

2008

2007

2006

2005

2004

Millioner

0 25 50

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Millioner

-25-20-15-10-50

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Millioner



24 Årsmelding 2008 

REGNSKAPET 2008
HMS

Utvikling i arbeidskapital

Arbeidsstokken fordelt på kjønn

Utsikt over Grønndalen og Grønnvatnet
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Generelt:
I Hemnes kommune er det ansatt 79,5 % 
andel kvinner og 20,5 % andel menn. Kvinner 
som arbeider deltid er 69,8 % i forhold til 
antall kvinner og menn som arbeider deltid 
er 33 % i forhold til antall menn.
Hemnes kommune har rutine på at når 
stillinger lyses ut internt, har de med ønske 
om utvidet stilling mulighet for å øke sin 
stillingsprosent.
Av i alt 575 ansatte er det 41 personer som 
har personalansvar. 

De likestillingsutfordringer Hemnes 
kommune har som arbeidsgiver er at det er 
gjennomgående for få menn i omsorgs og 
utdanningsyrkene og for få kvinner i tekniske 
fag.

Sykefravær:
Sykefraværoppfølging
Det totale sykefraværet for 2008 ble på 8,5 
%, og for 2007 var den 10,2%. Det er en 
nedgang 1,7 %. (d.v.s nedgang på 16,6 %).

Kommunen har i samarbeid med Helse og 
sikkerhet gjennomført tiltak og aktiviteter 
for å redusere sykefraværet. Det har 
primært vært gjennomført tiltak som 
ergonomisk gjennomgang av arbeidsplasser, 
funksjonskartlegging og helsekontroller.
Rådmannen har også gjennomført 
kommunikasjonskurs for alle ansatte i 
Hemnes kommune..
Arbeidsmiljøutvalget har jevnlige møter 
i løpet av året. På hvert møte har det 
vært rapportering om sykefravær og 
bedriftshelsetjenestens arbeid
Kortidsfravær: Dette fraværet har holdt seg 
stabilt fra 2007 til 2008.
Langtidsfravær: Her betydelig redusert. Det 
har vært få medarbeidere som har gått over 
på rehabilitering/uføre.
Alle ansatte har vært fulgt opp gjennom 
kommunens prosedyre for oppfølging av 
sykefravær.
Det er endring i langtidsfraværet som 
er utslagsgivende på variasjonen i 
sykefraværsprosenten.
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Korttidsykefraværet i 2007- 2008
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Befolkningsutvikling:
Den langsiktige trenden med 
befolkningsnedgangen i Hemnes kommune 
ble brutt i 2008. Innbyggertallet økte med 
48 personer i forhold til 2007. Om dette er 
et varig skifte som bærer bud om et stadig 
økende folketall i kommunen, er det for 
tidlig å si noe. For å trekke sikre konklusjoner 
må flere forklaringsvariabler studeres, men 
framskrivingen fra Statistisk Sentralbyrå viser 
entydig en fortsatt nedgang i folketallet for 
Hemnes kommune. 

I 1980 hadde Hemnes kommune 5 005 
innbyggere noe som betyr at innbyggertallet 
på 28 år er redusert med 9,5 prosent eller en 
årlig nedgang på 0,3 prosent. Dette er ikke 
avskrekkende mye, men sakte og sikkert 
er kommunen blitt tappet for innbyggere. 
Nedgang i folketallet kan forklares med 
fødselsunderskudd og netto utflytting.

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 2008 var det fødselsunderskuddet 
på fem personer. For perioden 1997-2008 var 
fødselsunderskuddet 68 personer. 

Flyttebevegelser:
Det er gledelig å registrere at Hemnes 
kommune i 2008 hadde den størst netto 
innflytting siden 1980. I 1980 hadde Hemnes 
kommune en netto innflytting på 48 
personer, mens tallet for 2008 er 53 personer. 
Totalt flyttet det 176 personer inn i Hemnes 
kommune og 123 personer flyttet ut i 2008. 
Dette ga en netto innflytting på 53 personer. 

Befolkningsstruktur:
Alderssammensetningen i befolkningen er 
viktig for beslutningen for sammensetningen 
av tjenestetilbudet i kommunen. 
Hovedtendensen er at det er nedgang i alle 

befolkningsgruppene som er de største 
konsumentene av kommunale tjenester. 
Antall barn mellom 0 og 5 år var i 2008, 
bare 74 prosent av antallet i 1995. Barn i 
skolepliktig alder hadde sitt høydepunkt i 
2003 og var i 2007 fire prosent lavere.  

Andelen eldre 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.

Næringsutvikling:
Næringsutvikling er i ”Strategisk kommune-
plan” 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.

Utviklingen bosettingsmønsteret er 
nært knyttet sammen med utviklingen i 
næringsstrukturen. I 2007 var 62,4 prosent 
av alle sysselsatte ansatt i privat og offentlig 
tjenesteyting, mens 26,5 prosent var ansatt 
i sekundærnæringene. Primærnæringen 
sysselsatte 10,7 prosent av de som var arbeid
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Matpause på utflukt fra Bleikvassli 
barnehage

Torbjørn Jørgensen sluttet i 2008 i stil-
lingen som driftstekniker ved tekniske 

tjenester

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

År 02 03 04 05 06 07 08
Antall 
ledige 74 102 79 78 47 33 35

Tendensen med nedgangen i ledigheten fra 
2004 stoppet opp i 2008. Ser vi på 2008 
isolert, var det økning i ledigheten tidlig i 
2008. Denne ledigheten avtar utover våren 
og sommeren og var i august og september 
17 prosent lavere enn gjennomsnittet i 2007. 
November og desember ga en betydelig 
økning slik at ved utgangen av 2008 var 
nivå på antall arbeidsledige det samme som 
i 2006. Denne økningen skyldes at vi får en 
sesongkorrigering i arbeidsmarkedet samtidig 
med at finanskrisen slår inn i realøkonomien. 
Dette rammer først og fremst bygg- og 
anleggsbransjen. 

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 6,9 5,5
2006 6,6 8,0 6,8 5,4
2007 7,0 7,3 7,0 5,5
2008 7,7 6,8 7,1 5,5

Levekårsindeksen har 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 høg verdi indikerer flere 
levekårsproblemer sammenliknet med 
de kommunene som har lav verdi på sin 
indikator. 

I levekårsdata for 2008 fortsetter tendensen 
fra 2007 med en forverring i levekårene i 
Hemnes kommune. Helt fra 2002 til og med 
2006 hadde indeksen verdier på sekstallet 
med lavest verdi på 6,0 og høgest verdi på 
6,9. I 2007 passerte indeksen sjutallet og i 
2008 nærmet indeksen seg åttetallet. Hemnes 
kommune scorer spesielt dårlig på antall 
mottakere av attføringspenger per 1 000 
innbygger i aldersgruppen 16-66 år. Her 
er verdien på indeksen 10. Også på antall 
kvinner som mottar overgangsstønad ligger 
kommunen høgt (10) og Hemnes kommune 
er blant de 10 % av kommunene med lavest 
utdanningsnivå.

Produksjonsindekser:
Kommunal- og regionaldepartementet       
(KRD) publiserer hvert år en 
produksjonsindeks for kommunesektoren. 
Produksjonsindeksen er et samlemål på 
kommunale tjenester basert på innrapporterte 
KOSTRA-data.  Indeksene utarbeides av 
sekretariatet i teknisk beregningsutvalg i 
Kommunal- og regionaldepartementet.

Produksjonsindeksen er basert på indikatorer 
for noen utvalgte sektorer og skal ideelt 
sett reflektere forskjeller i økonomiske 
rammebetingelser og effektivitet mellom 
kommunene. Sektorene som er med i 
beregningen av indeksen er barnehage, 
grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og 
omsorg, barnevern og sosialkontortjenester. 
På grunn av databegrensninger er kultur, 
samferdsel og sektoren for tekniske 
tjenester ikke med i beregningen av 
produksjonsindeksen. Produksjonsindeksen 
i seg selv sier ikke noe om hvor effektiv en 
kommune er, men sier først og fremst noe 
om nivået på den kommunale produksjonen 
i forhold til størrelsen på målgruppa og viser 
hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til 
innbyggerne. Indeksen er normalisert slik at 
landsgjennomsnittet er lik 100. Figuren under 
viser at Hemnes kommune i perioden fra 
2002 til 2007 har hatt et nivå på sine tjenester 
som i gjennomsnitt har ligget 20 prosent over 
gjennomsnittet for hele landet.
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Julianne Rønning jobber som pedagogisk 
leder i Hemnes barnehage

En viktig forutsetning for kommunal 
tjenesteproduksjon er de kommunale 
inntektene. Inntektsbegrepet som brukes 
i forbindelse med produksjonsindeksene, 
er korrigerte inntekter. De korrigerte 
inntektene er de frie inntektene - inntekts- 
og formuesskatt, rammeoverføringer, 
eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter 
- kommunene disponerer korrigert for 
ugiftsbehovet. Som mål på utgiftsbehov 
brukes kostnadsnøklene i inntekstsystemet. 
I likehet med produksjonsindeksen er de 
korrigerte inntektene normalisert slik at 
landsgjennomsnittet er lik 100. 

Analyser foretatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet viser en klar 
sammenheng mellom indeksen for total 
tjenesteproduksjon og de økonomiske 
rammebetingelsene målt ved korrigert 
inntekt. Kommuner med høge korrigerte 
inntekter har gjennomgående høgere verdi 
på produksjonsindeksen enn kommuner 
med lave korrigerte inntekter.

Hemnes kommune ligger over gjennomsnittet 
for kommune-Norge når det gjelder 
korrigerte inntekter. I 2002 hadde Hemnes 
kommune ti prosent høgere korrigerte 
inntekter enn gjennomsnittet, men dette økte 
til 29 prosent i 2007 slik at de økonomiske 
rammebetingelsene for Hemnes kommune er 
betydelig bedre enn for mange av de øvrige 
kommunene i Norge.

Indeks for korrigert inntekt
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Normalt gir en økning i korrigert inntekt 
økning i kommunal tjenesteproduksjon, 
men figurene under viser at den totale 
tjenesteproduksjonen har avtatt i forhold 
til ressurstilgangen. Hemnes kommune 
hadde i 2002 sitt laveste nivå på korrigerte 
inntekter, men den høgeste verdien på 
tjenesteproduksjon. I 2007 var situasjonen 
motsatt.

Høg verdi på produksjonsindeksen 
i forhold til korrigert inntekt antas å 
indikere høg effektivitet, mens lav verdi på 
produksjonsindeksen relativt til korrigert 
inntekt antas å indikere lav effektivitet. 
I Hemnes kommune har tjenesteproduksjon 
i forhold til korrigert inntekt endret seg 
over tid og produksjon av kommunale 

Tjenesteproduksjon i forhold til 
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Evy Lund jobber som avd. leder ved 
HOM
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RAMMEVILKÅR OG
UTVIKLINGSTREKK

Lill Monica Pedersen begynte i 2008 
som avd. leder i Miljøtjenesten

Ivar Hagen  ble i 2008 pensjonist fra 
stilling som driftstekniker ved enhet for 

tekniske tjenester

tjenester har avtatt i forhold til utviklinga 
i korrigert inntekt. Hemnes kommune er 
blitt mindre kostnadseffektiv i forhold til 
landsgjennomsnittet. Dette gjelder ikke 
bare Hemnes kommune for tallene fra 
Kommunal- og regionaldepartementet viser 
at kommuner med  korrigerte inntekter 
under  gjennomsnittet har høgere verdi 
på produksjonsindeksen enn på korrigert 
inntekt, mens det motsatte gjelder for 
kommuner med korrigert inntekt over 
landsgjennomsnittet. Departementet 
forklarer dette med at kommuner med svake 
økonomiske rammebetingelser er nødt til å 
være mer effektiv enn kommuner med gode 
økonomiske rammebetingelser. 

En alternativ forklaring til manglende 
kostnadseffektivitet, er at kommuner med 
gode økonomiske rammebetingelser i større 
grad prioriterer høg kvalitet som i liten grad 
fanges opp i produksjonsindeksen.

Over vises produksjonsindeksen for de 
kommunene som hadde samme nivå på 
korrigert inntekt i 2007. Vi ser at nivået på 
produksjonsindeksen varierer mye. Fra 134,5 
i Balestrand kommune til 120,2 i Hemnes 
kommune. Forskjellen kan bare forklares 
med forskjell i effektivitet eller forskjell i 
standarden på tjenestene som tilbys. 

For hver sektor har departementet utarbeidet 
delindekser. For tjenesteområdene barnehage, 
grunnskole, primærhelsetjeneste og pleie- og 
omsorgstjeneste øker verdien på delindeksen 

med inntektsnivået, men sammenhengen 
mellom delindeksene og korrigert inntekt 
er noe svakere enn for samleindeksen. 
Delindeksene viser også større variasjon 
mellom kommunene noe som skyldes at 
kommunenes prioriteringer slår sterkere 
ut på delindeksene enn på samleindeksen. 
Nedenfor er delindeksen for to sektorer 
gjengitt og kommentert.

Delindeks for grunnskole:
Grunnskolen er obligatorisk for alle 
innbyggere mellom 6 og 15 år og i beregning 
av indeksen er antall årstimer per elev, andel 
innbyggere i alderen 6-9 år med plass i 
kommunal SFO og andel brukere av SFO 
med oppholdstid på 15 timer eller mer, tatt 
med.

