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HEMNES KOMMUNE

Areal: 1594 km2

Befolkning pr. 31.12.06: 4495

AREALDATA I STRATEGISK KOMMUNEPLAN FOR

HEMNES 1999 - 2011

Arealfordeling

Omlag 15% av arealet i Hemnes er tettbygd
jordbruksarealellerproduktiv skog,52-53%
er snaufjelleller isbre og 32-33%er mindre
produktiv utmark vatn og sjø.

Befolkningsutvikling

I 1980- og 1990-årenehar innbyggertalleti
Hemnes gått tilbake. I tettbygdeområder er
det blitt �ere innbyggere og i spredtbygde
områder færre. På slutten av 90-tallet er
også innbyggertallet i tettbygde områder
gått tilbake. Tettstedene med mest stabilt
folketaller Finneidfjord Bjerkaog Korgen.
Av skolekretsene er det bare Bjerka og
Korgen som har befolkningsøkning etter
1990.

I perioden 1980-1997 har det vært et
fødselsoverskuddpå 13 og det har vist en
svakt stigende tendens. I samme periode
har det vært en netto fra�yttingen på 268
og tendensen har vært negativ med økt
fra�ytting.

Alderssammensetning

I Hemnes ligger den nær det
gjennomsnittlige for kommunegruppen
med 2500-5000innbyggere;høyt antalleldre
over 67 og få i yrkesaktivalder (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 aldersgruppenover

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

Kvinneandelen

Andelen i aldersgruppen20-39år den mest
fruktbare alderen har i 90-årene utviklet
seg negativt sammenliknet med Nordland
og Rana.

Framskriving av folketallet

Statistisk sentralbyrås framskriving av
folketalleti 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 sammeliknetmed
Helgeland Nordland og landet totalt.

FAKTAOG
NØKKELTALL
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HEMNES KOMMUNE
ORGANISASJON

Rådmann
Frits Bakken

Infrastruktur
enheter

Tjenesteproduk-
sjonsenheter

Rådmannskontor
Stabsfunksjoner

Lønns- og personalavdelingen
Lønningskontor
Ansettelser
HMS
Pensjoner
Lønnsforhandlinger

IKT avdelingen
Drift av nettverk
Datasikkerhet
Forvaltningav lisenserog
IT infrastruktur

Økonomiavdelingen
Budsjettog økonomiplan
Forsikringer
Finans
Kraft
Økonomioppfølging
Kommuneregnskapet
Faktureringog inkasso
Skatteinnkreving

Enhet for skoler
Grunnskole
Undervisningfremmedspråklig
Skolefritidsordning

Barnehager
Barnehagedriftpå alletettsteder

Kulturtjenesten
Bibliotek
Kulturskole
Museum
Allmennekulturformål

Kommunalteknikk
Veger parker og kirkegårder
Vann og avløp
Brann og feiing

Landbruk plan og byggesak
Areal-og byggesaksbehandling
Landbruk

Bygg og eiendom
Drift og anleggkommunalebygg

Helsetjenesten
Kommunehelsetjenesten

Sosialtjenesten
Sosialkontorog barnevern

Korgen sykehjem
Pleieog omsorg i institusjon

Korgen hjemmetjeneste
Pleieog omsorg i hjemmet

Hemnes omsorgstjeneste
Pleieog omsorg i institusjon
Pleieog omsorg i hjemmet

Spesielttrei Grønndalen

Norskhusflidi Vännes
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ORDFØRERENS
KOMMENTAR

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

2006 var et år preget av stor aktivitet og
optimisme både i organisasjonen og ute
blant næringsliv og innbyggere.
Økte rammer fra den rød/ grønne
regjeringen har snudd fokuset fra
innsparinger og kutt til å prioritere hvor
man skal øke aktiviteten.
Innsparingsprosessen har over �ere år
vært omfattende og krevende både for
ansatte og politikere. Selv om vi nå har
fått økte rammer må vi fortsatt ha fokus
på våre inntekter og utgifter slik at vi har
handlingsrom i årene fremover til å takle
nye utfordringer og prioriteringer. Vi får
håpe at regjering og storting fortsetter
sin satsing på kommunen slik at dette kan
gjennomføres uten nye store innsparinger
og kutt.
Også i 2006 har man hatt fokus på lavere
sykefravær. De ansatte har tatt denne
jobben på alvor, men vi �kk dessverre en
økning av sykefraværet fra 7,6 % i 2005
til 9,6% i 2006.
Fortsatt er dette imidlertid betydelig bedre
en i 2002 da vi lå i landstoppen med hele
14 %.
Tallene viser imidlertid at man fortsatt må
ha stor fokus på sykefraværsarbeidet.
Det positive er at det er forholdsvis lavt
korttidsfravær. Dette viser forhåpentlig at
de ansatte trives med å jobbe i kommunen,
noe som også underbygges av stabilitet i
arbeidsstokken.
Det skjer mye spennende i Hemnes,
et av de store kommunale prosjektene

som ble oppstartet i 2005 og som skal
ferdigstilles i år er utbygging av sykehjem/
omsorgsboliger både i Korgen og på
Hemnesberget.

I tillegg er det stor aktivitet i det lokale
næringslivet. Ikke minst pga. at byggingen
av Norturas fellesslakteri for Nordland
som ble lagt til Bjerka er i full gang.
Ellers er jo Hemnes en geogra�sk
sentral kommune på Helgeland med E6,
jernbane, havn og ikke minst stor tilgang
på arbeidskraft fra våre naboer Rana og
Vefsn. Vi kan også glede oss over oppstart
av RV 808 Finneidfjord-Hemnesberget
som har pågått for fullt i 2006 og skal
ferdigstilles i 2007.

Det vi ikke lyktes med var kampen
for å bevare fergeforbindelsen mellom
Hemnesberget og Leirvika. Her gikk
fylkestinget inn for forslaget om å
legge denne inn i �nansieringen av
Toventunnelen. Men vi gir oss ikke og vil
fortsette kampen opp mot stortinget.

Som ordfører i Hemnes er jeg opptatt av at
vi har med oss vår overordnede målsetting
i strategiske kommuneplan 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.

Det blir også spennende å få en ny
rådmann på plass.

Til slutt vil jeg takke alle for et godt
samarbeid i 2006 og ser frem til et
fruktbart samarbeid også i årene
fremover.

OrdførerKjell-IdarJuvik

BesøkavfylkesrådHeidiKristinSætre

VaraordførerEirinJ.Myran
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POLITISK
STYRING

Kommunestyret
Ledet av
Ordfører Kjell - Idar Juvik
Antall saker: 56
Antall møter: 8

Representanter Antall M K
Arbeiderpartiet 7 6 1
Senterpartiet 5 4 1
Høyre 2 1 1
Framskrittspartiet 4 4 0
Venstre 1 1 0
Sos. venstreparti 3 1 2
Hemnes folkeparti 1 1 0

Formannskapet
Ledet av
Ordfører Kjell - Idar Juvik
Antall saker: 115
Antall møter: 13

Utvalg/leder Parti Ant.
repr.

Adm. utvalget

Oppvekstutv.
Kåre Nilssen AP 7
Helse- og sos. utv.
Magne Jacobsen SV 7
Tekn. og miljøutv.
Hans Paulsen AP 7

Kostnader ved politisk styring og
kontroll

Beløp i 1000 NOK

R-06 B-06
Kommunestyre
og formannskap 2 361 2 403

Folkevalgte org. 108 97

Revisjonskostnader

Beløp i 1000 NOK

R-06 B-06
Revisjon/

UTVALGTEKOMMUNESTYRESAKERI 2006

• Nye vedtekter for indre Helgelandregionråd
• Søknadom konsesjonfor Kjensvatnkraftverk
• Underveisevalueringav HISU - 2005/06
• Kommunal overtakelseav ungdomsklubbFinneidfjord
• HusleieutgifterHEBO/HBS-nettohusleie
• Endring av møtegodtgjørelsefor Hemnes ungdomsråd
• Oppsummering / evalueringav sykefraværsprosjektet
• Opprusting av rådhuset
• Høringssvar- forslagtil ny tannklinikkstrukturi Nordland
• Valgav nye medlemmer i områdestyretHemnesberget
• Opprettelse av stillingsom ungdomsarbeider
• Høring - lovendringvedr.veterinærerog annet dyrehelsepersonell
• Forvaltningsplanfor store rovdyr i Nordland - høring
• Plansak- revisjonav reguleringsbestemmelsene- reguleringsplanLapphella/ marina
• Orienteringom overgangfra delingslovtil matrikkelenlov
• Kommuneplanensarealdel- andre gangsbehandlingkommunestyretsbehandling
• Overtagelseav gnr.149,bnr. 1, feste nr. 163 i Hemnes
• Tilskuddtil politiskepartier i Hemnes kommune
• Evalueringav dag-ogfritidstilbudettil psykiskutviklingshemmede
• Kontrollutvalgetsårsrapport 2005
• Rulleringav psykiatriplan2007 - 2010
• SlakteriBjerka- tomtearbeider
• IKT-plan for skolene i Hemnes for perioden 2006 -10.
• Direkte valgav ordfører - eventuelldeltakelsei forsøk
• Etableringav regionaltfriluftsråd- 3 årigprosjekt
• KommunedelplanBjerkaandre gangsbehandling
• Nasjonal transportplan
• Søknadom kommunalovertakelseav frivillighetssentralen
• Ny rådmann i Hemnes kommune

Besøkfrarepresentanterfravennskapskommuneni Serbia
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ADMINISTRASJONENS
KOMMENTAR

FritsBakkengikk avsområdmann
31.12.06

Innledning
Det er igjentid for et tilbakeblikkpå året som
har gått. Kommunen har levert tjenester i
tråd med de forventninger og behov den
enkelte innbygger har. Dette skjer i møter
mellom innbyggerne og kommunens
tjenestetilbud.Foreldre og barn i møte med
helsetjenesten,barnehage og skole,eldre og
pårørende med omsorgstjenesten og ulike
aldersgruppermed kultur- og fritidstilbud.
I strategiskkommuneplanhar kommunen et
overordnet målsom sierat: «Hemnesskalvære
enattraktivbo-ognæringskommunei regionen.»
Dette stiller krav til at det kommunale
tjenestetilbudet er slik at personer og
bedrifter ønsker å etablere seg.Utviklingav
gode tjenesterer en kontinuerligprosess der
tilbakemeldingfra innbyggerne er en viktig
faktor for å teste om kursen er riktig.

Drift
Det er relativtstore avvikmellombudsjettog
regnskapfor enkelteenheter. Formannskap
og kommunestyret er løpende orientert.
Budsjettene er regulert for avviket i første
halvår 2006. For det akkumulerendeavvik
i andre halvårer det ikkegitt rammeøkning.
I den grad det har vært mulighar enhetene
forsøkt å dekke avviket innenfor egen
rammer.

Avvikene til omsorgsenhetene, ca 2,7
millioner, er i hovedsak knyttet til de
midlertidige driftsløsningene som er
etablert mens bygging av nye sykehjem
(Sykom-prosjektet)pågår. Sykehjemmet i

Korgen har også hatt overbeleggstore deler
av året. De midlertidige driftsløsningene
og merutgiftene som de har medført,
er beskrevet i budsjettprosessen, men
rammeøkninger ikkegitt.

Husleieinntektene på bygg og
eiendomsavdelingene er de siste årene
blitt mindre enn budsjettert. Det største
avviket er knyttet til manglende utleie av
borettslagsleilighetenehvor kommunen er
andelseier. Kommunen må nå avhende
andelene både av økonomiske grunner og
fordi kommunen ikke har anledningtil å eie
borettsandelerover tid.