Vanligvis følger delindeksen for grunnskolen 
utviklingen i korrigerte inntekter, og så 
er også tilfellet i Hemnes kommune med 
unntak av 2007.  I 2007 var det en nedgang 
i produksjonen av grunnskoletjenester i 
forhold til landsgjennomsnittet. Laveste 
produksjonsnivå var i 2002 og toppårene var 
2005 og 2006. I gjennomsnitt for perioden 
2002-2007 lå grunnskoleproduksjonen 
i Hemnes kommune 23 prosent over 
landsgjennomsnittet.

Sammenlikner vi grunnskoledata fra  
KOSTRA med utviklingen i produk-
sjonsindeksen, viser det seg at antall elever 
per undervisningsrelaterte årsverk  følger 
utviklingen i produksjonsindeksen. I 2002 var 
antall elever per undervisningsårsverk 10,7 
men ble redusert til 8,9 i 2006 noe som betyr 
at ressursinnsatsen per elev har økt. Dette gir 
igjen en økning i produksjonsindeksen. I 2007 

Tjenesteproduksjon i forhold 
til korrigert inntekt

135,5

128,1

127,3

120,2

100 110 120 130 140

Balestrand

Røst

Storf jord

Hemnes

Delingsindeks grunnskole

110,9

118,0

123,8

129,0

129,0

125,0

100,0 110,0 120,0 130,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007



Årsmelding 2008 29

RAMMEVILKÅR OG
UTVIKLINGSTREKK

Tidligere rådmann Frits Bakken gikk over i 
pensjonistenes rekker i desember 2008

Kirsti Ånes Skaret begynte i 2008 som  
styrer for Korgen barnehage i tillegg til 

Tømmmerheia barnehage

Trivelige barn i uvant aktivitet på en nydelig værdag

var antall elever per undervisningsårsverk 
økte til 9,7 og forklarer nedgangen i indeksen 
fra 2006 til 2007

Delindeks for pleie- og omsorgstjeneste:
Pleie- og omsorgstjenester er først og fremst 
et tilbud for de aller eldste innbyggerne 
i kommunen, men mange andre grupper 
og enkeltindivider nyter også godt av disse 
tjenestene. I beregning av denne indeksen 
inngår andelen av innbyggere over 80 år som 
mottar hjemmetjenester, andel innbyggere 
over 80 år med plass i institusjon, andel 
institusjonsplasser som er enerom, andel 
brukere av hjemmetjenesten med både 
praktisk bistand og hjemmesykepleie og 
andelen av innbyggerne over 80 år med 
botilbud utenfor institusjon.

Hemnes kommune har gjennomgående hatt 
et nivå på sine pleie- og omsorgstjenester som 
ligger over gjennomsnittet for kommune-

Norge og har en gjennomsnittsverdi på 109
 i perioden 2002-2007 med unntak av 2003. 
Den høge scoren for 2003 sammenliknet 
med de øvrige årene, er vanskelig å forklare 
fordi det er ingenting i bakgrunnsdata som 
skulle tilsi en slik økning i 2003. 

Forholdet mellom behov i målgruppen 
og nivået på tjenestene viser at Hemnes 
kommune har en velfungerende pleie- og 
omsorgstjeneste. En verdi på en viser 
at forholdet mellom tjeneste og behov 
ligger på landsgjennomsnittet. Er verdien 
større enn en indikerer et nivå på pleie- 
og omsorgstjenestene som ligger over 
landsgjennomsnittet, mens en verdi under en 
indikerer et nivå under landsgjennomsnittet. 
Nivået på indeksen varierer fra å ligge på 10 
prosent under landsgjennomsnittet (0,9), til 
å ligge 20 prosent over landsgjennomsnittet 
(1,2). Slike variasjoner i indeksen er mer 
typisk for små kommuner enn for større 
kommuner

Delingsindeks pleie- og 
omsorgstjenesten
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GJENNOMFØRING AV
PLANER 2008

Lillian Ottermo jobber som fagarbeider 
kjøkken og renhold ved Korgen omsorgs-

tjeneste

Aktuelle kommunale planer

IKT – plan skole KST, sak 40/06
Klima og energiplan KST, sak 82/08 
Landbruksplan KST, sak 85/05
Kommuneplans strategiske del KST, sak 47/99
Kommuneplanens arealdel 
2006 - 2010 KST, sak 23/06
Kommunedelplaner

Plan for kriseledelse KST, sak 04/04
Næringsplan KST, sak 61/03
Regional kompetanseplan for 
skolene 2008 – 2009 OKU, sak 36/06
Plan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser KST, sak 66/08
Hovedplan for vannforsyning KST, sak 01/09
Hovedplan for avløp KST, sak 28/03
Hovedplan for kommunale 
veger TMU, sak 16/05
Trafikksikkerhetsplan TMU, sak 15/05
Psykiatriplan KST, sak 18/03

IKT-plan for skolene
Rullering:
I planbehandlingsvedtaket pkt. 4 er det vedtatt at 
planen skal rulleres årlig.
 
Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Planen er ikke rullert i henhold til vedtak. Det er ikke 
gjort evalueringer i forhold til gjennomføringen av 
tiltakene i planen.

Landbruksplan 2006 -2009
Rullering:
Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen, utover tidsbegrensningen.

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Det er satt opp mål med tiltak i 9 hovedpunkt. Mål 
og tiltak er i varierende grad konkret og målbar. 
Målene ansees som i hovedsak oppfylt. Det er 
utarbeidet en fyldig rapport med evaluering av 
hvilke tiltak og mål som er oppfylt.

Strategisk kommuneplan 1999 -2011
Rullering:
Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen, utover tidsbegrensningen.

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Det er satt opp  en rekke strategier i planen.  
Strategiene er i varierende grad konkret og målbar. 
Strategiene ansees  i varierende grad oppfylt. 

Kommuneplanens arealdel  2006 -2010

Rullering:
Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen, utover tidsbegrensningen.

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Plandokumentet er førende for arealbruken i 
Hemnes.  
Forholdet til reguleringsplaner:
Tre av totalt fem vedtatte reguleringsplaner i tråd 
med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). 
Det ble meldt oppstart av to reguleringsplaner som 
begge er i tråd med overordnet plan.

Forholdet til bebyggelsesplaner:
Én vedtatt bebyggelsesplan, og som er i tråd med 
overordnet plan.

Forholdet til dispensasjoner:
Fritidsboliger - samtlige mottatte søknader innvilget 
(6 av 6 søknader).
Boliger – samtlige mottatte søknader avvist (1 av 1 
søknad).

I forhold til planens intensjon om å styre 
fritidsbebyggelsen til såkalte SF-områder (områder 
for spredt fritidsbebyggelse), kan det virke som at 
terskelen for innvilging av dispensasjonssøknader 
er noe lav.

Plan for kriseledelse 2004 – 2006
Rullering:
Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen. Vedleggene skal i henhold 
til planvedtaket være oppdatert til enhver tid.

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Oppdatering av vedleggene er ikke gjennomført i 
henhold til vedtak.

Regional kompetanseplan for skolene 2008 – 
2009
Rullering:
Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen, utover tidsbegrensningen.

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål:

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 
2005 – 2008
Rullering:

Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen, utover tidsbegrensningen.

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Marianne Tømmermo jobber som as-
sistent (kjøkken og renhold ved Korgen 

omsorgstjeneste. ! 2008 ble renholdsdelen 
overført til TEK
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GJENNOMFØRING AV
PLANER 2008

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Grunnskole, barnehage, SFO.
Det er opprettet flere nettverk i skolene.
Alle skolene har melk- og fruktordning for alle 
klassene. samt til aktiviteter knyttet til fagene.
Nærmiljøanlegg er i perioden bygget på Bjerka og 
i Bleikvassli, og Finneidfjord har fått tilsagn om 
midler til sitt nærmiljøanlegg.
Barnehagene har nå i sin serviceerklæring 3 timer 
utetid pr. dag samt en tur pr. uke. I Bleikvasslia 
planlegges nå Barnas Naturpark som vil bli en fin 
tilvekst til de eksisterende uteområdene. I tillegg er 
Tømmerheia  - som delvis er en friluftsbarnehage - 
inne i et prosjekt med Polarsirkelen Friluftsråd der 
bl.a. roing er en del av aktivitetene.

Forebyggende helsetiltak.
På eldresiden er en del aktivitetstiltak bl.a. dans for 
eldre gjennomført. 
Vi har nå fått 2 bakker med skileikanlegg i 
kommunen, ett i Korgen og ett i Bleikvassli. I tillegg 
brukes Dalanmarka aktivt til slike formål.
Det å opprette en faglig/administrativ møteplass 
for representanter fra helse, personal-omsorg-
sosial-helse-kultur-skole med sikte på bedre 
kommunal ressursutnyttelse i arbeidet med å 
benytte fysisk aktivitet som forbyggende helsetiltak 
er ikke gjennomført, men det gjennomføres en del 
mosjonsaktivitet med utgangspunkt i Olsenhågen 
og de aktiviteter som er der.
FYSAK har ikke vært prioritert med kommunale 
tilskudd som har utløst fylkeskommunale midler til 
denne aktiviteten.
Postkassetrimmen i kommunen er fortsatt i drift og 
har en viss tilslutning, om enn ikke like stor som 
tidligere. 

Anlegg.
Når det gjelder ferdigstillelse av anlegg i 
kommunen, er svømmebassenget og renovering 
av kunstgressdekke i Korgen de største anleggene. 
Videre er O-kart Hallvardal og Snelia ferdig, og 
motocrossbanen på Rundselbakken er utvidet. 
Ballbinge på Bjerka er ferdig, og en del mindre 
O-kart er også klare nå. Nærmiljøanlegg ved skolen 
i Bleikvassli er påbegynt og ventes ferdig i 2009.

I KST sak 66/08 ble revisjon av planen vedtatt for 
perioden 2009 -2012

Hovedplan for vannforsyning
Rullering:
Årlig investeringssum og gebyr fastsettes i 
forbindelse med årsbudsjettbehandlingen.

Evaluering:
Hovedplanen er revidert i 2008 og foreligger i ny 
utgave (KST sak 01/09) for perioden 2009 -2017. 

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Tidligere plan er i hovedsak fulgt hva angår 
bevilgninger, men handlingsprogrammet er noe 
endret i henhold til nye forhold under veis. Eks. har 
etableringen av Nortura medført behov for endring 
av utbyggingen.

Hovedplan for avløp 
Rullering:
Det er i eksisterende plan for 2003 - 2011 ikke tatt 
bestemmelse om rullering og evaluering av planen. 

Evaluering:
Planen inneholder ikke evalueringsbestemmelser.

Gjennomføring i henhold til planens mål.
Handlingsprogrammet er i hovedsak fulgt, med 
unntak av sanering av fellessystem Finneidfjord. De 
aktuelle ledningsstrekkene er inspisert og funnet så 
bra at dette prosjektet kan utsettes og komme inn 
som tiltak i ny hovedplan.

Hovedplan for kommunale veger
Rullering:
Bevilgning gis årlig gjennom årsbudsjettbehandlin-
gen på bakgrunn av økonomiplanen. Planen rulle-
res årlig i henhold til bevilgningene.

Evaluering:
Rapport på prosjektnivå framlegges for TMU.

Gjennomføring i henhold til planens mål:  
Handlingsprogrammet er i hovedsak fulgt, men 
på grunn av stor anleggsvirksomhet i kommunen 
(Nortura, Sykehjemsprosjektene mm) er deler av 
prosjektene som ble vedtatt i handlingsprogrammet 
for 2008 utsatt til i år.

Trafikksikkerhetsplan
Rullering:
Handlingsprogrammet for trafikksikkerhetstiltak 
avhenger av behandlingen av søknad om trafikksik-
kerhetsmidler fra Norland Fylkes Trafikksikkerhets 
Utvalg 
Hemnes kommune er ikke tilkjent tilskudd for 
2009. 
Mindre trafikksikkerhetstiltak gjennomføres iht. 
planens satsningsområder.

Evaluering:
Ingen evalueringsbestemmelser er tatt inn i planen.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Prosjekter med tilskudd fra NFTU er gjennomført 
i henhold til plan

Psykiatrplan
Rullering:
Det er i vedtak/planen ikke tatt inn bestemmelser 
om rullering av planen, utover tidsbegrensningen.

Evaluering:
I psykiatriplan 2007 - 2010 er det ikke noe krav om 
evaluering.

Gjennomføring i henhold til planens mål:
Handlingsprogrammet i Psykiatriplan 2007 - 
2010 følges opp i budsjett- og økonomiplanar-
beid. I hovedsak er alle tiltak gjennomført i tråd 
med handlingsprogrammet.

Huldrestry i Sjøforsen naturreservat

Asuncion Edvardsen ble i 2008 ansatt 
som renholder ved TEK
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Generelt:
Det er i 2008 gjort noen endringer i 
sentraladministrasjonen. 

Planavdelingen ble innlemmet som • 
avdeling med egen avdelingsleder
EDB-, og servicekontoret ble avdelinger • 
med egne avdelingsledere
Sekretariat for overformynderiet ble • 
lagt til økonomiavdelingen

Det ble påbegynt et arbeid med nedbe-
manning i staben som skal sluttføres i 2009.

I 2008 har sentraladministrasjonen bestått av 
følgende:

Rådmannen• 
Rådmanens ledergruppe består av: ass.
rådmann, personalsjef, enhetsleder TEK, 
enhetsleder HOM, enhetsleder 
barnehagene, koordinator skolene.
 Ass. rådmann og personalsjef/ • 
stabsleder - 2 årsverk
Sentrale støttetjenester • 

Lønn- og pers. avd. – 3,6 årsverk• 
Servicekontoret - 6 årsverk• 
Økonomiavdelingen - 6,35 årsverk• 
IKT – 3 årsverk• 
Næring - 1 årsverk• 
Plan – 10,5 årsverk • 
Av disse er 1 årsverk holdt vakant 
fra. september

Etablering av NAV:
17. desember ble NAV-kontoret i kommunene 
offisielt åpnet, men allerede i oktober s.å. 
ble NAV kontoret etablert i nyrenoverte 
kontorlokaler i I etg. i kommunens rådhus. 
Deler av den kommunale sosialtjenesten og 
hele flyktningetjenesten ble da en offisiell 
del av NAV kontoret. Kommunen har vært 
aktivt inne i planleggingen av etableringen. 
NAV-leder er kommunalt tilsatt, men deler 
sitt ansvarsområde mellom kommunal og 
statlig tjeneste.

Byggesak, oppmåling og arealplaner:
Avdelingen mottok i fjor:

120 byggesaker/meldinger• 
  64 kart- og delingsforretninger• 
    8 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 

TJENESTEPRODUKSJON
ADMINISTRASJON

Fjøset på Reinforsmoen i  Bjerkadalen er restaurert som et prosjekt  innen for ”Spesielle miljøtiltak i 
landbruket (SMIL)”

Johanne Kjemphei ble i 2008 styrer for 
Finneidfjord barnehage i tillegg til Bjerka 

barnehage

Fotspor i snøen  i Leirskardalen 
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Hilmar Henriksen ble i 2008 pensjonet etter 
40 års ansettelse i Hemnes kommune
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TJENESTEPRODUKSJON
ADMINISTRASJON

forskriftene nå er ute på høring.

I 2008 tok kommunen i bruk et nytt GIS-
system for forvaltning/innsyn av geodata. Det 
nye systemet fører til at geodataforvaltning, 
arealplanproduksjon og matrikkelføring 
kan utføres på en betydelig mer effektiv 
og kvalitetssikker måte. Integrasjon 
med Matrikkelen, det sentrale registeret 
over eiendomsobjekter,  gir oss nyttig 
eiendomsinformasjon via kartet på en enkel 
måte. Det ble også startet opp et prosjekt for 
etablering av en web-basert innsynsløsning 
for kart og geodata. 

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. 

Skogbruk:
I 2008 var det forholdsvis høy aktivitet i 
skogen Det ble avviket 17.000 m3 fordelt på 
14.000 m3 privatskog og 3.000 m3 Statskog.  

Det ble tilplantet et areal på 670 daa med 
87225 planter. Det aller meste av dette var 
vanlig norsk gran. Samlet kostnad var kr 
440.000, hvorav kr 279.345 var tilskudd.

Ved å sammenligne hogstaktivitet og planting 
virker det som det er behov for å følge denne 
virksomheten tettere opp fremover.

Det ble utført ungskogspleie på 644 daa, 
fordelt på 536 daa Statskog og 108 daa 
privatskog. Totalkostnad var kr 238.895 og 
tilskudd kr 143.337.

Det er utført tynning på 45 da, alt dette hos 

Statskog.

Det er også ferdigstilt 1300 meter trakorvei 
klasse VII.

Kulturlandskap og kulturminner:
Det er økt fokus på kulturlandskap 
og kulturminner innen landbruket, og 
kommunen forvalter egne virkemidler på 
dette gjennom SMIL-forskriften. 
I 2008 ble det fordelt  kroner 246.413 til 21 
ulike prosjekter. Av disse er 16 prosjekter 
startet opp i 2008. De øvrige har også fått 
støtte ved tidligere tildelinger. 

Bygdeutviklingsmidler (BU):
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.
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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. klasse
Finneidfjord skole:  1. -   7. klasse
Hemnes sentralskole:  1. - 10. klasse
Korgen sentralskole:  1. - 10. klasse

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
Hver skole i kommunen ble i praksis 
egen enhet fra 01.08.2008, og ledes av en 
enhetsleder/rektor. Enhetslederen er direkte 
underlagt rådmannen.
Fra 01.07.2008 ble det opprettet 60% stilling 
som pedagogisk veileder for skolene.

Politisk styring
De fleste sakene som krever politiske vedtak, 
avgjøres i Oppvekst- og kulturutvalget som 
er skolenes fagutvalg.

Læreplan - "Kunnskapsløftet"
Det er jobbet videre med læreplanen 
«Kunnskapsløftet».  Det som før var et 
forsøksprosjekt som ble kalt programfag er 
nå innført som et obligatorisk opplegg for 
alle skolene under navnet «Utdanningsvalg».

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. En forutsetning 
for å få utbetalt midlene er at kommunene 
utarbeidet en kompetanseutviklingsplan. 

Felles aktiviteter
Korgen sentralskole arrangerer hvert år 
"Fotballens dag" på idrettsplassen i Korgen 
for alle elevene i 5. - 7. kl i kommunen. 

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 2008.
Rana, Nesna og Hemnes samarbeider også 
om et felles regionalt kompetansekontor 
(RKK) der Hemnes kommune yter et 
driftstilskudd på ca. kr 215.000,- pr. år. I 
tillegg betales en egenandel for tiltak i skole 
og barnehage på kr. 70.000,-, jfr. Regional 

plan for kompetanseheving i forbindelse 
med «Kunnskaspsløftet». 

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

Tilpasset opplæring• 
IKT /Lærende nettverk• 
Leseopplæring "Leselyst i Hemnes"• 
Begynneropplæring• 
Kontakt med næringslivet• 
Handlingsplan mot mobbing• 
Involveringsped./Elevmedvirkning• 
Drama• 
Den kulturelle skolesekken• 
Fysisk aktivitet/Skolemåltider• 
Utearealet/Skoleanlegget• 
Lokalt entreprenørskap• 
Karriereveiledning• 
MatteMagi• 
Utdanningsvalg• 

En del av disse prosjektene er helt eller delvis 
finansiert av fylkeskommunale/statlige 
særtilskudd.

IKT
Nasjonale målsettinger om bruk av IKT i 
undervisningen finnes i en egen plan utgitt 
av departementet. En kommunal IKT-plan 
for skolene er vedtatt i k. styret. 

Samisk opplæring
Kommunen har gitt et opplæringstilbud i 
sør-samisk språk og kultur til elever som har 
krav på det.

Logopedtjenesten
Det er stor aktivitet når det gjelder 
direkte klientkontakt, møtevirksomhet og 
saksbehandling. Logopedtilbudet omfatter 
barn i førskolealder,  elever i grunnskolen 
og voksne. Ca 90 barn og 9 voksne har fått 
behandling / oppfølging / veiledning av 
logopeden. Disse er fordelt på områdene 
afasi, stemmevansker, taleflytvansker, lese- 
og skrivevansker og ulike språkvansker.
Kommunelogopeden har, sammen med 
pedagogisk veileder, hatt hovedansvaret for 
gjennomføringen av " Leselyst i Hemnes". 
Leselyst omfatter alle barnehagene, 
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grunnskolene, helsestasjonen og biblioteket, 
og ble obligatorisk fra august 2008.

Rapportering
Både Fylkesmannens oppvekst - og 
utdanningsavdelingen og departementet 
har lagt større vekt på rapportering fra 
kommunene. Flg.  innrapporteringer 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.

Voksenopplæring
Voksenopplæringa har i 2008 igjen 
opprettet undervisning i norsk og 
samfunnsfag for innvandrere. Dette har 
sammenheng med at Hemnes kommune 
har vedtatt en viss bosetning av flyktninger 
i kommunen. Elevtallet og organiseringen 
varierer gjennom året, da elevene begynner 
umiddelbart etter flytting til kommunen.
I tillegg har voksenopplæringa drevet 
norskopplæring for arbeidsinnvandrere 

ved fire bedrifter i kommunen.

Bjerka skole
Bjerka skole har dette året jobbet videre 
med entreprenørskap. Denne gangen 
ønsker vi å presentere en del av vårt 
entreprenørskapsarbeid som også ble sett i 
sammenheng med det regionale prosjektet 
MatteMagi. Fra slutten av november jobbet vi 
med å lage  musikkteater, som munnet ut i en 
forestilling like før jul. Skolens utviklingsmål 
i MatteMagi ble flettet inn i de daglige felles 
oppvarmingsøvelsene; fokuset her skulle 
også rette seg mot matematikk. Videre 
fokuserte vi på matematikk underveis i hele 
prosessen der det var mulig og naturlig. Vi 
opplevde at prosessen underveis fra å skrive 
teatret, lage figurene, scenen, rekvisitter, 
innbydelse, musikk og selve skuespillet 
var lærerikt og givende for både voksne og 
elever. Musikkteateret ble vist frem først til 
Bjerka barnehage her på skolen, og deretter 
til skolen og barnehagene på Finneidfjord 
på Finneidfjord samfunnshus. Prosessen vi 
hadde vært igjennom, ble synliggjort ved en 
stor utstilling av arbeidene underveis rundt 
scenen. Flyttingen av scenen og transport 
av elevene ble gjort mulig av foreldrene 
som  stilte velvillig opp i arbeidet som ble 
organisert av FAU.
Den siste forestillingen var vår juleavslutning 
som ble en fest for hele familien.

Bleikvassli skole
Fysisk aktivitet og uteskole
I en årrekke har 1. - 4. klasse ved Bleikvassli 

Lærere ved Hemnes sentralskole i full gang med å lage varmluftsballong

Lærertetthet

Elevtall

Skole Elevtall Elevtall

SKOLE SFO

Bjerka 39 18

Bleikvassli 51 3

Finneidfjord 56 8

Hemnes 215 27

Korgen 262 24

SUM 623 80

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

Lærerkompetanse 2007/2008

Gruppe Antall årsverk

Godkjent lærerkompetanse 72,4

Godkjent førskolel.komp. 6,8

Uten godkjent lærerkomp. 0

SUM: 79,2
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skole brukt en halv skoledag i uka til å dra 
på tur. Skolen har et unikt turområde i 
umiddelbar nærhet, og turmålet har i svært 
mange år vært køta, som ligger fint til ved 
elva like nedenfor skolen.

Dette skoleåret har variasjonen i turmål vært 
større, og den absolutte favoritten er nok 
akebakken ved lysløypa. 

Turdagene er en fin avveksling i hverdagen, 
og vi hører sjelden at noen protesterer når de 
må av gårde. Noen synes det er litt kjedelig 
å gå et stykke, men når målet er nådd har 
de sjelden tid til å sette seg ned. Innimellom 
hyttebygging, aking og rollelek, tar de seg 
likevel tid til et liten pust i bakken for å grille 
og drikke medbrakt kakao.

Skolen har fokus på fysisk aktivitet for 
elevene i 5. -  10. klasse også. De dagene de 
ikke har kroppsøving på timeplanen, bruker 
de en del av en annen time til fysisk aktivitet. 
Aktivitetene kan være mange, og det er tydelig 
at elevene setter pris på denne muligheten til 
å få røre seg. På kaldeste vinteren foregår 
aktivitetene på gymsalen, mens fotball og 
dødball er utendørsfavorittene når det er vær 
og føre for det. 

Finneidfjord skole
Polaråret.no ønsket fokus på og å spre 
kunnskap om arktiske strøk, de inviterte 
skoler til å lage prosjekt  og å søke midler.
I dagens skole, uten øremerka midler, er det 
meste skåret ned til et minimum; lærertimer, 
utstyr, ekskursjoner og formingsmateriell. 
Vi skrev prosjektskisse der vi ønsket å 
bruke midlene til «happenings» for elevene, 
lage minner og læring for livet om liv og 
levnet i arktiske strøk, og vi fikk tildelt 
prosjektmidler.
Alle klassene på skolen har deltatt i prosjektet 
om enn på litt forskjellige måter og omfang.
Vi har jobba med fakta om polare ting/
områder/ekspedisjoner, vi har laga is på 
gammeldags vis,  vi har bygget iglo med 
ei glideform som vi har kjøpt til formålet, 
elevene har fått deltatt på hundekjøring, 
vært på naturhistorisk museum, laga avisside 
og 3.- 7.klasse var på dagstur og gikk på 
Okstindbreen – vår evige snø!

På vår skole har vi startet arbeidet med 
pedagogisk entreprenørskap høsten 
2008. En lærer var da utdannet gjennom 
studier i Pedagogisk entreprenørskap 

ved Høgskolen i Nesna og Bodø. 
Fokuset ved vår skole var ikke arbeidet med 
å starte elevbedrifter. Denne erfaringen vil 
elevene få på Hemnes sentralskole hvor de 
skal arbeide med denne arbeidsmåten på 
ungdomstrinnet. Vi vekt la de entreprenørielle 
ferdighetene elevene skal erverve seg. Det 
snakkes mye i dag om at undervisningen i 
skolen foregår uten kontekst (sammenheng). 
Dette ønsket vi å gjøre noe med. Gjennom 
konkrete avtaler med primærarbeidsplasser 
på Finneidfjord satte vi kunnskapen inn 
i en sammenheng elevene forsto. De fikk 
erfaringer med å samle inn data og bearbeide 
dem i en praktisk setting. I tillegg knyttet 
de kontakter til voksenverden rundt seg. 
Konkret har vi arbeidet med sausanking 
(kart og kompass-lokalkunnskap-
fysisk fostring), arbeid i fjøset med 
katalogisering, veiing, hygiene, foring. 
7. klasse har flyttet en del av 
matematikkundervisningen ut av 
klasserommet og inn i praktisk matematikk 
om mål på sagbruket.