Utfordringer
Hemnes kommune har det siste året hatt
en positiv økonomisk utvikling, men
utfordringene står i kø.

Det investeres betydeling beløp i bygg
og �ere prosjekt er under planlegging.
I 2006 har ombygging/ renovering av
kommunens omsorgssenter i Korgen og
på Hemnesberget gått for fullt. Nye og
hensiktsmessige bygninger tar form og
blir inn�yttingsklare i 2007. Både beboere
og ansatte har vist stor �eksibilitet og
tålmodighet i midlertidige løsninger i
byggeperioden. Uten denne positive
innstillingenfra alle villeutfordringene blitt
vanskeligereå takle. Nå ser alle fram mot
inn�ytting i nye og moderne lokaliteter til
høsten 2007.
Det ble også startet opp en prosess for å få

Frabesøki HemneskommunesvennskapskommuneProkuplje.FravenstreordførerKjell-IdarJuvik,
presidenti SerbiaBorisTadic,kommunalsjefRolf FjellestadogordførerVladimirJovanovici Prokuplje
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ADMINISTRASJONENS
KOMMENTAR

HeidiLienblei 2006 ansattsomenhetsleder
forenhetbarnehager

OddBraatenbegyntei 2006i stillingsom
konsulentvedøkonomiavdelingen

I forbindelsemedFYSAK - prosjektetbledetarrangertetuhøytide-
ligo-løpfordeansattevedrådhusetoghelsesenteret.

nye lokalitetertil barnehagerpå Finneifjord
og Bjerka.Barnehagene har for liten plass
og spesieltpå Finneidfjorder innemiljøetet
problem. Håpet er å �nne nye løsninger i
løpet av 2007.

Kommunen har hatt et aktivt år med
næringsutvikling.Gildes storsatsing på nye
produksjonslokaler på Bjerka er kommet
godt i gang.I tillegghar �ere andre bedrifter
vistsin interessefor etableringi kommunen.
Selvom folketalletfortsatt synkergir dette
håp om en aktivog positivframtid.

Forhandlinger med Statkraft om kjøp
av Statkraftbygget ble gjennomført.
Kommunen overtar bygget 1. april 2007.
Det nyebyggeter planlagtetablert som nytt
rådhus slikat deleravdet gamlekan stenges
av. Det er i for dårlig forfatning til å drive
videre i uten omfattende renovering.

Arbeidet med å utvikle bedre verktøy
for planlegging, styring, rapportering og
dokumentering av utvikling og resultat
foregår kontinuerlig, men det går ikke
så fort som ønskelig. Den administrative
kapasiteten er for liten i forhold til alle
utviklingsoppgavene og planprosessene
som gjenstår.Spesieltinnenfor IT satsingen
er utfordringene mange. Det er fra sentralt

hold satt fokus på datasikkerhet og
kravene om kvalitetsutviklingsystemerog
dokumentasjonøker.
Kommunen har satsetstort på datautvikling
i skolen både for elever og lærere. Dette
gir både økonomiske og driftsmessige
utfordringer.

Oppstarten av prosjektet for etablering
av et styrings- og rapporteringssystem -
balansert målstyring ble påbegynt høsten
2006.Styrings-og rapporteringssystemeter
basert på systematiskmålingog oppfølging
av resultater på organisasjonens viktigste
områder. Systemet bygger på langsiktige
visjoner,tydeligemål og systematiskmåling
av resultat hvor bla. brukerundersøkelser
inngår.
Planen er at deler av systemet skal kunne
taes i bruk i økonomiplanprosessen 2008
– 2011.

Takk for samarbeidet
Administrasjonenviltakkefor samarbeideti
året som er gått. Takkengår til politikereog
alleansatte.I en stor organisasjoner lagspill
en forutsetning for å kunne produsere
tjeneste av høy kvalitet til innbyggerene.
Takkertilallefor den gode arbeidsinnsatsen
som er nedlagt i 2006.
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REGNSKAPET 2006
KOMMENTAR

Statligrammeoverføringi % av brutto
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UtdelingavKS-hedersmerkertil ansattevedomsorgsenhetene.Fravenstre:enhetslederHemnesomsorgssenterTom
Horseng,enhetslederKorgenhjemmetjenesteKariB. Lillebjerka,GunnLangseth,IreneLenningsvik,EvyLund,

IngerLundordførerKjell-IdarJuvik,enhetslederKorgensykehjemRagnhildFineide

Regnskapsprinsipper
Regnskapene avlegges i følge forskrift om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for kommunaleog fylkeskommunalforetak.
Institutt for god kommunal regnskapsskikk
(GKRS) gir også føringer for hvordan
regelverketskalpraktiseres.

De kommunale regnskapsforskriften
bestemmer at tidspunktet for bokføring
og periodisering skal skje etter
anordningsprinsippet.Anordningsprinsippet
innebærerat allekjenteutgifter/ utbetalinger
og inntekter/ innbetalinger i året skal tas
med i årsregnskapet for vedkommende år,
enten de er betalt eller når årsregnskapet
avsluttes.

I kommuneregnskaper føres utgifter og
inntekter hvor utgiftene representerer
anskaffelserav varer og tjenester. I privat
virksomhet føres påløpte kostnader
og inntekter i resultatregnskapet hvor
kostnadenerepresentereforbruk av varerog
tjenester. De kommunale resultatregnskap
belastes med låneavdrag for investering
mens avskrivningerikkehar resultateffekt.

Hovedtrekkene i kommunens
bevilgningsregnskap,eksklusivinterne�nans
ieringstransaksjoner,kansammenlignesmed
privatevirksomheterskontantstrømsanalyse

i det begge oppstillinger grupperes etter
anskaffelseog anvendelseav midler.

Det kommunal regnskapeter delt i 3 deler :

• Driftsregnskapet

• Investeringsregnskapet

• Balanse

I investeringsregnskapetføres anskaffelser
over 100.000 kroner med økonomisk
levertid over 3 år. Det samme gjelder for
engangsinntekter og utgifter av spesiell
karakter. Alle utlån av husbankmidler
(startlån / utbedrings- og etableringslån)
blir ført i investeringsregnskapet. I tillegg
inntektsføres �nansiering av investeringer
og ekstraordinær nedbetaling av gjeld i
investeringsregnskapet.

Balansen viser eiendeler som likvider og
fordringer (omløpsmidler)og anleggsmidler
og hvordan disseer �nansiert i form av kort
eller langsiktiggjeldog egenkapital.

Skatteinntekter
Skatteoppkreveren i Hemnes innfordret
i 2006 i kroner 260, 5 millioner i skatt
og arbeidsgiveravgift mot kroner 245,6
millioneri 2005.

Hemnes kommunes andel av skatt og
arbeidsgiveravgift er kr 91,1 millioner.
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REGNSKAPET 2006
KOMMENTAR

Utviklingi lånegjeldpr. innbygger
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Av dette er kroner 30,7 millioner
naturressursskatt. Tilsvarende for 2005
var kommunens andel av skatt og
arbeidsgiveravgift kroner 87,3 millioner
som gir en skatteøkningpå 4,4%. Nasjonal
skattevekstmellom2005og 2006var kroner
10,064 milliarder eller 11,25 % (ekskl.
selskapsskatt). Laverer skattevekst for
Hemnes henger sammen med reduksjon
i folketallet og lavere andel selvstendige
næringsdrivendeenn landsgjennomsnittet

Årets resultat
Driftsregnskapet for 2006 ble gjort opp
i balanse. Brutto driftsresultat ble 20,6
millioner kroner. Netto driftsresultat ble
25,9 millioner.Stor investeringsaktivitetgir
store inntekter i form av merverdiavgifts
reduksjon. Merverdiavgiftsreduksjon fra
investering i sykehjem og omsorgsboliger
avsettes til fond for senere å benyttes til
ekstraordinæreavdragpå lån.

Resultat av eksterne �nanstransaksjoner
ble -7,4 millioner kroner. Rente og
avdragsutgifterble mindre enn budsjettert
som følge av mindre investeringsutgifter
og at låneopptak er forskjøvet i tid.
Avvik mellom regnskap og budsjett for
renteinntekter,utbytte og eieruttak skyldes
at kraftinntekten er budsjettert med en
art (konsesjonskraftsalg) mens inntekten
er regnskapsført som renteinntekt og
konsesjonskraftsalg.

Momsrefusjonen for 2006 utgjør kr 25,4
millioner hvorav 18,6 millioner er knyttet
til investeringsutgifterog 6,8 millioner er
knyttet til driftsutgifter. Momsrefusjon fra
investeringeri Sykoms-prosjekteter kr 15,7
millioner. Det er avsatt kr 17 millionerav
momsrefusjonentil fond.

Det er ompostert til sammen kr 70 tusen fra
investeringsregnskapettil driftsregnskapet.

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen er per 31.12 .06 kr 70,3
millioner mot 47.5 millioner på samme tid
i fjor. Anvendelseav midler var med andre
ord 22,8 millioner mindre enn anskaffelse
av midler.

Likviditet
Det er avsatt 4 millioner til styrking
av likviditetssreserven i 2006. Etter
avsetningen er likviditetsreserven - 16,3

millioner.Kommunens likviditetellerevnen
til å betale regningerved forfall er god. Ved
utgangen av året utgjør bankinnskuddenekr
107 millionerkroner.

Fond
Kommunes samlede fond utgjør p.r.
31.12.06 kr 47,3 millioner eller 10,4
millioner mer enn ved utgangen av
2005. Av dette er kr 12,9 millioner
disposisjonsfond. På disposisjonsfondene
er det avsatt 3,4 millionertil del�nansiering
av investeringer i 2007, på regulerings-og
konsesjonsavgiftsfondet er det avsatt 1,9
millioner som benyttes til investeringer.
Til andre formål er det avsatt 6,2 millioner
hvorav 677.000til næringsfondet.

Skatt og rammetilskudd
Skatteinntektenog rammetilskuddblesamlet
2,3 millioner kroner mer enn budsjettert.
Avviket skyldes økte skatteinntekter
nasjonalt som også resulterte i høyere
inntekter for Hemnes.

Finansinntekter og utgifter
Framdriften på Sykoms-prosjektetpåvirker
låneopptak, rente- og avdragsbelastning.
Låneopptakene er forskjøvet i tid og
medfører mindre rente og avdragsutgifter.
Renteinntekter og avdrag fra ansvarlige
lån til Helgelandskraft AS er i sin helhet
regnskapsført i investeringsregnskapet.

Gjeld
Kommunens langsiktige gjeld er per
31.12.06 kroner 656.4 millioner mot 531,2
millioner på samme tid i fjor. Av dette
er 330.7 millioner pensjonsforpliktelser
og 89 millioner lån i forbindelse med
konsesjonskraftsalg. Kommunen har
tilsvarende beløp i obligasjoner som skal
innløses i 2013 og vil dekke lånegjelden..
Lån som �nansierer investeringer utgjør
kr 236,7 millionerog er en økning på 95,2
millionerfra 2005.

Investering
Hemnes kommune aktiverer117 millioneri
investeringeri 2006. Investeringsregnskapet
er gjort opp med ett udisponert beløp på
21.375kroner.
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Stab og støtte

Buds(end) Regnskap Avvik

Politisk virks.
/ Felles / Sst

2006 2006

Utgifter 22 624 25 626 -3 002

Inntekter -2 661 -5 093 2 432

T O T A L T 19 963 20 533 -570

Totalt er regnskapsførteutgifter kr
359.000større enn budsjett. Avvikene
skyldesi hovedsakoverskridelserpå
utgifter til data, kopimaskinerog skrivere.
Kommunen får stadigmere datautstyrog
programvare. Anskaffelseneutgiftsføresi
investeringsregnskapelleri enhetene mens
vedlikeholdsog serviceutgifterbelastes
edb-avdelingen. Enheten må bidra mer
til �nansiering av disse utgifteneved økte
interne overføringer.