Korgen sentralskole
Vi viser til Korgen sentralskole sin hjemme-
side: http://home.monet.no/~korgensk hvor 
du vil finne både informasjon, beskrivelse og 
bilder av ulike aktiviteter.
 
Kompetanseutvikling
MatteMagiprosjektet
Alle lærerne som underviser i matematikk 
deltar i 3- årig prosjekt 
I august –08 startet det 3-årige 
matematikkprosjektet MatteMagi, med 
Matematikk-senteret i Trondheim som faglig 
ansvarlig. 
Hovedmålsetningen er å utvikle lærernes 
matematikkfaglige og didaktiske kompetanse. 
Prosjektet har hovedfokus på elevaktiv 
undervisning, der elevene gjennom aktivitet i 
større grad skal forstå matematikken, og ikke 
bare tilegne seg tekniske regneferdigheter. 
Gjennom kurs og samlinger får lærerne faglige 
innspill og tips til undervisningen, både fra 
matematikksenteret og fra de andre skolene i 
prosjektet. Det legges stor vekt på refleksjon 
over egen praksis og erfaringsdeling, både 
lokalt på vår skole og innen vårt nettverk, 
som omfatter alle de fem Hemnesskolene..
26 lærere er etablert i 3 nettverk med de 
andre skolene i kommunen for 8.-10 kl.,5.-7 
kl og 1.-4 kl.. Matematikksenteret har vært 
på 2 skolebesøk hos oss, og har gjennomført 
demonstrasjonsundervisning for lærere fra 
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Elever ved Bjerka skole som er 
med på musikkteater

Hilde Karin Bruhaug begynte 
i 2008 som enhetsleder for 

barnevernstjenesten
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Magnus Storvik ansatt som driftstekni-
ker ved TEK fikk i 2008 gullklokke 

etter 25 års ansettelse i kommunen

kommunen. Det har også vært gjennomført 
flere møter med refleksjon over egen 
praksis og erfaringsdeling i det kommunale 
nettverkene.

Prosjekt Leselyst i Hemnes
Korgen sentralskole har fått på plass alle 
tiltakene i 1.-10- klasse. Planen skal sikre 
utvikling av basisferdighetene i lesing- og 
skriving. Skolen har rutine for oppfølging av  
læringsresultatene fra Nasjonale prøver og 
kartleggingsprøvene i de ulike klassene.  
Planen omfatter alle fag, klasser og  lærere.

Engelsk nettverk
7 lærere deltar i dette nettverket med de andre 
skolene. Erfaringsdeling og kurs.

Pedagogisk plan I Hemnes kommune 
Alle lærerne er med i arbeidet med å utforme 
en pedagogisk plan som skal munne ut I en 
“pedagogisk plattform” som skal gjelde for 
alle skoler og barnehager i Hemnes kommune. 
Alle har deltatt på den første startkonferansen 
på Hemnes skole i november-08. 

Sommeråpent SFO
Sommeren-08  hadde vi for første gang 
sommeråpent sfo sammen med barn fra 
Bjerka skole. Det var 4 barn fra Bjerka og 
11 barn fra Korgen. Tilbudet gikk over 5 
uker. Ordninga fungerte godt og det lagt 
opp til sosiale aktiviteter og turer. Meget god 
erfaring med å blande barn fra Korgen og 
Bjerka, og det er fint å knytte vennskap over 
kretsgrensene.

Alt jeg kan
Det er et mål for opplæringen at elevene 
skal ta de riktige fremtidige valgene i 
forhold til utdanning – og yrkesvalg. I denne 
sammenheng er det viktig å fokusere på 
elevenes egenutvikling av evner, ferdigheter 
og interesser. I 2008 har vi derfor hatt 
en bred satsing på karriereveiledning og 
entreprenørskap.

Yrkes – og utdanningsveiledning 
Det arrangeres egne ”rådgiverdager”  på alle 
trinn i ungdomsskolen. Her jobber elevene 
med aktuelle problemstillinger angående 
temaet ”min framtid”. Dette arbeides det 
videre med i klassene, og systematiseres 
gjennom elevenes egen ”karriereperm”.  For 
elevene i 10.klasse har vi et samarbeid med 
veiledningssenteret på Mo, som kommer 
og gjennomfører karrieresamtaler med de 

elevene som ønsker det. Karrieremappa 
følger elevene over til videregående skole.

Utdanningsvalg
Vi gjennomfører faget utdanningsvalg, med 
vekt på utprøving av det aktuelle fagområdet. 
Faget er et samarbeid mellom alle 
ungdomsskolene i kommunen. I faget inngår 
skolebesøk, bedriftsbesøk og evt individuell 
hospitering i den videregående skole.

Partnerskapsavtaler 
Skolen har i 2008 hatt fem 
partnerskapsavtaler. Eka Chemicals, Mo 
Industripark, Nortura, Prix Bjerka og 
Hårsveisen. Avtalene har gjeldt i forhold 
til enkeltelever, eller  som en del av 
Utdanningsvalg.

Gründerfrø 
7. klassetrinn har gjennomført et 
idéutviklingsprosjekt, hvor elevene har fått 
vært ”oppfinnere”, og har lært å se og forstå 
potensialet i sine egne ideer. 

Elevbedrifter
Skolen har hatt fire ulike elevbedrifter fordelt 
på flere trinn i ungdomsskolen. Flere av 
bedriftene har drevet med matsalg, mens en 
har solgt julekalendere og julepynt.

Lego Leauge
For tredje året på rad stilte Korgen 
Sentralskole lag i den lokale finalen av lego-
konkurransen First Lego League. Det endte 
med seier og deltakelse i den skandinaviske 
finalen i Kongsberg. Korgen 3XL, som besto 
av ti elever fra 10. klasse og en elev fra 9. 
klasse, gjorde seg positivt bemerket og ble 
nominert til konkurrentprisen for å ha vist 
respekt og god oppførsel overfor de andre 
lagene. 
Elevene har løst en oppgave av teoretisk 
og praktisk karakter. De har bygget og 
programmert en robot og laget en teoretisk 
oppgave som omhandler isbreer som 
problemområde. Denne oppgaven ble løst 
gjennom blant annet lokal treplanting i 
kommunen.

Hemnes Sentralskole
Matte Magi
Hemnes sentralskole ønsker å bedre elevenes 
læringsresultater. I den forbindelse er vi, 
sammen med de andre skolene i kommunen, 
med i et 3- årig prosjekt som heter Matte 
Magi.

Torun Landfastøien begynte i 
2008 som rektor ved hemnes 

sentralskole
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Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

Elever ved Finneidfjord skole på tur ved 
Kjensvatnet

Målsettingen for MatteMagi er å
Skape en felles forståelse for at målet med 
skolens matematikkundervisning er å utvikle 
elevenes helhetlige matematiske kompetanse

utvikle lærernes matematikkfaglige og • 
didaktiske kompetanse slik at
elevene kan få et større faglig utbytte av • 
matematikkundervisningen
rekrutteringen til realfagsstudier i høyere • 
utdanning kan øke
inspirere og hjelpe foresatte til å støtte • 
elevene i deres arbeid med matematikk
skape et godt faglig samarbeid mellom • 
lærere på den enkelte skole og mellom 
kollegier på nærliggende skoler
utvikle rutiner for vedlikehold av • 
opparbeidet kompetanse ut over 
prosjektperioden.

MatteMagi i 3. klasse – Høsten 2008 
Brobygging
Hovedmål : Elevene skulle lære å bruke, samt 
å se, matematikk i praktiske sammenhenger.
Delmål : 

Elevene skulle gjennom praktisk • 
problemløsning bl.a. lære :
å bruke ulike måleredskaper• 
ulike måleenheter ( cm, dm, kg, g )• 

å vurdere vekt• 
begreper som halvparten, det dobbelte  • 
m.m.
å beregne kostnadsutgifter• 

å finne en differanse• 

å beregne en mengde • 

Som innledning til prosjektet, hadde vi 
en samtale om hvorfor menneskene opp 
gjennom tidene alltid har bygget broer. 
Vi kikket på bilder av ulike typer broer og 
snakket litt om materialer osv. 
Videre skulle elevene jobbe parvis med å 
bygge sin egen bro. De fikk utlevert ei trelist, 
treklosser, ispinner, klesklyper, lim, snøre og 
måleredskaper. Før de satte i gang med det 
praktiske arbeidet, hadde de en diskusjon 
om hvordan man kunne benytte seg av disse 
materialene, og her kom det mange kreative 
forslag. Det ble også laget arbeidstegninger. 
Deretter var det klart for å måle, beregne, 
sage og lime. Underveis ble det også gitt en 
del ulike regneoppgaver, knyttet til det de 
jobbet med.
Da selve broen var ferdig, skulle de planlegge 
og bygge rekkverk, men før dette måtte 
de finne ut hvor mye vekt den tålte. Dette 
var kanskje den mest spennende delen av 
prosjektet. Store steiner ble lagt på hver enkelt 
bro,- og spenningen var stor. Men man måtte 
selvsagt stoppe mens leken var god... Det ble 
også lagt inn en god del regning med kilo og 
gram, samt dobling og halvering.
Deretter stod altså rekkverket for tur. 
Nye arbeidstegninger ble laget, og mange 
fantastiske løsninger kom på papiret. For 
å få dette til i virkeligheten, måtte elevene 
satse på de litt enklere modellene. Til slutt 
fikk ungene lov til å male byggverkene sine 
i friske farger. 

Matte magi testes ut  av 3. klasse ved Hemnesberget sentralskole
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Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 
år i kroner  barnehager

TJENESTEPRODUKSJON
BARNEHAGE

Styrer Olav Mastervik i Bleikvassli 
barnehage bygger køte. Han får her hjelp 

av mange flittige ”snekkere”

Generelt
Bjerka barnehage  - 10,54 årsverk
Bleikvassli barnehage -   3,55 årsverk
Finneidfjord barnehage  -   4,80 årsverk
Hemnes barnehage  - 10,10 årsverk
Korgen barnehage  - 10,40 årsverk
Tømmerheia barnehage  -   6,60 årsverk

Spesialpedagog – 1 årsverk
Enhetsleder - 1 årsverk 

Sykefravær: (2007 i parantes)
Bjerka barnehage  -   6,1 % (11,8 %)
Bleikvassli barnehage  - 10,9 % (22,2 %)
Finneidfjord barnehage  -   5,4 % (10,1 %)
Hemnes barnehage   -   2,7 % (  3,8 %)
Korgen barnehage  -   8,3 % (  9,5 %)
Tømmerheia barnehage  - 12,9 % (10,8 %)
Samlet barnehagene  -   7,7 % (  9,9 %) 

Leselyst i Hemnes
Leselyst i Hemnes er en helhetlig kommunal 
plan for å forebygge lese- og skrivevansker. 
Hovedmålet er å stimulere leselysten hos barn 
opp til 16 år. Leselyst i Hemnes er forankret 
både i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for 
barnehagene.
Prosjektet  har  planer   for skriftspråkstimu-
lering og lese- og skriveopplæring på alle 
trinn. 

Denne opplæringen har blitt gjort gjennom 
bl.a.:

å gi alle barn muligheten til å lære seg å • 
lese 

å styrke barn og unges leseferdigheter og • 
motivasjon for lesing 

å øke bevisstheten om lesing som • 
grunnlag for annen læring 
å videreutvikle og sikre kvaliteten på • 
lese- og skriveopplæringen i kommunen

systematisk observasjon av • 
leseutviklingen hos barn i Hemnes

å forebygge lese- og skrivevansker• 

Alle barnehagene i 2008 utarbeidet planer 
for følgende:

skriftspråkstimulering: forebygging • 
og forberedelse til lese- og 
skriveopplæringen

kartlegging med TRAS• 
informasjon til foreldrene på • 
foreldremøter

tiltak/ideèr for å stimulere til lesing- og • 
skriving
et samarbeid med folkebiblioteket• 

et samarbeid med helsestasjonen• 

et system og samarbeid med overgang • 
barnehage – skole

I tillegg har hver barnehage gjennomført 
individuelle aktiviteter/tiltak/planer i 2008, 
som beskrives under hver barnehage.

Brukerundersøkelse
Barnehagene har i 8 år gjennomført årlig 
brukerundersøkelse blant alle foreldrene. 
Resultatene har vært gjennomsnittlig gode. 
Det som skiller årets undersøkelse fra forrige 
år, er at foreldrene er mer misfornøyd med det 
helhetlige tilbudet de mottar. Sammenfattes 
brukerundersøkelsen så er 92,4 % foreldre 
fornøyd med helheten på det tilbudet de 
mottar. 

Barnehagedagen 8. april 2008.
Årets barnehagedag ble markert på 
forskjellige måter rundt om i barnehagene 
i kommunen. Tema for årets barnehagedag 
var «alle med...»
Dagen ble markert i barnehagene på 
forskjellige måter.

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. 
I vår halvåret 2008 arbeidet førskolelæreren 
direkte med 18 barn. De var fordelt i følgende 
barnehager:

Finneidfjord barnehage: 3 stk.• 

Bjerka barnehage:•   5 stk.

Tømmerheia barnehage: 5 stk.• 

Korgen barnehage: 4 stk.• 

Hemnes barnehage: 1 stk.• 

I tillegg ga førskolelæreren veiledning i forhold 
til opplegg, iop’er og 1/2 årsrapporter til de 
ped. lederne, som selv gjennomførte spesial 
pedagogiske tiltak i barnehagen. (Frikult, 
Hemnes, Korgen)

I høst halvåret 2008 arbeidet førskolelæreren 
direkte med 9 barn. De var fordelt i følgende 
barnehager: 
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Finneidfjord barnehage: 2 stk• 
Bjerka barnehage: 3 stk.• 
Tømmerheia barnehage: 1 stk• 
Korgen barnehage: 3 stk.• 

I Bleikvaslia barnehage er det ped. leder 
som gjennomfører de spesial pedagogiske 
tiltakene. På Hemnes har de en egen pedagog 
som gjennomfører de spesialpedagogiske 
tiltakene både i Hemnes og i Frikult 
barnehage.
For å kvalitetssikre de spesialpedagogiske 
oppleggene barnehagene gjennomfører, 
har det vært jevnlige møter med kommune-
logoped Gerd Valla. 
Førskolelæreren samarbeider med PPT, 
BUP, familieveilederene, kommune logoped, 
fysioterapeut, helsestasjon og barnevernet. 

Bjerka barnehage
Avdeling Ole Brum – 16 plasser 0 – 2 år
Avdeling Tigergutt   – 18 plasser 2 – 3 år
Avdeling Tussi  – 17 plasser 4 – 5 år

Bjerka barnehage har også i 2008 levd en 
trang tilværelse fordelt på tre avdelinger. 
Barnehagen har hatt 10,54 årsverk. Fra 
høsten 2008 var alle fagstillinger besatt av 
kvalifisert personal. Styrer hadde fra august 
2008 styreransvar for Finneidfjord barnehage 
i tillegg til Bjerka. 

Samarbeidsprosjekt med Helse
Høsten 2007 startet barnehagen et 
samarbeidsprosjekt sammen med enheten 
Helse og kommunal logoped. Barnehagen 
ønsket et tettere samarbeid der barna var 
fokus. De fag gruppene som barnehagen 
skulle samarbeide med var helsesøster, 
familieveileder, fysioterapeut og logoped. 
Dette samarbeidsprosjektet ble avslutta 
sommer 08.

Høstfesten 
Hver høst ber barnehagen skola på Høstfest. 
Denne gangen var det gamle leker som var 
tema. Barnehagen var ute på Bygdetunet. 
sammen med skolebarna. 

Markering av refleksdagen
Trygg Trafikk bestemte at 16. oktober 2008 
ble Refleksdagen. Da ble det satt fokus på 
synlighet i trafikkbildet og refleksbruk. 

Bleikvassli barnehage
Avdelingen Bamsebo - 15 plasser  0 – 5 år

Ved utgangen av året hadde barnehagen 19 
barn.  Det meste var delte plasser, bare 3 
helplasser.  Det har de siste årene blitt større 
etterspørsel etter barnehageplass, noe som er 
gledelig. 
Bleikvassli barnehage har også et 
korttidstilbud med 6 timer pr. dag.
I 2008 har barnehagen hatt natur og friluftsliv 
som hovedsatsingsområde.
Dette har barnehagen synliggjort gjennom 
prosjektet «Tursekken min.»
Barnehagen har sammen med barna lagd 
kart, hvor vi har merket av de ulike 
turmålene våre.

Språk og kommunikasjon
Gjennom hele 2008 har vi jobbet med 
språkstimulering, gjennom aktiv bruk av 
bøker, spill, høytlesning, fortelling, rim og 
regler, lytteleker og språkleker.
Barnehagen har også hatt fadderlesing i 
barnehagen. Mellomtrinnet på skolen
kom til barnehagen og leste høyt for barna 
i små grupper. Dette satte barna stor pris på.

Barnas Naturpark
Barnehagen har i 2008 startet et ganske stort 
prosjekt. Barnehagen ønsker å videreutvikle 
naturområdet rundt deres grillkøte, og 
har inngått samarbeid med Polarsirkelen 
Friluftsråd. 

Finneidfjord barnehage
Avdeling: variert antall plasser gjennom hele 
året, fra 14 til 22 plasser  0 – 5 år 

Fra august 08, hadde Finneidfjord barnehage 
felles styrer med Bjerka barnehage.
En pedagogisk leder med utvidet ansvar i 
100 % stilling (førskolelærer), en pedagogisk 
leder i 35 % på dispensasjon og to assistenter, 
hver i 100 % stilling.

For barna har 2008 vært et år med mange 
endringer. Personalet har satset på å gjøre 
hverdagen best mulig for barna, holdt 
på  dagsrytmen og fulgt kjente rutiner. 
Barnehagen brukte mye tid ute.

Den 6. oktober flyttet barnehagen inn i lyse 
og trivelige lokaler. Det ble hentet endel 
møbler fra overskuddslager andre steder i 
kommunen, så etterhvert ble det bra.

Tømmerheia barnehage
Avdeling Ørnerede (uteavdeling) 18 plasser 

TJENESTEPRODUKSJON
BARNEHAGENE

Korrigerte oppholdstimer per årsverk 
i kommunale barnehager

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent førskolelærerutdanning
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TJENESTEPRODUKSJON
BARNEHAGENE

Elever ved Bleikvassli skole på tur ved 
køta

3 – 5 år
Avdeling Revehiet  – 18 plasser 0 – 3 år

Revehiet har holdt til i selve barnehagen. 
Ørneredet hadde oppmøtested i en leilighet 
i et nabohus.

Satsningsområder
Tømmerheia barnehage har hatt som et 
satsningsområde i 2008 natur og friluftsliv, 
og gjennomgående tema for hele året  var «i 
naturen.»

Barnehagen er med i «Lærende nettverk i 
friluftsliv» i regi av polarsirkelen friluftsråd. . 

I tillegg til å jobbe tverrfaglig, har barnehagen 
også hatt hovedfokus på ett og ett av 
rammeplanens 7 fagområder, fordelt utover 
året. 

Spesielle hendelser i 2008
Her vil vi først nevne førskolegruppas 
overnattingstur til Lille Målvatn.
Barnehagen arrangerte åpen dag i 
juni. Inntekten av denne dagen gikk til 
fadderbarnet, Beauty. Barnehagen har 
tradisjon med gårdsbesøk hos Jorun og Per 
Fjelldal under lammingen. 
Barnehagen besøkte også dette året Vefsn 
landbruksskole. I desember arrangerte 
barnehagen deres tradisjonelle Nissesprell. 
Barn, foreldre og personal møttes på kveldstid 
til grøt og underholdning. Til slutt gikk barn, 
foreldre og personal ut, og serverte grøt til 
Tømmerheias egne nisser, og som alltid kom 
de lurende fra skogen og forsynte seg rikelig, 
før de takket for seg og for til skogs igjen.

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

Tema i 2008
I Korgen barnehage har i 2008 jobbet med 
et overordnet tema dyr. Dette tema tar 
utgangspunkt i rammeplanens fagområder 
og det nærområdet barnehagen omgir seg 
med. Barns medvirkning har vært sentralt i 
planlegginga. 
 
Tradisjoner 
Gjennom året har barnehagen flere faste 
tradisjoner i barnehagen, blant annet 
solfest,   samefolkets dag, fastelavn, karneval, 
påskefrokost, grillfest for barn og foreldre, 
åpen dag der inntektene  gikk til vårt 

fadderbarn Sinforiano, landbruksskolebesøk, 
nissefest, julekaffe og julegudstjeneste.

Andre aktiviteter barnehagen har 
gjennomført er ski/ aktivitetsuke, med 
daglige skiturer. Bål og grilling av pølser. 
Uka ble avsluttet med skidag i Vesterli. 
  
Ved oppstarten i august ble det 
brukt mye tid til tilvenning av nye 
barn. Det ble arbeidet målrettet for å 
skape tilhørighet, trygghet og trivsel.  

Hemnes barnehage
Avdeling Virvelvind – 12 plasser 
Avdeling  Snystormen – 18  plasser 
Avdeling Regnbuetoppen – 8 plasser 3- 5 
år

2008 har vært et spennende år for Hemnes 
barnehage. 
Høsten 2008 startet barnehagen opp med 
tilsammen 37 barn. Barnehagen har vært 
heldig og hatt stabilt og godt kvalifisert 
personale, med utdannet pedagoger på 
hver avdeling. Resten av personalet består 
av en barne- og ungdomsarbeider, to 
barnepleiere og mange assistenter med 
god kompetanse. I tillegg har barnehagen 
en lærling.
Styrer og pedagogisk ledere har deltatt i et 
lederutviklingsprogram. 

Satsningsområder
Satsingsområder 2008 har bla. vært 
videreføring av utvikling av sosial 
handlingskompetanse, sang og musikk, 
nærmiljø og leselyst. 
Avdelingene har faste turdager ukentlig.

Tradisjoner
Barnehagen har gjennomført faste 
tradisjoner som har etablert seg som 
en egen kultur. I den forbindelse kan 
nevnes vinteraktivitetsuka med besøk 
av isdronninga og sommerfesten hvor 
blomsterprinsessa avlegger oss en visitt.
Barnehagen har også innledet et samarbeid 
med Hemnes omsorgssenter, med bla. 
opptreden på julemessa og Luciafeiring. 
Barnehagen har planer om å utvide dette 
samarbeidet.

Korrigerte brutto driftsutgifter i 

kroner pr. barn i kommunal barnehage
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TJENESTEPRODUKSJON
KULTUR

Morgenstemning på Korgbrua mot 
Leirskardalen

Generelt
Kulturtjenesten i Hemnes har i 2008 bestått 
av 15 ansvarsområder, hvorav kulturskolen 
er det største. Enheten har nå ca. 9,5 
årsverk fordelt på 30 stillingshjemler der 
de fleste jobber ettermiddags/kveldstid. 
Enheten er i løpet av året redusert med 1,2 
årsverk ved at ungdomsarbeiderstillingen er 
nedlagt, samt at 2 badebetjentstillinger ved 
folkebadet i Bleikvassli er nedlagt. Stillinger 
på kulturskolen har også vært holdt vakante 
som et ledd i kommunens innsparinger.

Kulturtjenesten har hatt et aktivt år også i 
2008. Det har vært jobbet mye med:

boka Korgen Meieri, der Hemnes • 
kommune er utgiver og distributør. 
registrering av gamle/planlegging av • 
nye turstier i kommunen.
ny plan for Fysisk Aktivitet og • 
Naturopplevelser for perioden 2009 - 
2012
Nytt elektronisk søkesystem for • 
spillemidler er innført i 2008

For første gang ble det i år arrangert en felles 
prisutdeling for kulturpris (i 2008 tildelt Odd 
Bleikvassli), ungdomsrådets ildsjelpris og den 
nye byggeskikkprisen (i 2008 tildelt Marie 
Sjøgård/Øystein Kibsgård samt Ragnhild 
og Harald Horgen) som ble utdelt for første 
gang i 2008. Enhetsleder har også deltatt i 
møter og planlegging med Hemnes idrettsråd, 
badeplass Røssåauren, ny ungdomsklubb 
Finneidfjord og Polarsirkelen friluftsråd 
bl. i møter vedr. ny produksjon av robåt i 
plast. Enheten har også vært deltakende i 
kommunal overtakelse av Korgen stadion og 
renovering av kunstgressbanen der.

Folkebadene i Hemnes
På Hemnesberget har folkebadet det siste 
året vært dårlig besøkt. I Korgen har det 
nye bassenget resultert i økning i besøket. 
Bassenget i Bleikvasslia er nå stengt.

Ungdomsklubbene
Ungdomsklubbene har vært drevet bra i 
perioden, og det er  godt besøk på klubbene.
Finneidfjord ungdomsklubb sliter med for 
dårlige lokaler. Veien opp til klubben er også 
et vedvarende problem. Her er det nå en 
løsning i sikte med nye lokaler i de tidligere 
butikklokalene i Finneidfjord sentrum.
På Hemnesberget  er lokalene ble veldig 
bra i underetasjen som er ferdig, men det 
er for liten plass bl.a. til spill. Dette har 
resultert i litt tilbakegang i besøket for de 

eldre ungdommene. Arbeidet i øverste 
etasje er i gang, og forhåpentligvis ferdig i 
løpet av 2009. Musikkrommet er ferdig og 
tatt i bruk bl.a. med tilskudd på kr. 35.000.- 
fra Musikkverkstedordningen til innkjøp 
av instrumenter. Innkjøpene er gjort i et 
samarbeid med kulturskolen.
På Bjerka drives barneklubben bra, men med 
varierende oppmøte. Klubben flytter fra 1. 
Januar fra Blåhuset og inn i skolens lokaler. 
I Korgen er det til tider så mye ungdom at det 
er en stor utfordring å få plass til alle. Dette 
er nå tatt tak i og lillesalen i samfunnshuset er 
nå tatt i bruk på fredagskveldene. 
I Bleikvasslia er det foretatt oppussing av 2 
rom samt litt vedlikehold og miljøskapende 
tiltak. 
Felles rusfritt arrangement ble arrangert i 
Svartebukta 16. mai samt at det har vært 
felles klubbkvelder for alle ungdomsklubbene 
med oppsatt gratis skyss fra Bleikvassli og 
Hemnesberget. Dette for å videreutvikle 
"kommunefølelsen" mellom ungdommene. 
Dette har vært meget vellykket. 
Hemnes kommune fikk et tilskudd på 
kr. 50.000.- fra fylkesmannen for å kjøre 
et prosjekt i  klubbene på temaet "sunt 
kosthold". Prosjektet gikk ut på å tilby frukt 
og grønt i klubbene som et supplement til 
det utvalget av kioskvarer som allerede selges 
i klubbene. Tilbudet ble godt mottatt og vil 
bli forsøkt videreført i en revidert form i 
2009.