Kirken & næring

Buds(end) Regnskap Avvik

Kirken &
Næring

2006 2006

Utgifter 5 157 6 771 -1 613

Inntekter -8 990 -9 118 129

T O T A L T -3 832 -2 347 -1 485

Totalt er avvikmellomregnskapog budsjett
- kr 1.484.000. Avviketskyldesi hovedsak
at det er inntektsført mindre inntekter fra
konsesjonkraftsalg,dobling utgiftene til

ungjobb og ekstraordinærtvedlikeholdpå
Bjerkaindustribygg. Det er inngått en 10
årigavtaleom konsesjonskraftsalgsom
utløper i 2013. Avtalengir inntekter både
fra kraftsalgog obligasjoner. Kraftprisen
er fast for hele avtaleperiodenmen
innkjøpsprisenkan variere. I 2006 er
innmatingsavgiftenøkt.

Skoler

Buds(end) Regnskap Avvik

Skoler 2006 2006

Utgifter 61 460 65 828 -4 368

Inntekter -10 060 -13 358 3 298

T O T A L T 51 400 52 470 -1 071

Skoleenheten har et samlet avvik på - kr
25.000- dvs. intet avvik.
Årsaken til at regnskap og budsjett
balanserer er at utgifter til samiskopplæring
på kr 275.000- er saldert mot et overskudd
i enheten på kr 200.000 - samt kr 75.000 -
overført fra fond. Kfr. vedtak i OKU.

Barnehager

Buds(end) Regnskap Avvik

Hemnes
barnehage

2006 2006

Utgifter 14 636 16 956 -2 319

Inntekter -10 227 -12 220 1 993

REGNSKAPET 2006
DRIFT

Brutto driftsutg adm styringog
fellesutg i % av tot brutto driftsutg.

Brutto driftsutgifter barnehage i %
av totale brutto driftsutgifter

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

Brutto driftsutgifter kirke i % av
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter næring i % av
totale brutto driftsutgifter
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T O T A L T 4 409 4 735 -326

Det er kun regnkapstekniskeårsakertil
avviketmellomregnskapog budsjett.
Barnehagenegår samletsett i balanse.
De øremerkedestatstilskuddenetil
barnehagene er økt i 2006. Merinntekten
er ført på fellesansvarfor skolerog
barnehager , et ansvar som liggerunder
skoler. I tilleggtil å dekke merutgiftene
er det foretatt avsetningav skjønnsmidler
på fond til bruk i 2007. Fellesutgifter
barnehager er skiltut i eget ansvar fra og

med 2007

Kultur

Buds(end) Regnskap Avvik

Kultur 2006 2006

Utgifter 6 776 7 371 -595

Inntekter -246 -887 641

T O T A L T 6 529 6 484 46

Avvikmellomregnskapog budsjett er
kr 45.000. Totalt sett kom enheten ut
med et lite overskudd.Det er gjort en del

omfordelingerinnenfor eget budsjett for
å jevneut over/ underforbruk, uten at
dette har gått ut over den planlagtedrift av
enheten.

Kommunalteknikk

Buds(end) Regnskap Avvik

Kommunal-
teknikk

2006 2006

Utgifter 31 154 32 645 -1 491

Inntekter -19 843 -21 463 1 620

T O T A L T 11 311 11 182 130

Avvikmellomregnskapog budsjett er
kr 129.000.For tjenester �nansiert av
kommunalegebyrble det merforbruk
på vann og mindreforbruk på avløp.
Kommunen får inntektssviktsom følge
av redusert vannforbruk. Kommunen har
tatt over slamtømmingnoe som medfører
reduserte utgifter. Kommunaleveger,
gatelys,parker og kirkegårderhar totalt
sett mindreforbruk. Til brannvern er det

merforbruk mens feiinggår i balanse.
Bygg og eiendom

REGNSKAPET 2006
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
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Elevervedkulturskolen,hersammenmedrektorJonErvik
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REGNSKAPET 2006
DRIFT

Buds(end) Regnskap Avvik

Bygg og
eiendom

2006 2006

Utgifter 30 891 31 260 -369

Inntekter -13 016 -12 311 -705

T O T A L T 17 874 18 949 -1 074

Avviketmellom regnskapog budsjett er-
kr 1.074.000.Avviketskyldesi hovedsak
inntektssviki det husleieinntekteneer
mindre enn budsjettert. Kommunen er
andelseieri Hemnes borettslagog må
dekke utgiftenedersom boligeneikkeblir
utleid. I tilleggfår enheten inntektssvikt
på kommunalebyggog anleggettersom
idrettslagog foreninger får leieanleggene
vederlagsfritt.

Landbruk plan og byggesak

Buds(end) Regnskap Avvik

Landbruk plan
og byggsak

2006 2006

Utgifter 5 736 6 197 -460

Inntekter -1 230 -1 881 651

T O T A L T 4 507 4 316 190

Avviketmellom regnskapog budsjett er
kr 190.000. Avviketskyldesi hovedsak
økte gebyrinntekterpå oppmåling,
reduserte utgifter til tinglysning,mindre
bruk av landbruksvikarog færre private
oppmålingsoppdrag

Helsetjenesten

Buds(end) Regnskap Avvik

Helsetjenester 2006 2006

Utgifter 10 718 11 861 -1 144

Inntekter -1 772 -2 904 1 133

T O T A L T 8 946 8 957 -11

Helsetjenesten gikk med et underskudd på
kr. 11.000i 2006.

Sosialtjenesten

Buds(end) Regnskap Avvik

Sosiale
tjenester

2006 2006

Utgifter 25 046 23 960 1 086

Inntekter -7 441 -6 480 -961

T O T A L T 17 605 17 480 125

Avvikmellomregnskapog budsjett er
kr 125.000. Dette til tross for mindre
integreringstilskuddfor �yktninger. AFH-
senteret representerer et overskudd,
og totalt for hele �yktningetjenesten er
overskuddetpå 711 452. Utgiftenetil
økonomisk sosialhjelpøkte med 517 014 i
forhold til budsjett. Avlastningfor barn i
bolig har et underskudd på 391 308.

Korgen sykehjem

Buds(end) Regnskap Avvik

Korgen
sykehjem

2006 2006

Utgifter 30 333 34 883 -4 550

Inntekter -4 142 -6 807 2 665

T O T A L T 26 191 28 076 -1 885

Avvikmellomregnskapog budsjett er - kr
1.884.000.
Avviketkan i sin helhet tilbakeførestil
meromkostningerknyttet til SYKOMS-
utbyggingen.Avviketgjelderbåde
for Korgen sykehjemog Korgen
hjemmetjensete.
Korgen sykehjemhar hatt et overbelegg
som har steget gjennom hele året pga det
begrensedetotale tilbudet i byggeperioden.
Det startet med 3 pasienter i overbelegg
i januarog ble i løpet av året 6 pasienter i
overbelegg.Innleie av ekstra bemanning
i forhold til dette er på 2,1 til 4,2 årsverk
i løpet av året. I tillegghar tjenesten
hatt meget dårligebeboere på Messa
som har ført til ekstrainnleie.Inkludert
nattbemanningenpå Statkraftmessaog
kjøkkenstillingen,har dette utgjort 3,78
årsverkekstra bemanning.

Driftsutgifter til kjøp av vaskeritjenester,
husleie,transport o.l er på ca kr. 450 000,-

Brutto driftsutgifter kommunehelse i
% av totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter sosialtj. i % av
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter pleieog omsorg
i % av totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter barnevern i %
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REGNSKAPET 2006
DRIFT

Korgen hjemmetjeneste

Buds(end) Regnskap Avvik

Korgen
hjemmetjeneste

2006 2006

Utgifter 26 736 27 614 -879

Inntekter -2 070 -3 351 1 281

T O T A L T 24 665 24 263 402

Avvik mellom regnskap og budsjett
er kr 402.000. Avviket skyldes i sin
helhet et overskudd på pensjon og
arbeidsgiveravgift. Avviket oppsto i
forbindelse med budsjettreguleringene
etter lønnsforhandlingene. Regnskap for

2006 er forøvrig i balanse

Hemnes omsorgssenter

Buds(end) Regnskap Avvik

Hemnes oms.
senter

2006 2006

Utgifter 24 186 27 015 -2 829

Inntekter -3 364 -4 914 1 549

T O T A L T 20 821 22 101 -1 280

Avviketskyldesi hovedsakSYKOMS-
utgifter og utgifter knyttet til bemanning i
bolig hos ny bruker. I tilleggoverforbruk
på variabellønn og driftsutgifteri forhold

til medisin,matvarerog bilhold.

Ansattefrahelsetjenestenpåtur.Fravenstre:
KristinAkselsen,Åse Valla,UllaMonsen,

ReidunChristiansenogWenche-LiseSandnes

Brutto driftsutgifter bolig i % av
totale brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter brann og
ulykkesvern i % av totale brutto

Hemnes
Gruppe
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Hemnes

Gruppe
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FraåpningenavbiblioteketpåHemnesbergetsomflyttetinni nyelokaleri 2006
Snømannlageti Bleikvasslibarnehage
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REGNSKAPET 2006
DRIFT

Økonomiske oversikt- drift

Note 2006 2005
Driftsinntekter:

Brukerbetalinger 1 11 870 11 901
Andre salgs-og leieinntekter 2 17 751 16 437
Overføringer med krav til motytelse 3 44 932 29 965
Rammetilskudd 78 411 62 228
Andre statligeoverføringer 20 589 19 765
Andre overføringer 4 5 504 8 506
Skatt på inntekt og formue 91 163 87 320
Eiendomsskatt 41 325 34 131
Andre direkte og indirekteskatter 5 8 583 8 146
Sum driftsinntekter 320 129 278 398

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter 173 542 159 296
Sosialeutgifter 37 754 31 953
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 6 63 440 56 042
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7 9 386 7 783
Overføringer 8 21 787 25 412
Avskrivninger 12 789 13 126
Fordelteutgifter -19 136 -19 645
Sum driftsutgifter 299 562 273 967
Brutto driftsresultat 20 567 4 431

Finansinntekter:

Renteinntekter,utbytte og eieruttak 9 11 895 7 025
Mottatte avdragpå utlån 10 184 257
Sum eksterne �nansinntekter 12 079 7 282

Finansutgifter:

Renteutgifter,provisjonerog andre �n.utg. 7 807 5 896
Avdragsutgifter 11 613 4 630
Utlån 83 119
Sum eksterne �nansutgifter 19 503 10 645
Resultateksterne �nanstransaksjoner -7 422 -3 363
Motpost avskrivninger 12 789 13 126
Netto driftsresultat 25 935 14 195

Interne �nanstransaksjoner:

Bruk av tidligereårs regnsk.m.mindreforbruk 768 0
Bruk av disposisjonsfond 16 918 13 278
Bruk av bundne fond 2 096 1 795
Bruk av likviditetsreserve 0 0
Sum bruk av avsetninger 19 782 15 073
Overført til investeringsregnskapet 11 1 920 0
Dekning av tidligereårs regnsk.m.merforbruk 0 0
Avsetningertil disposisjonsfond 28 551 26 390
Avsetningertil bundne fond 15 070 2 110
Avsetningertil likviditetsreserven 176 0
Sum avsetninger 45 717 28 500
Regnskapsmessigmer/mindreforbruk 0 768