Hemnes folkebibliotek
Hemnes folkebibliotek har to like store 
avdelinger, Hemnesberget og Korgen.
Begge avdelinger har god tilgang for 
funksjonshemmede.
Biblioteket har hatt åpent 36 timer i uka, 
fordelt med 18 timer i uka på hver plass. 
Personalressursene er 1 ½ årsverk. Ett årsverk 
dekker åpningstidene, og ett halvt årsverk går 
med til administrasjon. 
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 26100 enheter, fordelt på 
bøker, tidsskrift, aviser, lydbøker og filmer.
I 2008 har 14250 personer besøkt biblioteket, 
og det er lånt ut 24094 enheter. En tredjedel 
av utlånet er materiale for barn. Det en 
nedgang på ca 3,5% i utlånet fra 2007.

Nadia Bjørkheim begynte i 2008 som 
avd. leder i Miljøtjenesten
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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

Prisbvinnere 2008
f.v. Jarl Valåmo - ungdomsrådets frivillighetspris, Ragnhild og Harald Horgen - byggeskikkprisen, Odd 

Bleikvassli - kulturprisen, Eina Leirvik -  på vegne av Hemnesberget Sanitetsforening som ble tildelt 
"Tommelen opp"prisen, Marie Sjøgård - byggeskikkprisen  og Turid Thesen - Hemnesberget Vel's 

ærespris

Lydbøker har imidlertid økt i etterspørsel og 
utlån de siste åra.
Biblioteket har hatt et aktivt år i 2008, først 
og fremst i samarbeid med andre.
Hemnes jazz- og bluesfestival ble arrangert 
7.-10. august, og biblioteket på Hemnesberget 
var arena for barneforestillinga Kod og Tod 
med Dag Kajander.
Reolene står på hjul, noe som muliggjør en 
rask omgjøring av lokalene til andre formål. 
Biblioteket deltok også i 2008 i Seniorsurf  på 
Hemnesberget.

Hemnes kulturskole
Kulturskolen kan se tilbake på et år med 
mange utfordringer. 2 lærere fra den faste 
staben har hatt permisjon siden i høst, og 
rektor hadde permisjon i vårsemesteret. 
Dette sammen med sykemeldinger har satt 
en del preg på undervisningen - spesielt i 
høsthalvåret.
Interessen for å søke kulturskolen har også 
i 2008 vært stor. Ved utgangen av 2008 
var det  215 registrerte elevplasser (inkl. 
skolekorpsene)  og det er 92 søknader  som 
står på venteliste. Dette er en liten nedgang 
i elevplasser fra 2007 (226). Antall søknader 
på venteliste har økt fra 2007 (69). Noe av 
grunnen til disse tallene er at vi fra høsten 08 
kuttet bemanningen med 20 % som et ledd i 
innsparingstiltakene i kommunen.

Kulturskolen ga i 2008 tilbud om undervisning 
i billedkunst, drama, dans, husflid og musikk. 
Dramaundervisningen er lokalisert til 
Hemnesberget. Interessen for tilbudet var 
i utgangspunktet stor, men det har vært en 
god del frafall utover høsten, noe som kan 
forklares med ustabile lærekrefter som følge 
av sykemelding. Det har ikke vært dans i 
høstsemesteret som følge av liten interesse. 
Billedkunstundervisningen har vært lokalisert 
på Hemnesberget hos lærer Yvonne Rosten. 
Husflid har inneholdt baking, strikking 
og søm. Det har vært flere innleide lærere 
som har hatt ansvar for hver sin aktivitet. 
Undervisningen har i stor grad vært lagt til 
den enkelte lærers hjemplass i tillegg til lokaler 
på Korgen sentralskole. Musikktilbudet 
vårt et 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 de øvrige tettsteder i kommunen med 
unntak av Bleikvassli. Grunnen til at det ikke 
undervises i Bleikvassli, er at det kun er to 
elever derfra, og de får sin undervisning i 
Korgen.

Rektor ved kulturskolen tok sammen med 
rektorene ved Brønnøy og Vefsn kulturskoler  
i 2006 initiativ til å danne et musikkorps 
bestående av alle aktuelle kulturskolelærere på 
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Helgeland, samt en del flinke amatørmusikere 
i regionen. Arbeidet med dette regionale 
prosjektet har vært videreført i 2008, og 
prosjektet ble gjennomført med en turne 
i Russland i slutten av juni med konserter 
i vennskapkommunene til Rana og Vefsn 
hhv. Petrozavodsk og Volhov. Prosjektet 
ble en kunstnerisk suksess, det var og en 
viktig faktor i å knytte kulturskolene på 
Helgeland nærmere hverandre. Økonomisk 
ble prosjektet dessverre ingen suksess. Det er 
et sterkt ønske blant de involverte å fortsette 
dette prosjektet, men før det kan bli en 
realitet må det dannes et bedre økonomisk 
fundament for prosjektet. 
Kulturskolen har 7 fast ansatte lærere innen 
musikk, hvorav 2 av dem har hatt permisjon 
fra høsten 2008. 
Kulturskolen har i løpet av 2008 hatt til 
sammen 15 konserter/arrangement. 1 av disse 
var  en litt forsinket markering av kulturskolens 
20-års jubileum. Denne markeringen ble 
holdt i mai. De øvrige arrangement har vært 
opptredener på institusjoner, kommunestyre 
mm, og utstillinger av elevarbeider. 

Hemnes Museum
Hemnes museum er formelt underlagt 
Helgeland museum, og det har siste året - i 
samarbeid med kulturtjenesten i Hemnes 
- vært arbeidet videre med planene for et 
båtmuseum på Hemnesberget. Planene fikk 
ikke statlige tilskudd i 2008, men det er søkt 
på nytt i 2009. Museet har stor aktivitet på 
formidlingssiden, men den forholdsvis store 
bygningsmassen lider under for små ressurser 
til vedlikehold.

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 arrangement i 
Svartebukta 16. mai og var svært delaktige både 
i arrangementet UKM og i vennskapsbesøket 
fra Prokuplje og Vännes der ungdommer fra 
disse våre vennskapskommuner var på besøk 
i Hemnes. Sekretær og ungdomsarbeider samt 
5 deltakere fra HUR deltok på konferanse for 
ungdomsråd i Mosjøen 3. april.
Ungdomsrådets Ildsjelpris ble i 2008 tildelt 
Jarl Valåmo.

Ungdomsarbeider
På grunn av sykdom var det vikar inne i 
ungdomsarbeiderstillingen fram til stillingen 
ble vedtatt nedlagt fra. 1. august 2008. 
Det ble med støtte/planlegging av 
ungdomsarbeider avviklet vintercamp i 
Hemavan  med ungdommer fra Hemnes, 
Rana, Alstahaug og Vefsn. Videre jobbet 
ungdomsarbeider aktivt med UKM som 
Hemnes arrangerte for Hemnes og Rana. 
Videre ble det arrangert Skateboard-skole 5. 
og  6. mai med 18 deltakere. Ungdomsarbeider 
deltok også på "Lærende nettverk i friluftsliv" 
med 2 samlinger i regi av Polarsirkelen 
Friluftsråd. Ungdomsarbeideren var også  - 
sammen med sekretær for ungdomsrådet 
- ledende i planlegging og gjennomføring 
av 16. mai arrangementet i Svartebukta. 
Ungdomsarbeider har også jobbet med 
innhenting av opplysninger i tursti-
prosjektet, samt med innledende møter vedr. 
Friluftsplanen. Deltok også på møter med 
tema alkohol og ungdom, og var med på å 
utarbeide kriterier for tildeling/tilskudd til 
støtte rusforebyggende tiltak.

Sykefravær
Sykefraværet er for stort, og ligger i snitt 
for året på 8,1 %. 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 
og planlegging av nye klubblokaler på 
Finneidfjord, samt ferdigstilling av de 2 
nærmiljøanleggene i Bleikvassli. Videre er 
det Korgen samfunnshus, der renovering av  
garderobene og ventilasjonsanlegg står høyt 
på listen. Det er også et mål å komme i gang 
med turstiene rundt om i kommunen.

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
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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

Generelt
I mai 2008 ble enhet for kommunalteknikk 
og bygg & eiendom sammenslått til en 
enhet.  Tekniske tjenester (TEK). TEK har 
en bemanning på 52,8 årsverk inkludert 0,3 
årsverk fordelt på 28 frivillige brannmenn. 
TEK har ansvaret for drift og vedlikehold 
av veg, vann, avløpsanlegg, kommunale bygg 
med parker/grøntarealer, brannberedskap og 
feietjeneste. TEK fikk i 2008 tildelt ansvaret 
for boligformidling av alle kommunale 
omsorgsboliger og leiligheter, oppfølging 
av bostøtte samt startlån. TEK har 
døgnkontinuerlig overordnet beredskap på 
veg, vann, avløp og brann (tlf. 751 93 366). 
I tillegg har TEK ansvar for lovforvaltning, 
forsikringer, saksbehandling og prosjektering 
innenfor veg, vann, avløp og kommunale 
bygg. Totalt omfatter dette:

113 km kommunale veger• 
83 km vannledninger• 
65 km avløpsledninger• 
4 vannverk• 
3 avløpsrenseanlegg• 
48.000 m2 kommunal bygningsmasse• 
45.000 m2 grøntareal inkl kirkegårder• 
Utleie av 164 leiligheter• 

Sykefraværet i 2008 har vært 6,3 % og har 
vist sterk nedadgående tendens. Sykefraværet 
skyldes i all hovedsak langtidssykemeldinger. 
Enheten hadde ingen arbeidsskader.

Utrednings-/planarbeid
TEK startet i 2008 arbeidet med revisjon 
av hovedplan vannforsyning, hovedplan 
avløp, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) 
samt beredskapsplaner for vannverkene, 
revisjon av trafikksikkerhetsplan, ROS 
for brannvesenet samt vedlikeholdsplan 
kommunale bygg. Disse utredningene er 
gjort i egenregi og ferdigstilles i 2009. Det er 
også foretatt en kartlegging av status på alle 
kommunale grøntanlegg og utearealer foran 
kommunale bygg.

Vannverkene
Bjerka vannverk ble godkjent av Mattilsynet 
i mai 2008. Hemnesberget, Korgen og 
Bleikvassli vannverk forventes godkjent i 
løpet av 2009. I nordre del av Nordland er 
kun 26 av 101 vannverk godkjent pr 31.12.08. 
Forøvrig skjer utbygging og renovering av 
vannverk og ledningsnett etter Hovedplan 

for vannforsyning.

Avløpsanlegg
Hemnes kommune har 3 avløpsrenseanlegg; 
Olderneset i Korgen, Bjerka og Oldervika i 
Hemnesberget. I mai 2008 ble det igangsatt 
nytt avløpsrenseanlegg på Bjerka i forbindelse 
med Norturas etablering. Forøvrig skjer 
utbygging og renovering av avløpsrenseanlegg 
og ledningsnett etter Hovedplan for avløp.

Kommunale veier
Hovedplan for kommunale veger 
regulerer våre prioriteringer når det gjelder 
asfaltering, forsterking og renovering av det 
kommunale vegnettet. Aktiviteten samkjøres 
også mot hovedplan vann og avløp der 
renoveringsarbeider skjer i vegene. TEK 
startet med forsterking av Stubblivegen som 
entreprise i november 2007, arbeidene ble 
ferdigstilt i 2008. Av andre vegprosjekter 
som ble gjennomført på entreprise i 2008 kan 
nevnes renovering Kirkeveien-Langbakken, 
ny parkeringsplass Korgen Samfunnshus, 
fortau v/industriområdet på Bjerka samt 
diverse gatelysprosjekter.

Parker/Grøntanlegg/kirkegårder
I 2008 ble det bevilget kr 500.000 øremerket 
til forskjønning og oppgradering av 
grøntanlegg. 
I 2008 ble det oppstartet tiltak ved Bleikvassli 
skole, ved Rådhuset og Fagerlimoen i 
Korgen samt ved Hemnes sentralskole/
Allaktivitetshuset. Disse prosjektene 
ferdigstilles i 2009.

Kommunale bygg
Hovedoppgavene er ivaretakelse av 
bygningsmessig drift og vedlikehold, 
renhold samt brukertjenester. Mindre 
bygningsmessige prosjekter inngår også i 
tjenestens ansvarsområde. 
Innenfor renhold praktiseres 
miljørenholdsprinsippet med teamarbeid 
og rullering innenfor hele ansvarsområdet, 
da også utstrakt samarbeid med brukerne. 
TEK ivaretar også tekniske forskriftskrav, 
energieffektivisering og styringen av alle 
tekniske anlegg som varme, ventilasjon, 
svømmebasseng m.m innen bygningsmassen. 
Driftsteknikerne har i 2008 også vært sterkt 
involvert i etablering av nytt NAV-kontor, div. 
etterarbeider på nye sykehjem, ny lagerhall 
i Hesthagen samt generelt vedlikehold av 
bygningsmassen.
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Else Grønli ble i 2008 ansatt i 
kantinemedarbeider på rådhuset.  

Kari Davidsen ble i 2008 pensjonist fra 
jobben som hjelpepleier ved Miljøtjenesten

Brannvern
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. Pr. 31.12.08 er det 
registrert 40 særskilte brannnobjekter etter § 
13 i brann-og eksplosjonsvernloven. Det er 
fortatt tilsyn på ca 60% av de som er pålagt 
tilsyn hvert år. Det er feid omlag 720 piper 
og foretatt tilsyn på fyringsanlegg i ca. 250 
boliger.

Utrykninger 2008
Brann i bygning  8
Pipebrann  5
Bilbrann   2
Brann i gress/kratt 1
Trafikkulykke  8
Unødig alarm  9
Annen brann  1
Annen assistanse  0
Totalt                34 

Prosjekter vann og avløp
I 2008 har TEK ferdigstilt 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. Hovedvannledning er 
dublert over Lyhågleira på Hemnesberget, 
det er utført en større renovering av veg-, 
vann- og avløpsanlegg på Myra Syd på 
Hemnesberget samt renovering veg, vann 
og avløp på Aspmoen i Korgen i egenregi. 
Arbeidene på Aspmoen ferdigstilles i 2009.

Prosjekter kommunale bygg
TEK ivaretar prosjektledelse og byggeledelse, 
samt noe planarbeid for kommunale 
byggeprosjekter. TEK hadde i 2008 ansvaret 
for renovering av 1.etg i byggetrinn 2 på 
Rådhuset i forbindelse med etablering av 
NAV-kontor. Arbeide med 2.etg videreføres 
til 2009. Deler av arbeidene ble utført i 
egenregi. Finneidfjord barnehage med 
utearealer ble renovert i 2008, dette på 
entreprise. TEK har i 2008 også videreført 
oppfølging/sluttarbeider vedr. SYKOMS – 
bygging av nye sykehjem. Dette prosjektet 
avsluttes i 2009.

Utsikt over Nord-Røsvatnet med Hjartfjelltinden i skygge.
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Jon Arne sluttet i 2008 som enhetsleder for 
bygg og eiendom  

Morten Buskli ble ansatt som driftstekniker 
ved tekniske tjenester i 2008

Generelt
Helsetjenesten består følgende deltjenester 
lokalisert på Hemnesberget og i Korgen:. 
Deltjenestene består av legetjenesten 
inkludert legekontorene, legevaktordning,  
kommunale legetimer ved sykehjemmene 
og helsestasjonene og i hjemmetjenesten,  
helsestasjon med skolehelsetjeneste og 
jordmortjeneste, kommunal fysioterapi-
tjeneste, privat fysioterapitjeneste, ergoterapi-
tjeneste og psykisk helse- / rustjeneste. 
Helsetjenesten deltar i interkommunalt 
samarbeid på områdene - næringsmiddel -  
og miljølaboratorium og  legevakttjeneste.

Organisatoriske endringer i helse-
tjenesten i 2008
I forbindelse med etablering av NAV-kontor 
i Hemnes kommune fikk helsetjenesten 
i mai 2008 overført hovedansvaret for 
psykisk helsearbeid og rusarbeid, inkludert 
støttekontakter for nevnte målgrupper. 
I samme forbindelse fikk helsetjenesten 
overført ansvar for alle oppgaver knyttet til 
alkoholloven, serveringsloven og røykeloven, 
herunder sekreteriat for kontrollutvalget for 
salg og skjenking av alkohol. Helsetjenesten 
fikk også i oppgave å fungere som 
sekretariat for Rådet for funksjonshemmede. 
Rådmannen har signalisert at helsetjenesten 
skal få ny nestleder og at barneverntjenesten 
skal overføres til helsetjenesten fra 01.01.09.

Kostra
Kostratall for 2007 viser at Hemnes 
kommune brukte 3,3 % av kommunens 
brutto driftsutgifter til helsetjenester. 
Sammenlignbare kommuner brukte 4,9 % 
av brutto driftsutgifter til helsetjenester. 
Gjennomsnittet for Nordland fylke var 4,7 
% og landsgjennomsnittet var 3,8 %. I 2007 
brukte Hemnes kommune dermed mindre til 
helsetjenester enn enheter det er naturlig å 
sammenligne seg med.

Personell- / tjenestesituasjonen i 
helsetjenesten i 2008

Hovedinntrykket når det gjelder personell-
situasjonen i helsetjenesten i Hemnes 
kommune er at den har vært noenlunde 
stabil i 2008. Helsestasjonene har slitt 
med en ustabil personellsituasjon, og på 
legekontorene har det vært nødvendig å bruke 
en god del legevikarer. Omorganiseringen 
av psykiatritjenesten er i startfasen, og 

det er fortsatt mange uavklarte spørsmål 
i den forbindelse. De ulike deltjenestene i 
helsetjenesten må sies å utføre et godt arbeid 
innenfor de knappe ressurser helsetjenesten 
er tildelt. Personellmessig sett ligger Hemnes 
kommune, på flere fagområder, lavere enn 
enheter det er naturlig å sammenligne seg med. 
I følge Kostra tall for 2007 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, ergoterapitjeneste og 
kommunale fysioterapitjenester
kommunen har bedre dekning enn • 
enheter det er naturlig å sammenligne 
seg med når det gjelder fysioterapeuter 
med driftstilskudd, jordmortjeneste og 
psykiatriske sykepleiere.

Pr. 01.05.08 var det 6 stillinger i psykisk helse- 
/rustjenesten. Ved årsskiftet 2008/09 gikk 
en av de ansatte i psykisk helse-/rustjenesten 
over i pensjonistenes rekker. Rådmannen har 
bestemt at stillingen skal stå vakant i 2009. 
Psykisk helse- /rustjenesten ble etablert 
pr 01.05.08 og er i etableringsfasen. Det 
er mange saksbehandlingrutiner som skal 
innarbeides, og det skal utvikles et samarbeid 
med ulike tjenester internt i Hemnes 
kommune og med spesialisthelsetjenesten. 
Psykisk helse- /rustjenesten har arbeidet 
med ca 110 brukere høsten 2008, og antall 
henvisninger øker i omfang. I tillegg har 
ansatte deltatt i det forebyggende arbeidet når 
det gjelder psykisk helse, bl.a. Psykisk helse i 
skolen. Ansatte rapporterer at psykisk helse- 
/rustjenesten begynner å nå grensen når det 
gjelder å kunne gi et faglig forsvarlig til nye 
brukere. Via psykiatrimidlene finansieres 
det en 50% stilling i attføringsarbeidet ved 
HASVO. HASVO kan i den forbindelse 
rapportere at 72 personer, med større 
eller mindre grad av psykiske lidelser og/
eller rusproblemer, hadde hatt et tilbud på 
bedriften i løpet av 2008. Avslutningsvis vil 
helsetjenesten gi honnør til Mental Helse 
Hemnes og det tilbudet som organisasjonen 
har etablert på Olsenhågen i samarbeid med 
Hemnes kommune. På Olsenhågen er det 
20-30 personer innom hver dag.

Pr. 01.01.08 var det 3 helsesøsterstillinger og 
2 familieveilederstillinger ved helsestasjonene. 
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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

Kun 1,6 av helsesøsterstillingene var 
besatt med helsesøsterkompetanse, og 1,5 
stillinger som familieveiledere var besatt 
med relevant kompetanse. Det ble tatt inn 
sykepleiere i de ledige helsesøstervikariatene. 
Personellsituasjonen ved helsestasjonen har 
vært svært ustabil i forbindelse med at 2 ansatte 
har gått ut i svangerskapspermisjon og 1 ansatt 
i perioder har hatt utdanningspermisjon. 
Den ustabile personellsituasjonen på 
helsestasjonen, kombinert med at kun 1,6 
av 3 helsesøsterstillinger har vært besatt 
med kvalifisert personell, har hatt åpenbare 
konsekvenser for omfanget og kvaliteten 
av tjenester helsestasjonen skal gi til barn 
og ungdom. Familieveilederne startet 
PMTO utdanning høsten 2008 og fikk i den 
forbindelse redusert kapasitet til å påta seg 
nye saker. Familieveilederne har arbeidet med 
36 saker i 2008, og opplever at etterspørselen 
er økende når det gjelder familieveiledning. 
Helsetjenesten har svært gode erfaringer 
med det tilbudet familieveilederne gir til 
kommunens innbyggere og til kommunale 
etater.  

Pr. 01.01.08 var det 4 legehjemler og 
4,9 stillinger som helsesekretærer på 
legekontorene.  Personellsituasjonen når det 
gjelder helsesekretærene har vært stabil. 3 av 
legene har hatt redusert arbeidstid i 2008, og 

legevikarer ble leid inn for å dekke opp deler 
av fraværet av fastleger. En av legene har hatt 
omsorgspermisjon til og med august 2008, 
og det ble tatt inn vikar i denne stillingen. 
Bemanningen på legesiden er noenlunde 
stabil. Det er uheldig at Hemnes kommune 
må bruke vikarer i så stort  omfang som 
kommunen gjør. Den ledige legehjemmelen 
har vært lyst ledig i 2008, uten at det har 
meldt seg kvalifiserte søkere.  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. I 2008 har det vært 
arbeidet med en interkommunal løsning når 
det gjelder legevakt. I samarbeid med Rana 
håper helsetjenesten at ordningen kan bli 
iverksatt i løpet av 2009.

Pr. 01.01.08 hadde 4 private fysioterapeuter 
avtale om driftstilskudd fra Hemnes kommune. 
I tillegg var det ansatt 1 kommunal fysioterapeut 
i 100% stilling. Personellsituasjonen innen 
fysioterapitjenesten har vært stabil i hele 
2008. Fysioterapeutene kan rapportere at det 
er stort behov for fysioterapitjenester, og at 
ventetiden er akseptabel. Fysioterapeutene 
oppgir at de har hatt ca 555 pasienter i løpet 
av 2008. Det private fysioterapitilbudet 
i kommunen må sies å være godt, mens 
ressursene som brukes i kommunal 
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Bjørn-Thore Jensen begynte i 2008 
som enhetsleder i Miljøtjenesten

fysioterapistilling ligger under kommuner 
det er naturlig å sammenligne seg med. Den 
kommunale fysioterapeuten flyttet til nye 
kontorlokaler i omsorgssentrene i 2008, og 
pasientgrunnlaget har endret seg til å bli flere 
eldre og mindre barn og unge. 

Ergoterapeuten har i 2008 i tilnærmet 100% 
stilling. Hun har gitt hjelp til 156 brukere, 
herav 37  brukere med hørselsproblem, 
13 brukere med synsproblem (visus 0,33 
eller lavere), 4 arbeidsplassvurderinger og 
10 barn med ulike funksjonshemminger. 
Ergoterapeuten gir et svært godt tilbud til 
kommunens innbyggere.

Jordmor har i 2008 arbeidet i 75% stilling. 
Det var 45 gravide med termin 2008.
8 svangerskapsgrupper ble satt i gang, 
med nærmere 100% oppslutning. 4 
trimgrupper etter fødsel ble igangsatt, med 
varierende deltagelse. 2 Godt samliv kurs 
ble gjennomført. Kommunen har en god 
svangerskapsomsorg.

Samarbeid i 2008
Samarbeidet i helsetjenesten og med våre 
samarbeidspartnere er stort sett godt. I hele 
2008 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. Samarbeidet mellom legene 
og psykisk helse- /rustjenesten har i 2008 
fungert så godt at det kan være et svært godt 
eksempel for andre kommuner.

Utfordringene for helsetjenesten i 2009 
blir å:

utarbeide ny plan for psykisk helse og • 
rus
iverksette gode arbeidsrutiner i psykisk • 
helse- /rustjenesten
bidra til at barneverntjenesten blir en • 
integrert del av helsetjenesten følge opp 
helseministerens samhandlingsreform 
(kommunehelsetjenstereform)
fremme sak om og iverksette • 
interkommunal legevaktordning

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. 
Barnevernet har tradisjonelt vært en avdeling 
under sosialtjenesten. I forbindelse med 

Inger Pettersen sluttet i 2008 som 
hjemmehjelpsformidler ved HOM

Holmholmen
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i 

kroner - kommunehelsetjenesten

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere  
kommunehelsetjenesten

NAV-reformen ble barnevernet skilt ut og 
har siden årsskiftet 2008 vært egen enhet. Ny 
enhetsleder ble tilsatt i mars.

Personalmessig har barnevernet 4,75 årsverk 
inkl. enhetsleder og merkantil ressurs. 
Svangerskapspermisjon og sykefravær har 
resultert i at noen av stillingene har vært besatt 
av vikarer deler av året. Høsten 2008 ble det 
imidlertid foretatt fast tilsetting i 1 årsverk og 
1 årsverk er utlyst for fast tilsetting.

Sykefraværet ble fram til juli rapportert 
sammen med sosialtjenesten. Fraværet var 
da 4,7 % på årsbasis.  Fra juli og ut året var 
fraværet bare for barnevernet på 1,2 %

Det har vært jobbet aktivt for å holde 
fristoverskridelser nede. Barneverntjenesten 
har også vært aktiv i samarbeid med andre 
instanser i kommunen både i deltakelse i 
ulike fora og jobbing i ansvarsgrupper rundt 
enkeltklienter.
Rekruttering av nye støttekontakter, 
fosterhjem og avlastningshjem har vært et 
område det har vært fokusert på. Endringer i 
barnevernloven vektlegger bruk av familie og 
nettverk som fosterhjem. Dette ble fulgt opp 
fra fylkesmannen med oppstart av opplæring 
i rekrutteringsarbeid i slutten av 2008.

Indre Helgeland regionråd tok initiativet 

til å se på interkommunalt samarbeid i 
barnevernet mellom kommunene Rana, 
Hattfjelldal, Grane, Nesna og Hemnes. Det 
ble i løpet av året ikke konkludert om noen 
samarbeidsform. Saken videreføres i 2009.

Pr. 31.12.08 var det registrert 75 barn i 
barneverntjenesten. 15 barn er plassert 
utenfor hjemmet, i hovedsak i fosterhjem. 