Gladgutti Korgenbarnehage

HåkonKvitnesjobbervedkommu-
nalteknikk.Han varenavdemsom
i 2006fikk gullklokkenfor25 års

tjenestei Hemneskommune
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REGNSKAPET 2006
INVESTERING

Finansieringav investeringer

Økonomisk oversikt- investering

Note 2006 2005

Inntekter

Salgav driftsmidlerog fast eiendom 12 13 33

Andre salgsinntekter 3 0

Overføringer med krav til motytelse 13 777 2 605

Statligeoverføringer 70 0

Andre overføringer 1 638 0

Renteinntekter,utbytte og eieruttak 785 0

Sum inntekter 3 216 2 637

Utgifter

Lønnsutgifter 1 175 1 166

Sosialeutgifter 85 42

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 93 445 43 728

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3 0

Overføringer 18 634 8 369

Renteutgifter,provisjonerog andre �n.utg. 0 0

Fordelte utgifter 0 0

Sum utgifter 113 343 53 306

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 0 90 136

Utlån 14 1 240 858

Kjøp av aksjerog andeler 15 879 89 809

Dekning av tidligereårs udekket 0 0

Avsetningertil ubundne investeringsfond 4 865 4 070

Avsetningertil bundne fond 2 492 1 882

Avsetningertil likviditetsreserve 3 833 1 800

Sum �nansieringstransaksjoner 13 309 188 556

Finansieringsbehov 123 435 239 224

Dekket slik:

Bruk av lån 90 429 111 783

Mottatte avdragpå utlån 16 5 404 5 609

Salgav aksjerog andeler 116 88 574

Bruk av tidligereårs udisponert 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet 17 1 920 0

Bruk av disposisjonsfond 13 764 10 834

Bruk av ubundne investeringsfond 11 824 17 798

Bruk av bundne fond 0 4 626

Bruk av likviditetsreserve 0 0

Sum �nansiering 123 457 239 224

Udekket/udisponert 21 0

73 %

4 %

2 %

21 %

Lån

Mottatte avdrag

Overføringer fra driftsregnskapet

Fond

YngveAndreassensombegyntesom
lærlingpåIKT-avdelingeni 2006
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REGNSKAPET 2006
BALANSE

Netto driftsutg adm styring
fellesutg i % av totale netto driftsutg

Netto driftsutgifter barnehage i %
av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter
grunnskoleopplæring i % av totale
netto driftsutgifter

EIENDELER
Noter 2006 2005

(Beløpi 1 000 kroner)
Anleggsmiddel 847 979 711 127
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 18 409 044 288 797
Utstyr,maskinerog transportmidler 18 14 680 12 908
Utlån 19 25 904 30 310
Aksjerog andeler 20 127 090 126 260
Pensjonsmidler 21 271 261 252 851

Omløpsmidler 121 042 95 057
Herav:
Kortsiktigefordringer 14 125 9 470
Premieavvik 4 271 1 732
Aksjerog andeler 0 0
Serti�kater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse,postgiro,bankinnskudd 22 102 261 83 856

SUMEIENDELER 969 020 806 184

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 261 918 227 474
Herav:
Disposisjonsfond 23 12 932 15 062
Bundne driftsfond 24 24 054 11 080
Ubundne investeringsfond 25 20 881 27 770
Bundne investeringsfond 26 5 861 3 369
Regnskapsmessigmindreforbruk 0 768
Regnskapsmessigmerforbruk 0 0
Udisponert i inv.regnskap 21 0
Udekket i inv.regnskap 0 0
Likviditetsreserve 27 -16 319 -20 328
Kapitalkonto 214 558 189 752

Langsiktiggjeld 656 447 531 249
Herav:
Pensjonsforpliktelser 330 746 300 754
Ihendehaverobligasjoner 89 000 89 000
Serti�katlån 0 0
Andres lån 236 701 141 495

Kortsiktiggjeld 50 655 47 461
Herav:
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktiggjeld 28 50 655 47 461
Premieavvik 0 0
Sum egenkapitalog gjeld 973 636 806 184

MEMORIAKONTI
Memoriakonti 22 915 9 762
Herav:
Ubrukte lånemidler 22 915 9 762
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto for memoriakontiene -22 915 -9 762
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Note 1 Brukerbetaling 2006 2005

1 Skoler 561 648

2 Barnehager 3737 3798

3 Helse / sosial 2 24

4 Omsorg 7226 7071

5 Musikkskole 211 217

6 Landbr.vikar 133 144

Sum 11870 11902

Note 2 Andre salgs- og leieinntekter 2006 2005

1 Diversesalgsinntekter 2070 1737

2 Husleie/festeavgifter 4616 4816

3 Vann/kloakk 10790 9473

4 Annet avg.pl.salg 276 410

Sum 17752 16436

Note 3 Overføring med krav til motytelse 2006 2005

1 Refusjonfra staten 27719 17034

2 Sykelønnrefusjon 11405 8973

3 Refusjonfra andre kommuner/fylke 4353 3459

4 Refusjonfra private 1455 499

Sum 44932 29965

Note 4 Andre overføringer 2006 2005

1 Overføring fra fylkeskommuner 156 254

2 Overføring fra andre kommuner og private 3 175

3 Konsesjonskraft- brutto 5345 8077

Sum 5504 8506

Note 5 Andre direkte og indirekte skatte 2006 2005

1 Konsesjonsavgifter 8583 8145

2 Naturressursskatt 30791 30295

Sum 39374 38440

Note 6 Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tjenesteproduksjon 2006 2005

1 Kontor/underv/arb.materiell 3207 2992

2 Med.forbruksmateriell/kostutgifter 4014 3911

3 Annet forbruksmateriell 3445 2642

4 Post, bank, telefon 2186 1687

5 Annonser,reklame,informasjon 530 533

REGNSKAPET 2006
NOTER

Netto driftsutgifter kommunehelse
i % av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pleieog omsorg
i % av totale netto driftsutg.

Netto driftsutgifter sosialtj. i % av
totale netto driftsutgifter
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REGNSKAPET 2006
NOTER

6 Opplæring,kurs,møter 1702 1710

7 Reiser,diett 2470 2596

8 Transport, drift av egne transportmidler 4097 3613

9 Energi 6390 6088

Forsikringer 2228 2041

Leieav lokalerog grunn 7245 7026

Inventar og utstyr 2754 2093

Kjøp, leieav transportmidler 1234 1564

Vedlikehold,serviceavtaler 23105 19324

Tjenester 1214 793

Utgifter i ovenfor som rapportes som lønnsutgift -2470 -2596

Internkjøp 1675 661

Sum 63351 56017

Note 7 Kjøp av varer og tjenster som erstatter egen
tjenesteproduksjon 2006 2005

1 Kjøp av tjenester fra andre kommuner,fylker,stat 6746 5755

2 Kjøp av tjenester fra private 2634 2027

Sum 9380 7782

Note 8 Overføringer - utgift 2006 2005

1 Stat, fylket,andre kommuner 7267 6493

2 Vennskapsarbeid 0 171

3 Tilskuddrobust landbruk 232 47

4 Tilskuddungjobb 577 525

5 Kirkeligefellesråd 2355 2099

6 Tilskuddtil næringsutvikling 127 21

7 Tilskuddtil bedrifter 287 80

8 Hasvo 1051 1017

9 Diverse tilskudd 9893 14959

Sum 21789 25412

Note 9 Renteinntekter, eieruttak 2006 2005

1 Renteinntekter 6919 3628

2 Aksjeutbytte 4976 3396

Sum 11895 7024

Note10 Mottatte avdrag - utlån 2006 2005

1 Sosiallån 160 228

2 Næringslån 25 29

Sum 185 257

Note 11Overført investeringsregnskapet 2006 2005

1 Overføring fra drift 1920 0

Netto driftsutgifter barnevern i %
av totale netto driftsutgifter

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

Netto driftsutgifter kultur i % av
totale netto driftsutgifter
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Sum 1920 0

Note 12Salg av fast eiendom 2006 2005

1 Salgav festetomter 0 32

Sum 0 32

Note 13Overføring med krav til motytelser 2006 2005

1 Statstilskudd 1 208

2 Fylket 709 820

3 Andre kommuner 0 357

4 Private(fra Statkraftvedr.Halvardalen) 67 1217

Sum 777 2602

Note 14Utlån 2006 2005

1 Startlån 1240 858

Sum 1240 858

Note 15Kjøp av aksjer og andeler 2006 2005

1 CLN obligasjon 89000

2 EgenkapitalinnskuddKLP 879 809

Sum 879 89809

Note 16Mottatte avdrag på utlån 2006 2005

1 Startlån 2492 1882

2 AnsvarligHelgelandskraft 3726

Sum 2492 5608

Note 17Overføring fra driftsregnskapet 2006 2005

1 Overføring fra drift til investering 1920

Sum 1920 0

Note 18Fast eiendom/anlegg/maskiner med mer 2006 2005

Bokført verdi 01.01. 301706 280806

+Oppskrivinger 0

+Aktivert i året 15470 34059

-Avgangi året (salg) -33

-Avog nedskrivingi året -10617 -13126

Bokført verdi 31.12. 306559 301706

REGNSKAPET 2006
NOTER

Netto driftsutgifter kirke i % av
totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter samferdsel i %
av totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter brann og
ulykkesvern i % av totale netto
driftsutg
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REGNSKAPET 2006
NOTER

Note 19Utlån 2006 2005

1 Sosialeutlån 1107 1240

2 Startlån/ utbedringslån/ etableringslån 10168 11532

3 Næringslån 647 638

4 Ansvarliglån Helgelandskraft 13982 16900

Sum 25904 30310

Note 20 Aksjer og andeler 2006 2005

1 KLP 5210 4330

2 Hasvo AS 1000 1000

3 Radio Korgen 30 30

4 Finneidfjordsamfunnshus 3070 3070

5 ASBleikvasliGruber 896 896

6 HelgelandskraftAS 21000 21000

7 Hemnes Allaktivitetshus 6725 6725

8 Andre aksjerog andeler 159 209

9 CLN obligasjon 89000 89000

Sum 127090 126260

Tilgang/avgang aksjer 2006 2005

Aksjer/andeler bokført verdi 01.01 126260 36451

Kjøp av obligasjoner/ aksjer 904 89809

Salgav aksjer -55

Oppskrivingaksjer 21 0

Nedskrivingav aksjer -40

Aksjer/andeler bokført verdi 31.12 127090 126260

Note 21Pensjonsmidler - KLP og SPK 2006 2005

Årets pensjonskostnad(F§13-1,bokstav C) 19870

Nåverdiav årets pensjonsopptjening 18456

Rentekostnadav påløpt pensjonsforpliktelse 14958

Forventet avkastningpå pensjonsmidlene 13545

Administrasjonskostnader 809

Amortisert premieavvik

Netto pensjonskostnad 19870

Årets pensjonspremietil innbetaling 17226

Årets premieavvik 2644

Note 22 Kasse, postgiro, bankinnskudd 2006 2005

1 Kontantkasser 81 46

2 Foliokonto 42434 30818

3 Oppkjørskonto - kraftsalg 34288 28564

4 Skattetrekk 7522 6457

Fordelingpå fondstyper 2006

Disp. fond

Bundne driftsfond

Ubundne Inv. fond

Bundne inv. fond

Ailin Valåmoi jobb
vedøkonomiavdelingen
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5 Div konti 18320 17970

Sum 102646 83855

Note 23 Disposisjonsfond 2006 2005

Beholdningper 01.01. 15063 12784

Brukt i løpet av året 30682 24110

Avsatti løpet av året 32282 26389

Beholdningper 31.12. 16663 15063

Note 24 Bundne driftsfond 2006 2005

Beholdningper 01.01. 11080 10765

Brukt i løpet av året 2029 1795

Avsatti løpet av året 15000 2110

Beholdningper 31.12. 24051 11080

Note 25 Ubundne investeringsfond 2006 2005

Beholdningper 01.01. 27770 41499

Brukt i løpet av året 11824 17798

Avsatti løpet av året 4865 4069

Beholdningper 31.12. 20811 27770

Note 26 Bundne investeringsfond 2006 2005

Beholdningper 01.01. 3369 6112

Brukt i løpet av året 0 4625

Avsatti løpet av året 2492 1882

Beholdningper 31.12. 5861 3369

Note 27 Likviditetsreserve 2006 2005

Beholdningper 01.01. -20328 -22128

Brukt i løpet av året 0 0

Avsatti løpet av året 4009 1800

Beholdningper 31.12. -16319 -20328

Note 28 Kortsiktig gjeld 2006 2005

1 Skattetrekk 7403 6377

2 Påleggstrekk 119 80

3 Skyldigarb.avgiftav feriepenger 579 1500

4 Skyldigferiepenger 17879 15834

5 Skyldigarbeidsgiveravgift 4333 2760

6 Avdragsutgifter 0 6141

7 Leverandørgjeld 16982 10202

8 Skyldigmva 1 175 1833

9 Diverse 2185 2734

REGNSKAPET 2006
NOTER

Utviklingav likviditetsreserven
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Sum 50655 47461

Note 29 Reg og konsesjonsavgiftsfondet 2006 2005

Beholdningper 01.01. 1660 1660

Tilgang 8583 8411

Bruk 8331 8411

Beholdningper 31.12. 1912 1660

Note 30 Garantiansvar

Formål Varighet Varighet

1 Hemnes boligstiftelse(HBS)
15.08
2029 15.082029

2 Helgelandkraft AS
31/12/

2016
31/12/

2016

3 Helgelandavfallsforening
10/11/

2013
10/11/

2013

2006 2005

Note 31Endring arbeidskapital

1 Omløpsmidler 125696 95057

2 Kortsiktiggjeld 51512 46620

Arbeidskapital 74184 48437

Investeringer 2006 2005

IKT 2 737 2559

Utearealerskolerog barnehager 100

Kirken,HFKR 654

Idrett/fritidsaktivitet 200 200

Kulturvern / museer 11

Gatelys 267 465

Tra�kksikkerhetsplan 68 411

Kommunaleveger 7 769

Kommunalebygg 886 2608

Svømmehall,Korgen 4 669 5129

Aksjerog andeler 901 695

Korgen helsesenter 21 110

Rådhuset 248

Korgen samfunnshus 418

Utbyggingsområder,næring 6 909

SYKOMS 80 672

Sum

REGNSKAPET 2006
NOTER
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LIKESTILLING
HMS

Likestilling
Andelen av kvinner ansatt i Hemnes
kommune er på 72- 73 %, så det
er ingen tvil om at kommunen er en
kvinnearbeidsplass.
Det er imidlertid også kvinnene som
innehar de �este deltidsstillingene. 88% av
deltidstilsatte er kvinner. Med dette som
utgangspunkt ble det i 2006 tatt initiativ i
kommunestyret til å få kartlagt andelen av
uønsket deltid. Arbeidet ble startet opp i
2006, og resultatene kommer i 2007.
Pr i dag er det ingen registrerte
forskjeller mellom kjønnene innen
sammen yrkesgruppe når det gjelder
deltid. Denne forskjellen �nner vi
mellom yrkesgruppene. Mest bruk av
deltid �nner vi innenfor omsorg, SFO og
barnehagene. Når det har vært ledighet
i nevnte yrkesgrupper har regelen vært
interne utlysninger først - dette for å
gjøre det mulig for de ansatte å øke sine
stillingsstørrelser.
Utover kartleggingen av uønska deltid
har det ikke vært satt i gang spesielle
likestillingstiltak i kommunen i 2006.

I forbindelse med lønnsoppgjøret ble
det med bistand fra KS kjørt statistikker
på lønnsforskjeller mellom kjønnene.
Statistikkene viste

• at det ikke var noen markante
endringer i lønnsforskjellene
mellom kjønnene

• at månedslønnen for menn er noe
høyere enn for kvinner

• at det ikke er lønnsforskjeller
mellom kjønnene innenfor
samme stillingsgruppe. Skilnaden
er mellom yrkesgrupper, der det
kan være overrepresentasjon i
den ene eller andre retning.

HMS
Kvalitetssystemet som ble kjøpt inn i
2005 ble delvis implementert i 2006. I
dette systemet vil også HMS inngå.
Av ulike grunner gjenstår det en del
arbeid før systemet er i aktiv bruk i hele
organisasjonen.
AMU har hatt møter etter fast
møtekalender. Dette opplegget har vist seg
å fungere godt. Kommunen har nå fått et
aktivt AMU som har interesse i å følge opp

driften/arbeidsmiljøet i organisasjonen.
På hvert møte er det fast rapportering
fra sykefraværs-/arbeidsmiljøet i
organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten har
fast rapportering til utvalget. Likeledes
har ulike enheter hatt informasjon om sine
aktiviteter på det aktuelle området.

Sykefravær
Som IA-bedrift har kommunen
forpliktet seg til systematisk arbeid med
sykefraværsoppfølging.
Den enkelteenhetslederharansvar innenfor
sitt ansvarsområde mens personalkontoret
har ansvar for koordinering, oppfølging,
kunnskapsformidling og kontakt med
eksterne samarbeidspartnere.

Sykefraværsarbeidet ble i 2004 og 2005
organisert som prosjekt. Personalkontoret
ble styrket med 1 årsverk prosjektstilling. I
2006 ble styrkingen ikke videreført.
Ved etablering av IA-avtale var målet å
komme under 10% i totalt sykefravær.
For 2006 var det samlede fraværet på
9,6%. Dette er en økning fra 2005 på
2,3%. Denne utviklingen følger den
generelle tendensen i arbeidslivet.
Økningen i sykefraværet kom i form av
økt langtidsfravær.

Arbeidsstokkenfordelt på kjønn

Utviklingi sykefraværeti 2006

Utviklingi sykefraværet2000-
2006

Kommunensbedriftsidrettslagpå volleyballturne-
ringi Mosjøen
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RAMMEVILKÅR OG
UTVIKLINGSTREKK

Befolkningsutvikling
Befolkningsnedgangen i Hemnes
kommune fortsetter. I 2005 hadde
Hemnes kommune 4 542 innbyggere, men
innbyggertallet ble redusert til 4 510 innen
utgangen av 2006. I 1980 hadde Hemnes
kommune 5 005 innbyggere noe som betyr
at innbyggertallet på 26 år er redusert med
ca 10 prosent. Befolkningsnedgangen kan
forklares med fødselsunderskudd og netto
ut�ytting i perioden.

Fødselsoverskudd
Det største fødselsoverskuddet hadde
Hemnes kommune i 1994 med hele
19 �ere fødte i forhold til antall døde.
Det største fødselsunderskuddet hadde
Hemnes kommune i 2000 med 25 færre
fødte i forhold til døde. I 2006 var det

fødselsoverskudd på tre personer. Ser
vi på hele perioden 1980-2006 var

fødselsunderskuddet på 62 personer.

Flyttebevegelser
Størst netto inn�ytting hadde Hemnes
kommune i 1980 da 48 �ere personer
�yttet inn enn ut. Totalt �yttet det 190
personer inn i Hemnes kommune og 142
personer �yttet ut. I 2001 hadde Hemnes
kommune størst netto ut�ytting med i alt
71 personer. Det var 166 personer som
valgte å �ytte inn i kommunen, mens 237
valgte å �ytte ut. I 2006 var netto�yttingen
på minus 35 personer. Total netto�ytting
i perioden 1980-2006 var minus 433
personer.

Befolkningsstruktur
Alderssammensetningen i befolkningen
er avgjørende for hvordan tjenestetilbudet
i kommunen skal settes sammen.

Hovedtendensen er at andelen eldre øker,
mens andelen i de yngre aldersgruppene

avtar.
Gruppen 80 år og eldre er for eksempel 60
prosent større i 2005 enn i 1980, men det
er 15 personer færre i denne aldersgruppen
i 2005 enn da vi hadde toppen av
eldrebølgen i 2003. Tendensen framover
mot 2010 er en fortsatt nedgang i denne
aldersgruppen. Aldersgruppen 6-15 år er
redusert med 22 prosent fra 1980 til 2005,
og det samme gjelder for aldersgruppen
0-5 år. Tendensen mot 2010 er en fortsatt
nedgang i begge disse gruppene.

Tendensen på landsbasis er at Norge vil få
en permanent situasjon der en større andel
av befolkningen er over 80 år. Dette har
sammenheng med lavere fødselstall og en
stadig eldre befolkning som lever relativt
lengre enn tidligere.

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

Næringsstruktur og bosetting hører nært
sammen. I 2006 bodde 64,5 prosent
av befolkningen i Hemnes kommune i
tettsteder. I 2000 var tallet 60,4 prosent.
Dette kan forklares med at ut�yttingen
sannsynligvis er størst i områdene
utenfor tettbygde strøk, og at det foregår
en sentralisering internt i kommunen.
Folk �ytter fra perifere områder inn til
tettstedene.

Bosettingsmønster er nært knyttet sammen
med næringsstrukturen. I 2005 var 41
prosent av alle sysselsatte sysselsatt i
offentlig sektor. Offentlige kontorer og
størsteparten av de kommunale tjenestene
er lokalisert i tettstedene. Det samme
gjelder sekundærnæringene, industri
etc., som sysselsatte 24 prosent og privat
tjenesteyting som sysselsatte 22 prosent av
arbeidsstokken i 2005.

Landbruksnæringa som bidrar til en mer
desentralisert bosetting, sysselsatte 13
prosent av arbeidsstokken i 2005. Dette
medfører at 87 prosent av de sysselsatte
i Hemnes kommune var sysselsatt

Befolkningsutviklingi
% av befolkningai 1980

Befolkningsutvikling1980 - 2006
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i virksomheter som er lokalisert til
tettstedene.

Arbeidsledighet
Antall arbeidsledige er registrerte personer
i aldersgruppen 16-66 år uten arbeid. Som
arbeidsledig regnes personer som ikke har
inntektsgivende arbeid, er arbeidsfør og
disponibel for det arbeid som de søker.

År 00 01 02 03 04 05 06

Antall
ledige

61 75 82 87 91 80 87

Hovedtendensen på arbeidsmarkedet i
2006 er at nedgangen i ledigheten fra
2004 er snudd og øker i 2006. Dette til
tross for en positiv endring i etterspørselen
etter arbeidskraft og betydelig strammere
arbeidsmarked sammenliknet med 2005.

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 deltakere på
arbeidsmarkedstiltak og antall mottakere
av overgangsstønad.

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

Hemnes kommune har hatt en
gjennomgående forbedring i levekårene
fra 2002 til 2004, men i fra 2004 til 2005
har det skjedd en forverring i levekårene.
I 2006 skjer det en forbedring i Hemnes,
mens Rana har en tydelig forverring
i sine levekår relatert til levekårsdata.
Hemnes kommune scorer spesielt dårlig
på følgende delindikatorer: sosialhjelp
(8), attføring (10), antall mottakere av
overgangsstønad (10), antall arbeidsledige
(7) og lav utdanning (8). Når det gjelder

voldskriminalitet, ligger Hemnes
kommune på den nedre delen av skalaen
(1).