Det ble registrert 68 innkomne meldinger 
i 2008, 32 meldinger 1. halvår, og 36 
meldinger 2. halvår. 59 av disse har gått 
videre til undersøkelse, 9 meldinger henlagt. 
Av meldingene som ble undersøkt gikk 38 
videre til tiltak. Registrerte meldinger i 2008 
skiller ikke mellom nye saker og meldinger i 
allerede etablerte saker på en tilfredsstillende 
måte.

Meldinger
2004: 49  2005: 31   2006: 55  2007: 29  
2008: 68

Ved årsskifte har barnevernet 54 aktive 
hjelpetiltak og 12 omsorgstiltak.

Barnevernet har i få tilfeller overskredet 
fristen for undersøkelse ut over 3 måneder. 
Dette skjedde i forhold til 3 barn. Fristen på 
mer enn 6 måneder ble overskredet i 5 saker.  
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Jul`kjærringa overrekker blomster til Arnt Nilsen for postmannjobben han har utført på en utmerket måte i 2008
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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. 

Generelt HOM og KOM
Hemnesberget omsorgstjeneste (HOM) og 
Korgen omsorgstjeneste (KOM) har driftet 
det første hele året i ny driftsmodell i de nye 
omsorgssentrene. 

Offisiell åpning av omsorgssentrene
På nyåret hadde begge enhetene storstilt 
og høytidelig markering av åpningen av 
de nye sentrene. Det ble servert festmat 
med tilbehør, det var fin musikk, taler og 
prominente gjester. Sentrene fikk flotte 
gaver, og det ble i det hele tatt en vellykket og 
minneverdig markering.

Bemanning
De to enhetene sysselsetter 213 personer i til 
sammen 123,44 årsverk.

Sykefraværet i enhetene samlet var 11,2% 
for hele året, en liten nedgang fra foregående 
år. Det jobbes jevnt med oppfølging av 
sykefraværet, men tjenesten sliter med å få 
fraværet ned.

Brukerundersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og 
resultatene viser for HOM og KOM 

Brukerne i snitt er godt fornøyde med 
de tjenester som leveres. På alle områder 
ligger besvarelsene  likt med, eller over 
landsgjennomsnittet. 

Bemanningskartlegging
Etter kort tids drift i de nye sentrene viste 
det seg nødvendig med en kartlegging for å 
dimensjonere bemanningen best mulig.

Etter at jobben med bemanningskart-
leggingen startet, er tjenestene tilført noe 
nye ressurser,   (juni 2008). Endringene i ny 

modell med kun enerom, små bogrupper og 
flere bemannede boliger viste seg å være mer 
ressurskrevende enn den gamle modellen.

Rapport om ressursbruk i 
omsorgstjenester
Med bakrunn i kommunerevisjonens rapport 
om økonomistyring i omsorgssektoren, 
ble det utarbeidet en oversikt over ulike 
kostnadsfaktorer innenfor tjenesten. Hemnes 
bruker mer ressurser på sine omsorgstjenester 
enn sammenlignbare kommuner. Noe av 
forklaringen er SYKOMS-prosjektet og de 
merbehov den midlertidige driften medførte, 
men det er ikke hele forklaringen.
I forbindelse med denne kartleggingen 
besøkte fire representanter fra Hemnes i 6 
forskjellige kommuner for å høste erfaring 
om drift av omsorgstjenester.

Institusjon
Institusjonsplasser

KOM HOM Sum
Somatisk 16 10 26

Demens 16 8 24

Institusjonsdrift med enerom i små 
avdelinger er brukervennlig. 2008 har vært 
tilpasningsåret. Omstillingen har vært 
betydelig, og den største utfordringen har 
trolig vært å miste stordriftsfordelene som 
var i den gamle modellen.

Liggedøgn
KOM HOM Dekn. grad

Ordinær 
drift

11712 6588 100%

Faktiske 
liggedøgn

12071 6775 103%

Overbelegg 359 187

546 overbeleggsdøgn tilsvarer 1,5 
institusjonsplass. Det vurderes å være 
innenfor det vi må regne som normalt.

Kommunen har betalt sykehuset for 78 døgn 
for utskrivingsklare pasienter. Dette er en 
betydelig økning fra 2007, men ikke mye 
sammenlignet med andre kommuner.

Bemannede omsorgsboliger
Antall boliger

KOM HOM Sum

16 24 40
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Fra åpning en av Korgen Omsorgssenter.  
f.v. ordfører Kjell-Idar Juvik, enhetsleder Ragnhild 

Fineide og  leder i byggekommiteen Ørnulf  Skjæran
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner  pleie- og omsorgtjenesten

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 

hjemmetjenestemottaker i kroner

Korrigerte brutto driftsutgifter  

institusjon  pr. kommunal plass

Dette er et veldig bra tilbud og godt alternativ 
til institusjon. På Hemnesberget må dette 
kunne sies å være et helt nytt tilbud. Det har 
preget det første driftsåret. Vi har slitt med 
å få på plass både rutiner og personell. På 
slutten av året begynner det meste å komme 
på plass. Avdelingen har også etablert et 
provisorisk avlastningstilbud som har vært 
mye i bruk.

De fleste som bor i de bemannede boligene, 
velger å kjøpe alle tjenester og måltid 
tjenesten kan tilby. Noen få ordner frokost 
og kvelds selv.

Avlastning
Antall avlastningsdøgn

KOM HOM Sum

153 69 222

Avlastningstilbudet har vært både i 
institusjon og i bemannede boliger. 
Avlastning er gratis for brukerne. Mange av 
disse avlastningsdøgnene har utløst ekstra 
ressursbehov, men ikke alle. Vi ser et økende 
behov for avlastning, spesielt for de mest 
hjelpetrengende hjemmeboende. 
Dette er et behov som er en utfordring å 
imøtekomme i en eneromsmodell uten avsatt 
rom til dette formål.

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

Hjemmesykepleien
Tjenesten har pasienter med mer komplekse 
hjelpebehov, det betyr færre tilsyn og flere 
pleiebesøk. Det blir flere yngre pasienter. 
Det brukes mer tid ved hvert besøk.

Antall besøk, delt i besøk som inneholder 
pleie av ett eller annet slag, og tilsynsbesøk:

Besøk Pleie Tilsyn

KOM 33024 30488 2536

HOM 50973 46313 4660
Sum 83997 76801 7196

Hjemmesykepleien har det sykepleiefaglige 
ansvaret for beboerne i de bemannede 
boligene, samt at det ytes sykepleiefaglige 

tjenester til et betydelig antall hjemmeboende 
i distriktet

Hjemmehjelp
Denne tjenesten har hatt et jevnt trykk i de 
senere år, og der er ingen ledig kapasitet. 
Tilbudet er redusert i den nye organisasjon. 
Brukerne er mer hjelpetrengende enn 
tidligere, og det hender at søkere med et 
definert behov må vente en tid før de får 
dette tilbudet.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Per i dag har 7 innbyggere i kommunen 
denne tjenesteordningen. Dette er en 
økende brukergruppe i Hemnes som i landet 
forøvrig. 

Omsorgslønn
3 hjemmeboende mottar tjenester under 
denne ordningen i dag. Her har etterspørselen 
vært synkende de siste år.

Fellestjenester
Dagrehabilitering
De nye sentrene er en fin arena for de 
fleste aktiviteter, og tjenestens aktivitører 
har fått i gang både gamle og nye tilbud, 
hver for seg og i samarbeid. Aktivitørene 
retter sin virksomhet inn mot avdelinger, til 
enkeltbrukere, samt at hjemmeboende kan 
komme til senteret på dagaktiviteter.

Kjøkken
De nye kjøkkenene har driftet godt det 
første året. Det mottas god tilbakemelding 
på maten. Beboere i boligene på senteret får  
i tillegg til de faste måltidene på sentrene, 
kjøpe hjemmebakt brød, nykokt gomme, 
frukt mm.

Astrid Karlsen ved Korgen omsorgssenter fylte 100 år 
19-07-08.

Her sammen med ordfører Kjell-Idar Juvik
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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

Ambulerende vaktmester og 
hjelpemiddellager
Vaktmestertjenesten ble vedtatt nedlagt 
01.04.08.
Administreringen av hjelpemiddellageret 
i kommunen ble overført fra Korgen 
omsorgstjeneste til Enhet for tekniske 
tjenester i april 2008.

Boliger
I juni ble administreringen av boliger flyttet 
over til enhet for Tekniske tjenester.

Utfordringer
Det er et økende behov for avansert 
medisinsk behandling i tjenesten. I løpet av 
året har tjenesten hatt flere pasienter med slike 
behov. Det krever igjen spesiell opplæring av 
personalet og ekstra ressursbehov.

Etterspørsel etter avlastning og rehabilitering 
øker. I planarbeidet kommende år må dette 
legges vekt på.

Som en følge av reduksjon av 
institusjonstjenesten, ses et økende 
behov for hjemmetjenester. Det kan gi 
seg utslag i økende medisinsk komplisert 
hjemmesykepleie og brukerstyrte personlig 
assistenter først og fremst.

Generelt MIL
Miljøtjenesten (MIL) som er en ny enhet 
etablert i november 2007, har i 2008 
hatt  fokus på hvordan det er mest mulig 
hensiktsmessig å organisere tjenesten for 

å sikre at vi gir brukerne et kvalitativt best 
mulig tilbud.

MIL's målgruppe
Enhetens målgruppe er personer med 
multifunksjonshemming og psykisk 
utviklingshemming.

Enheten har i 2008 gitt tilbud til:
- 12 brukere i bemannede boliger,
- 11 hjemmeboende brukere,
- 4 barn i barneavlastning
Pr. 31.12.08. gir enheten tilbud til 25 
brukere.

Organisering
Enheten består av 3 avdelinger. Disse rommer 
fire heldøgns bemannede bofellesskap 
samt avlastningstilbud i institusjon til barn. 
I tillegg kommer oppfølging av voksne 
hjemmeboende brukere.

Bemanning
Enheten sysselsetter 73 personer i tilsammen 
39,45 årsverk.
Sykefraværet i enheten var i 2008 på 11,3 %. 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og 
omsorgslønn.

Enheten administrerer disse tjeneste- 
ordningene i forhold til to brukere.

Støttekontakt, avlastning i hjemmet og 
individuell plan.

Enheten fikk våren 2008 overført 
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Korrigerte brutto driftsutg.til drift av 

institusjon pr. kommunal plass

Medarbeidere ved Korgen omsorgstjeneste. Fra venstre  pleiemedarbeider Mairen Elvetun, 
sykepleier Katrine Fløtnes,  og pleiemedarbeiderene Hanne Samuelsen og Jorid Tustervatn

administreringen av avlastning utenfor 
institusjon, behandling av søknader om 
individuell plan samt støttekontaktordningen, 
(med unntak av søknader fra enhet Helse 
sin målgruppe). Dette som et resultat av 
etableringen av NAV-kontor i kommunen.

31 personer i målgruppen til MIL, KOM 
og HOM var innvilget støttekontakt i 2008, 
fordelt på 118 timer/uke. Gjennomsnittlig 
utgjør dette 3,8 timer/uke pr. bruker.

I juni ble administreringen av boliger flyttet 
over til enhet for Tekniske tjenester.

Brukerundersøkelsen
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse 
i oktober og resultatene viser at scoret fra 
brukerne i snitt ligger på landsgjennomsnittet, 
mens scoret fra brukerrepresentantene i snitt 
ligger rett under landsgjennomsnittet. 
Fra brukerne får enheten høyest score 
på områdene "Personalets kompetanse", 
"Tilgjengelighet", "Informasjon" og 
"Trivsel".
Fra brukerrepresentantene får enheten høyest 
score på områdene "Personalets kompetanse", 
"Tilgjengelighet", "Informasjon" og 
"Samordning mot andre tjenester". 
Fra brukerne får vi lavest score på  "Individuell 
plan".
Fra brukerrepresentantene får vi lavest score 
på "Brukermedvirkning".

Arbeidet med kvalitet må pågå kontinuerlig 
og det vil alltid være forbedringspotensiale. 
En slik undersøkelse er veiledende og helt 

nødvendig for det videre arbeidet.

Tilsyn
I 2008 har MIL hatt statlig tilsyn både i 
forhold til rapportering av personer med 
psykisk utviklingshemming, ordningen i 
forhold til bruk av tvang såkalte 4A-saker  
samt i forhold til kommunens støttekontakt- 
og avlastningsordning. 
I forhold til de to første områdene hadde 
kommunen ingen avvik. I forhold til 
støttekontakt- og avlastningsordningen fikk 
kommunen 2 avvik og 2 merknader. 

Tilskudd
Hemnes kommune mottok per 31.12.08. 
statstilskudd for 30 brukere med psykisk 
utviklingshemming. Av disse er 26 over 16 år 
og 4 under 16 år. 

Kommunen mottok i 2008 statlig tilskudd 
til en bruker som faller inn under ordningen 
ressurskrevende brukere. 

Utfordringer
Selv om enheten er kommet et stykke på vei 
har vi enda mange utfordringer som gjenstår. 
Faglige høyt prioriterte oppgaver framover er 
at alle våre brukere skal ha individuell plan, 
videreutvikling av brukermedvirkning både 
på individ- og systemnivå. Aktivitetstilbudet 
skal utvikles og bedres, både i forhold til dag- 
og fritidsaktiviteter. 
Videre skal det fortsatt jobbes med å utvikle 
enhetens organisasjon og struktur.

Torhild Prestengshaug sluttet i 2008 
som hjemmehjelp ved HOM
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