Inntektssystemet
Kommunene har to hovedinntektskilder.
Det er de statlige rammeoverføringene
og skatteinntektene. Samlet betegnes
dette som frie inntekter, og er inntekter
kommunen fritt kan disponere til ulike
formål.

Rammetilskuddet består av �ere typer
tilskudd. Det er innbyggertilskuddet, Nord-
Norgetilskuddet, regionaltilskuddet og
skjønnstilskuddet. Nord-Norgetilskuddet
gis som et tilskudd per innbygger
i Nordland, Troms og Finnmark.
Regionaltilskuddet gis til kommuner med
færre enn 3 000 innbyggere, og som har
lavere skatteinntekt per innbygger enn
110 prosent av landsgjennomsnittet. Det
ordinære skjønnstilskuddet blir brukt til
å kompensere kommuner for spesielle
lokale forhold som ikke fanges opp i
den faste delen av inntektssystemet. Det
ekstraordinære skjønnstilskuddet gis til
kommuner som tapte på omlegginga av
inntektssystemet i 1997.

Innbyggertilskuddet fremkommer som
differansen mellom samlet rammetilskudd
og summen av de �re tilskuddene Nord-
Norgetilskuddet, regionaltilskuddet,
skjønnstilskuddet og hovedstatstilskuddet.
Det samlede innbyggertilskuddet
fordeles i utgangspunktet med et likt
beløp per innbygger til alle kommuner.
Innbyggertilskuddet omfordeles deretter
ved at det tas hensyn til utgifts- og
inntektsutjevning, overgangsordninger
etc.

Utgiftsutjevningen tar hensyn til at det er
store forskjeller mellom kommuner når
det gjelder kostnadsstruktur, demogra�sk
sammensetning etc. Disse forskjellene
medfører at det er store variasjoner mellom
kommunene i behov for kommunale
tjenester. Målet med utgiftsutjevningen
er å fange opp disse variasjonene ved
at man tar fra de relativt sett lettdrevne
kommunene og gir til de relativt sett
tungdrevne.

Inntektsutjevningen skal jevne ut
forskjeller i skatteinntekter per innbygger

Fødselsoverskudd
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mellom kommunene. Fra og med 2000
ble løpende inntektsutjevning innført.
Inntektsutjevningen i 2005 er basert
på at kommuner med skatteinntekter
per innbygger under 110 prosent av
landsgjennomsnittet får kompensert 90
prosent av forskjellen mellom eget nivå og
referansenivået på 110 prosent.

Selv om inntektssystemets formål er
å skape forutsigbarhet og stabilitet
i de kommunale inntektene, viser
utviklingen at Hemnes kommune har hatt
betydelige svingninger i driftsinntektene
per innbygger. De�aterte, lønns- og
priskorrigert, regnskapstallene for
Hemnes kommune viser dette. De�aterte
regnskapstall er brukt for å fjerne ”støyen”
som lønns- og prisstigningen medfører, og
viser i hvilken grad Hemnes kommune
er i stand til å takle nye utfordringer.
Hemnes kommune hadde lavest inntekt
per innbygger i 1997. Da var inntektene
på 48 400 per innbygger. Høgest inntekter
per innbygger hadde Hemnes kommune i
2005.

Den største relative økningen i
driftsinntektene per innbygger hadde
Hemnes kommune i perioden 1997-1999
da naturressursskatten ble innført. Deretter
har driftsinntektene holdt seg over
1995-nivået, men vi ser at realveksten i
driftsinntektene er store fra 2005 til 2006.
Driftsutgiftene per innbygger følger stort
sett utviklingen i driftsinntektene.

Trenden for perioden 1995-2004 er at de
lønns- og priskorrigerte driftsinntektene og
driftsutgiftene stiger, men utgiftene stiger
mer enn inntektene. Denne tendensen har
snudd i perioden 2005-2006.

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

Produksjonsindeksene er et mål på

kommunens tjenesteproduksjon i forhold
til landsgjennomsnittet. Indeksen er
konstruert slik at landsgjennomsnittet
ligger på 100. Produksjonsindeksene
for 2005 viser at Hemnes kommune
gjennomgående har et nivå på sine
kommunale tjenester (TOT) som ligger
13 prosent (113 – 100 = 13) over
landsgjennomsnittet. TOT er et samlemål
på kommunens totale tjenesteproduksjon.
Men det er verdt og merke seg at det er
en nedgang i total tjenesteproduksjon
i forhold til året før. Indeksen for total
tjenesteproduksjon går ned fra 120 i 2004
til 113 i 2005, mens korrigert inntekt
(KI) øker fra 122 til 123. Dette kan bare
forklares med nedgang i effektiviteten i
den kommunale tjenesteproduksjon.

Analysene som KRD har gjort, viser
at det er en klar sammenheng mellom
produksjonsindeksen og de økonomiske
rammebetingelsene kommunene har.
Kommuner med høg korrigert inntekt
(KI = inntekt korrigert for utgiftsbehovet)
har gjennomgående høgere produksjon
enn kommuner med lav korrigert inntekt.
Hemnes kommune hadde i 2004 en
korrigert inntekt som lå 22 prosent
(122-100 = 22) over landsgjennomsnittet.
Dette gir Hemnes kommune en mulighet
til å produsere mer kommunale tjenester
enn landsgjennomsnittet (TOT). Vi ser
også at delindeksene for barnehager (BH)
og barnevern (BV) ligger henholdsvis 60
og 42 prosent over landsgjennomsnittet.
Delindeksene for grunnskole (GS) er
noe lavere, mens sosialkontortjenester
(SK), pleie- og omsorgstjenester (PO) og
primærhelsetjenester (PH) har Hemnes
kommune verdier på delindeksen som
ligger ned mot landsgjennomsnittet.

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

kommunale inntekter.

RAMMEVILKÅR OG
UTVIKLINGSTREKK

Utviklingi utgifter/ inntekter pr.
innbygger(2003kroner)
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Brutto inntekter pr. innbygger

Andre statligetilskuddtil driftsformål

53486

3798

Salgs-og leieinntekter 5456

Eiendomsskatt 6579

Andre driftsinntekter 8932

Statligrammeoverføring 11981

Skatt på inntekt og formue 16795

Netto driftsutg.pr. innbygger 49 394

HVORDAN BRUKES
RESSURSENE

KariK. Nilsensomjobbervedsentralbordet

ArkivlederBjørgHanssen

Politiskvirksomhet 1 114

FellesutgifterHemnes 1 066

Sentralstøtte 2 344

Kirken og trossamfunn 537

Skoler 11 552

Barnehager 1 043

Kultur 1 428

Kommunalteknikk 2 468

Byggog eiendom 4 172

Landbruk, plan og byggesak 950

Helsetjenester 1 972

Sosialetjenester 3 848

Pleieog omsorg 16 389
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Generelt
Pr. 01.01.2006 ble det foretatt endringer av
den administrative organiseringen.
Kommunens sentrale administrasjon
består av:

• Rådmannsgruppen:
Kommunalsjef, økonomisjef og
rådgivere – tilsammen 4 årsverk.
Ivaretar administrsjon,
næringsarbeid, utredning
og rådgivning, og har
sekretariatsansvar for råd og
utvalg.

• Sentrale Støttetjenester (SST):
Lønn og personal,
økonomiavdelingen,
sevicekontoret og IT-avdelingen
– tilsammen 17,35 årsverk.
Ivaretar oppgaver innenfor
lønn og personal, regnskap og
fakturering, IT utvikling og
support, sentralbordtjenester/
ekspedisjon, post og
arkivtjenester, div
sekretariatsfunksjoner og
utvalgsbehandling.
Økonomiavdelingen ble
styrket med 1 årsverk
fagkonsulent med hovedfokus på
regnskapsoppfølging.

Det har i 2006 vært et spesielt fokus på
sykefraværsoppfølging, utvikling av nye
IT-løsningerinnen personal og rekruttering
og servicetjenester ut mot enhetene og
publikum.
Sykefravær 3,15%

Ungjobb
Også i 2006 satset kommunen på å tilby
ungdom mellom 16 og 18 år sommerjobb
i 3 uker. Servicekontoret har ansvaret for å
organisere arbeidet.
God omtale i lokalavisen har gjort
ordingen kjent både blant ungdommen og
arbeidsgivere i kommunen.
� i 2006 var det 148 arbeidssøkende i

målgruppen mot 141 i 2005.
� av søkene var det 14 som det ikke

var mulig å skaffe arbeid til mot 22 i
2005.

Dette viser at �ere arbeidsgivere nå
benyttet seg av ordningen.

IKT-satsing
Prosjekt rekrutering/ kompetanse
I sept. 2005 ble det startetopp et prosjekt for
etablering av elektroniske personalmapper
og elektronisk tilsettingsprosess.

Prosjektets er planlagt avsluttet i mai
2007.
Formålet med kompetansedelen

� få registrert all kompetanse til
ansatte i Hemnes kommune.

� rydde og komplettere alle
personalmapper i sentralt
personalarkiv

Formålet med rekrutteringsdelen
� elektronisk søknad på utlyste

stillinger på nett
� elektronisk saksbehandlerverktøy

for utlyste stillinger
All dokumentert kompetanse som
ansatte har blir registrert i elektroniske
personalmapper. Det kommer til nytte ved
bl.a. saksbehandling av utlyste stillinger.
Kommune har nå muligheter for å ta ut
en oversikt/CV for hvilken kompetanse
den enkelte ansatte har. Oversikten blir
fortløpende oppdatert.
Muligheter for elektronisk søknad på nett
er knyttet opp til kommunens hjemmeside
og er kommet godt i gang. 172 utlysninger
er frem til nå behandlet gjennom dette
verktøyet. Mange søkere har benyttet
seg av denne muligheten og det fungerer
tilfredsstillende.

Sykefraværsoppfølging
Et av ansvarsområdene for
personalkontoret ersykefraværsoppfølging
overfor enhetene. Personalkontoret har
ansvar for koordinering, oppfølging,
kunnskapsformidling og kontakt med
eksterne samarbeidspartnere.
Fokusområder
Personalkontoret har innen dette
arbeidsområdet:

• veiledet og fulgt opp ledere
innen sykefraværsarbeid
og forebyggende
arbeidsmiljøarbeid.

• utarbeidet månedlige
sykefraværsstatistikker

• oppfølging av sykemeldte
med møter hvor leder,
personalkontor, tilllitsvalgte og
bedriftshelsetjeneste er med.

• etablert faste samarbeidsrutiner
med NAV-trygdekontor,
Trygdeetatens arbeidslivssenter,
Bedriftsheletjenesten og
Fagforeningene vedrørende
sykefraværsoppfølging.

Sykerfaværsarbeidet har jevnlig vært
drøftet i arbeidsmiljøutvalget.

TJENESTEPRODUKSJON
ADMINISTRASJON

Netto driftsutgifterpr. innb. i kr.
adm. styringog fellesutgifter ekskl.
funksjonene 170 180 og 190
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TJENESTEPRODUKSJON
SKOLE

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

Elevene fra Bjerka overføres til Korgen
sentralskole f.o.m. 5. klassetrinn.
Elevene fra Finneidfjord overføres til
Hemnes sentralskole f.o.m. 8. klassetrinn
I tillegg har Hemnes sentralskole avd.
Opplæring fr. språklige minoriteter ivaretatt
undervisningen av fremmedspråklige
minoriteter for grunnskole-elever og
voksne.
Sykefravær 8,5 %

Ny læreplan - ”Kunnskapsløftet.”
Ny læreplan er innført. Dette innebærer
bl.a. nye fagplaner, reviderte/ nye lærebøker
og styrking av timetallet for basisfagene i
småskolen. Korgen sentralskole har drevet
forsøk med nye fagplaner, programfag

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.
Hemnes har mottatt kr 303.000, som inngår
i den regionale planen for å �nansiere
regionale kompetansetiltak.

Interkommunalt samarbeid.
Skolene i Hemnes samarbeider med Rana,
Nesna og Rødøy om en felles PP-tjeneste.
Driftstilskudd utregnes etter folketall og
utgjør ca. 1,1 mill. kr. for 2006.
Rana, Nesna og Hemnes samarbeider også
om et felles regionalt kompetansekontor
(RKK) der Hemnes kommune yter et
driftstilskudd på ca. kr 90.000 pr. år.

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

� Tilpasset opplæring/ læringsstiler
� IKT /Lærende nettverk
� Leseopplæring
� Begynneropplæring
� Kontakt med næringslivet

� Språkbad
� Introduksjonsprogram
� Handlingsplan mot mobbing
� Invo lve r ingspedagog ikk /

elevmedvirkning
� Drama
� Den kulturelle skolesekken
� Fysisk aktivitet/ skolemåltider
� Utearealet/ skoleanlegget
� Agenda 21

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

IKT
Nasjonale målsettinger om bruk av IKT
i undervisningen �nnes i en egen plan
utgitt av departementet. Hemnes kommune
bevilget 0,7 mill. kr i 2006 til opprustning av
maskin-, utstyr- og programvare på skolene.
En kommunal IKT- plan ble vedtatt i k
.styret og gjort gjeldende i 2006. Skolene
deltar i prosjektet ”Lærende nettverk”
som omhandler metodisk bruk av IKT i
undervisningen.

Samisk opplæring
Kommunen har gitt et opplæringstilbud i sør-
samisk språk og kultur til 10 elever. I tillegg
har to av disse elevene et opplæringstilbud
i nord-samisk. Tilbudene omfatter også
integrereing, dvs. tilsammen 8/4 ukers
opphold ved Sameskolen i Hattfjelldal/
Karasjok.

Logopedtjenesten
1 årsverk
Logopedtjenesten ble �yttet fra Enhet Helse
til Enhet Skole 1. mars 2006.
Det er stor aktivitet når det gjelder
direkte klientkontakt, møtevirksomhet og
saksbehandling. 84 barn og 5 voksne har
fått behandling/ oppfølging/ veiledning av
logopeden. Disse er fordelt på områdene
afasi, stemmevansker, tale�ytvansker, lese-
og skrivevansker og ulike språkvansker.

Rapportering
Både Fylkesmannens oppvekst - og
utdanningsavdelingen og departementet
har lagt større vekt på rapportering fra
kommunene.
Disse �re innrapporteringene dekker stort
sett grunnskoleområdet;

• Elevinspektørene (skolemiljø/

Korrigerte brutto driftsutgiftertil
grunnskole pr. elev

Netto driftsutgiftertil
grunnskoleopplæring pr. inn- bygger
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TJENESTEPRODUKSJON
SKOLE

mobbing)

• Tilstandsrapportering (Pedagogisk
utviklingsarbeid)

• GSI (Grunnskolens
Informasjonsbase- elevstatistikk,
ressursbruk)

Rapportene �nnes på http://
www.skoleporten.no
I tillegg er det igangsatt et arbeid for å lage
en kommunal kvalitetssikringsplan.

Bjerka skole
I 2006 hadde skolen som satsingsområde
først og fremst å innføre kunnskapsløftet
samt kompetansehevning for lærerne.

IKT:
Innenfor IKT har skolen tatt i bruk
læringsplattformen “It’s learning”, som
gjør kommunikasjon lærer, elev og
foresatte lettere. Skolen jobber også for
å få egen hjemmeside. Ei interaktiv tavle
(smartboard) er montert og er med på å
gjøre undervisningen spennende.

Ungt entrepenørskap:
Bjerka skole er pilotskole i prosjektet
“Ungt entreprenørskap” på
småskoletrinnet. Det er 3. og 4. klasse som
sammen med næringslivet setter seg inn i
vårt lokalsamfunn.

Bleikvassli skole
Uteområdet:
Høsten 2006 startet så vidt arbeidet
med å utbedre uteområdet på skolen.
Grunnarbeidet med fotballbane og
løpebane (60 m) ble påbegynt før snøen
kom. Bak skolen skal det bli BMX-bane
og akebakke/ snowboardbakke.

Prosjektarbeid:
Det store prosjektarbeidet i ungdomsskolen
dette året hadde tema lokale mat-og
håndverkstradisjoner. Elevene hadde
samarbeid med eldre i bygda, og prosjektet
endte opp i en kulturkveld for foreldre og
øvrige deltakere. Der presenterte elevene
det de hadde lært både i form av utstilling
og smaksprøver

Finneidfjord skole
Prosjekter:

Finneidfjord skole har hatt �ere prosjekter
i forbindelse med den kulturelle
skolesekken, med tilskudd fra Nordland
fylkeskommune.
“Å søke inntrykk heime og borte” er et
prosjekt som har gått over �ere år, og
følgende aktiviteter ble gjennomført:

• Ekskursjon til �yplassen på
Røssvoll

• Bildeutstilling fra Nordnorsk
kunstsenter

• Ekskursjon til avfallsplassen på
Røssvoll

• O-aktivitet på Bygdetunet på
Bjerka

• Høsttur til Vekthaugkråa og
skidag på Skillevollen.

Arrangementer:
En bærebjelke i skolens aktivitet utad
var arrangement som grøtfest, karneval
og deltakelse i 17. mai feiringen på
Finneidfjord. Med like stor suksess
arrangerte skolen juleverksted og
aktivitetsdager før sommerferien
Skolen har to skolekonserter hvert
skoleår.
I desember 2006 hadde skolen besøk
av Figurteateret i Nordland med
forestillingaen ”En engel til bords- en
djevel i fotenden” Til forestillinga var
Bjerka skole invitert, og forestillinga var
en suksess.

Hemnes sentralskole
Entreprenørskap:
“Se mulighetene og gjør noe med dem”:

Hemnes sentralskole har satt
entrepenørskap på dagsorden med disse
to tema:

Vårt lokalsamfunn:
Skolen ble som 1 av 6 skoler i Nordland
plukket ut til Pilot-skole i forbindelse med
utprøvingen av et undervisningsopplegg i
småskolen: Vårt lokalsamfunn.
Iden forbindelsehar vi hattet tett samarbeid
med Ungt Entrepenørskap, NHO Nordland
og våre partnerskapsbedrifter.

Storyline:
Høsten 2006 gjennomførte 8.
klasse ved skolen en storyline der
gjennomgangstemaet var lokalsamfunnet
vårt. Utgangspunktet for elevene var et
nedbrent Hemnesberget, og oppgaven

Skole Elevtall Elevtall

SKOLE SFO

Bjerka 33 15

Bleikvassli 61 1

Finneidfjord 60 5

Hemnes 192 22

Opplæring
fr.språklige 30 0

Korgen 288 22

SUM 664 65

Lærertetthet

Elevtall

Skole
Lærer-
årsverk

Elever
pr. lærer-
årsverk

2006/07 2006/07

Bjerka 4.6 7.2

Bleikvassli 9.4 6.5

Finneidfjord 6.1 9.8

Hemnes 23.2 8.3

Opplæring
fr.språklige 4.6 6.5

Korgen 35.4 8.1

SUM 83.3 8.0

SaraEiterjordvedBleikvassliskole la-
gerpannekaker.
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eleven �kk var å bygge hjemstedet opp
igjen, både med fokus på egne hjem,
men også på fellesskapet. Med oss på
opplegget var bl.a ordfører Kjell - Idar
Juvik. Han var en viktig motivator i
innledningsfasen og gav elevene realistiske
svar på spørsmålene de hadde. I en senere
fase ble det gitt opplæring i hvordan
man utarbeider en reguleringsplan. Alle
gruppene laget sine egne forslag til «nye
Hemnesberget» før en plangruppe plukket
ut de beste ideene til ett endelig utkast.
Målet med dette var å sette fokus på
lokalsamfunnet og bevisstgjøre elevene på
hva vi faktisk har på stedet, men også på
ting vi kanskje mangler.

Hemnes sentralskole - avd. Norsk-
opplæring for minoritetsspråklige
- Der kulturer møtes -
Elevtallet:
Elevtallet har gått jevnt ned gjennom hele
året, og høsten 2006 var det registrert 16
voksne elever ved norskopplæringa. Det
er omtrent like mange innvandrere som
�yktninger som får norskopplæring.
Fra høsthalvåret var det registrert 12
grunnskoleelever. Alle er integrert i
ordinære klasser i grunnskolen i Hemnes.

Introduksjonsprogrammet
I 2006 var det 6 stk som var ferdig med
introduksjonsprogrammet. Av disse har 3
kommet i fast arbeid.
Selv om de er ferdig med programmet,
har de fortsatt rett til å fortsette med
norskopplæring.

Bedriftsbesøk/ nærmiljø:
Som et ledd i opplæringa, er besøk i
nærmiljøet. Det ble arrangert driftsbesøk
for å får kjennskap til næringsvirksomhet
i vår kommune. Alle bedrifter på
Hemnesberget har hatt besøk, og elevene
har blitt godt mottatt.
Elevene bli også tatt med på turer/
aktiviteter, og gjennom det får de lære om
norsk kultur og væremåte.

Korgen sentralskole
Visjon for Korgen sentralskole er : “Med
kunnskap i Korgen”

Utviklingsmål:
Skolen har utarbeidet �re utviklingsmål.
1) Læringsmål

Tydeliggjøring av mål hva eleven skal
kunne/ lære.

2) Læringsglede
Det betyr å skape motivasjon,
interesse og lyst til å lære og ta fatt på
oppgaven

3) Læringsengasjement
Å øke bevisstheten om betydning av
egen innsats og utvikling
Å aktivt innhente og søke kunnskap

4) Læringsmiljøet
Skolehverdagen ved Korgen
sentralskole skal være preget av
trygghet og inkludering.
Det må være ro og orden i
arbeidsituasjonen og i det fysiske
miljøet.

Kunnskapsløftet:
Korgen sentralskole har andre år på rad
god erfaring med Kunnskapsløftet og den
nye læreplanen (LK-06). Spesielt ønsker
skolen å fremheve videreføring av 2.
fremmedspråk og følgende programfag:

1) Næringsmiddelfag (kokk og servitør)
2) Bygg og anlegg,
3) Naturbruk,
4) Motor og Mekaniske fag,
5) Allmenne fag med vekt på språk og

kultur
6) Allmenne fag med vekt på realfag.

Yrkes-og utdanningsveiledning:
Skolen har gode rutiner for
karriereveiledning og yrkes- og
utdanningsveiledning. Dette i samarbeid
med YOU i Mo i Rana. Alle elevene i 10.
klasse får en samtale med YOU-veileder.

Skolen har også etablert et godt samarbeid
med videregående skoler- Moheia
v.g.skole, Kongsvegen v.g.skole og
Landbruksskolen i Vefsn.

Internasjonalt arbeid:
Skolen har fått midler fra Comenius
(Senter for internasjonalisering av høyere
utdanning). Skolen har samarbeid/
utveksling med skoler i Polen og
Frankrike. Skolen hadde høsten-05 besøk
fra Polen og Frankrike. På våren besøkte
skolen Polen, og på høsten Montherme i
Frankrike.

TJENESTEPRODUKSJON
SKOLE

Lærerkompetanse2006/2007

Gruppe
Antall

årsverk

Godkjent
lærerkompetanse 73.6

Godkjent
førskolel.komp. 8.8

Uten godkjent
lærerkomp. 0.8

SUM: 83.2

Skole:
Syke-

fravær
Syke-

fravær

2005 2006

Bjerka 10.6% 10.4%

Bleikvassli 4.7 % 15.2%

Finneidfjord 5.2 % 8.3 %

Hemnes 5.9 % 4.2 %

Korgen 6.9 % 11.1%

Samlet
fravær
skolene: 5.8 % 8.5 %

Hemnes
kommune 7.3 % 9.6 %

Sykefraværskolene
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TJENESTEPRODUKSJON
BARNEHAGENE

Generelt

Bjerka barnehage - 9,70 årsverk
Bleikvassli barnehage - 2,60 årsverk
Finnedfjord barnehage - 4,30 årsverk
Hemnes barnehage - 9,0 årsverk
Korgen barnehage - 8,60 årsverk
Tømmerheia barnehage - 7,20 årsverk

Fra august ble barnehagene felles enhet.
Sykefravær 12,9%

Ny Rammeplan for barnehage:
1. mars 2006 ble ny Rammeplan for
barnehagene vedtatt. Rammeplanen
gir retningslinjer for barnehagens
verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Målet med Rammeplanen er å gi styrer,
pedagogisk ledere og det øvrige personalet
en forpliktende ramme for planlegging,
gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet. Rammeplanen
er forpliktende i forhold til det tilbudet
barnehagen skal yte til barna. Det stilles
konkrete og høyere krav til personalet
og det står beskrevet hva personalet og
barnehagen skal bidra til. I tillegg er
det krav om at barns medvirkning skal
vektlegges.
De syv fagområdene som barnehagene
skal arbeide etter er følgende: 1)
Kommunikasjon, språk og tekst. 2) Kropp,
bevegelse og helse 3) Kunst, kultur og
kreativitet 4) Natur, miljø og teknikk 5)
Etikk, religion og �loso� 6) Nærmiljø og
samfunn 7) Antall, rom og form.

Belegget i barnehagene
Alle som har ønsket det har hatt plass i
barnehagen i 2006. Men vi opplevde på
slutten av året at barn som ønsket utvidet
plass i Bjerka barnehage, ikke �kk det.
Vi har utnyttet alt av areal rundt om i
barnehagen, så vi har ikke kapasitet til
å utvide noe mer. For å dekke behovet
for barnehageplass fra høsten 2006, har
Korgen barnehage utvidet bemanningen
med 1 årsverk. De har gjort arealmessige
forandringer, og av den grunn fått mer
areal tilgjengelig. Bjerka barnehage har
økt bemanningen med 0,6 årsverk. De har
fått lånt noe areal fra Bjerka skole dette
barnehageåret, og av den grunn kunne
utvidet barnegruppen. Vi ser en økning av
søknader for barn mellom 0 - 2 år. Disse
barna krever større plass og spesielle

tilrettelegginger på avdelingene. Denne
tilretteleggingen er ikke god nok rundt om
i barnehagene.

Felles satsningsområder for
barnehagene «Leselyst i Hemnes»
Målgruppen for prosjektet er alle barn
mellom 0 til 16 år. Prosjektet ledes av
kommunal logoped «Leselyst i Hemnes»
skal være et arbeidsredskap for foreldre,
helsestasjon og barnehage.
Prosjektetet skal munne ut i en overordnet
kommunal plan med retningslinjer for
lese- og skriveopplæringen i kommunen.
Planens mål:
“Leselyst i Hemnes” skal bidra til

l å forebygge lese- og
skrivevansker

l å styrke barn og unges
leseferdigheter og motivasjon for
lesing

l å øke bevisstheten om lesing som
grunnlag for annen læring

l å videreutvikle og sikre kvaliteten
på lese- og skriveopplæringen i
kommunen

l systematisk oppfølging av
leseutviklingen.

Køter
Barnehagene har prioritert å legge
forholdene til rette for å kunne være
mest mulig ute. I den forbindelse har
vi anskaffet 4 køter. 3 av køtene er
plassert innenfor barnehagens inngjerdet
uteområdet. Dette gjelder for Hemnes,
Bjerka og Korgen barnehage. Køten til
Tømmerheia barnehage er beregnet for
deres ute-avdeling, og er derfor plassert i
de området der ute-avdelingen har base.
Barnehagene ønsker å bruke mer
smågrupper på avdelingene, for å avhjelpe
den til tider aktive innetiden. Vi øker
stadig antall barn på avdelingen, og det
merkes godt at barnegruppene blir større.
Det blir trangere om plassen, det blir
høyere støynivå. Det blir vanskeligere
å gjennomføre styrte aktiviteter og
tilrettelegge for enkelt barn.

Brukerundersøkelse
Barnehagene har i 6 år gjennomført
brukerundersøkelse blant foreldrene.
Resultatene har vært gjennomsnittlig gode.
Generelt sett kan man si at det foreldrene
er misfornøyd med er tilgjengeligheten.
Samlet resultat var at 3,2% var misfornøyd
med tilgjengeligheten. Det går da på
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TJENESTEPRODUKSJON
BARNEHAGENE

barnehagens åpningstid og valg av dager
selv/ når de kan bruke plassen. Dette
resultatet har gått igjen fra år til år.
Av i alt 160 familier �kk vi inn 132
svarskjema. Av disse var 100% godt
fornøyd med tilbudet som helhet. Dette
høye resultatet har vi ikke oppnådd
tidligere.

Barnehagedagen 21. Mars
Barnehagene markerte barnehagedagen i
2006 på forskjellige måter.

Bjerka barnehage inviterte Oppvekst-
og kulturutvalget på frokost.

Finneidfjord barnehage hadde
indianerfest. Barna og personalet
kledde seg ut som indianere. Alle
ble sminket, også foreldrene.
Politikerne ble invitert.
Barnehagen hadde også en
utstilling og de laget indianermat
i Køta. Det var reportasje i Rana
blad fra dette arrangementet.

Hemnes barnehage pro�lerte seg i
nærmiljøet. De hadde stand på
butikken på stedet, med bilder
og informasjon om barnehagen.
Barna solgte lodd til inntekt for
deres fadderbarn i Uganda.

Tømmerheiabarnehagemarkertedagen
i barnehagen med fotoutstilling fra
barnehagehverdagen. De hadde
tatt utgangspunkt i fagområdene
i den nye Rammeplanen og hadde
gruppert bildene deretter.

Korgen barnehage arrangerte
forskjellige barnehage-aktiviteter
og inviterte foreldre/ besteforeldre
til å delta. De arrangerte
bl.a. grilltur i Trollskogen,
påskepyntlaging og annen aktivitet
med formingsmateriell.

Bleikvassli barnehage hadde åpen dag,
der foreldre og lokalbefolkning ble
invitert. Barnehagen presenterte
informasjon om hva barnehagen
arbeidet med. Foreldreutvalget
serverte va�er og kaffe.

Tømmerheia barnehage
Avdeling Ørneredet - Uteavdeling med 18
plasser 3 - 5 år

Avdeling Revehiet - 18 plasser 0 - 3 år
Barnehagen ønsker at barna skal få mange
positive opplevelser i naturen. Naturen gir
barna rike muligheter til å bruke korppen
sin. Lek ute i naturen gir muligheter
for utfordringer og spenning, og for å
tilegne seg de grunnleggende motoriske
ferdigheter som å gå, løpe, hoppe, henge,
klatre, balansere, rulle, smyge osv. Fysisk
utfoldelse og kroppsbeherskelse er viktig
for barns totale utvikling, spesielt for barns
selvfølelse, språk og tanke. I tillegg kan
naturen stimulere barns fantasi.
Alle årstidene gir ulike utfordringer.
Naturopplevelser i barndommen, gir
barna senere interesse for forvaltning av
samfunnets naturressurser. Dersom barna
blir glade i naturen, vil de senere i livet
ønske å ta vare på den.
Barnehagen har fra august fått ny styrer,
Kirsti Ånes Skaret.

Bjerka barnehage:
Avdeling Tussi - 18 plasser 3 - 5 år
Avdeling Tigergutt - 17 plasser 2 - 3 år
Avdeling Ole Brum - 18 plasser 0 - 2 år
Bjerka barnehage har tradisjon på å ha
Åpen dag i barnehagen. Denne dagen
samler barnehagen inn penger til et bestemt
formål. I mange år har barnehagen hatt
“Planbarn”, men nå var dette barnet blitt
tretten år og barnehagen valgte da å avslutte
dette prosjektet.
Barnehagen har et barn med alvorlig
hjertefeil, så det var helt naturlig å samle
inn penger til ”Foreningen for hjertesyke
barn”.
I ukene før måtte barnehagen forberede
dagen. Barna lagde ting som de skulle
selge. De måtte få sponsorer, som kunne
gi noe til lotteriet og tombola. Det ble
laget invitasjon og plakater. Barna bakte
kavring, peppernøtter, malte på glass og
gips�gurer. De laget kort og blyantholdere
med hjertemotiv. Foreldrene hjalp til med å
få tak i gevinster, og noen hadde bakt kaker
som de skulle selge til kaffen.
Barnehagen hadde kontakt med foreningen
og �kk en god del materiell som de
brukte til å lage opplysningsplakater av.
De besøkende kunne også få dette som
informasjonsmateriell.

Bleikvassli barnehage:
Avdeling Bamse bo - 13 plasser 0 - 5 år
Bleikvassli barnehagen har bl.a. arbeidet
med fortellertradisjon og språkstimulering

”Kunstner”i Korgenbarnehage

Forankøtai Tømmerheiabarnehage
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dette året. Barnehagen har både vår og
høst brukt Køta og området rundt køta til
språkstimulering. Dette hadde Høgskolen
i Nesna fått høre om. Det resulterte i at
høgskolelærer Anne Lise Wie besøkte
barnehagen i �ere dager. Formålet var å
observere hvordan barnehagen jobbet med
språkstimulering og fortellertradisjon.
Opplegget som barnehagen har utviklet
går i korthet ut på å få barna til å være
med å fortelle etter tur. En voksen starter
og barna forteller videre på historien. For
at det ikke skal bli “skummelt” bruker
barnehagen en “fortellerpinne” som barna
snakker til. Denne pinnen går på omgang,
og den som får den skal fortelle videre på
historien. De voksne skriver ned historien
og leser den for barna etterpå.

Bleikvassli barnehage overleverer
ordføreren et bilde de har laget med

kommunen som tema

Finneidfjord barnehage:
Avdeling - 20 plasser 0 - 5 år
Finneidfjord startet å arbeide med
fagområdene i Rammeplanen allerede i
januar. De delte opp hele året i perioder på
2 måneder og arbeidet med et fagområde
eller tema. I januar og februar arbeidet de
med matematikk og forskning. De arbeidet
med regning, måling og veiing. I mars og
april hadde de tema gamle tradisjoner.
De besøkte museum, de dro på �sketur
og lagde �skekaker etterpå. I mai hadde
barnehagen et leseprosjekt sammen med
skolen.
Utover høsten arbeidet barnehagen med
tekst, språk og kommunikasjon.
Barnehagen �kk ny styrer i desember,
Sølvi Åsheim.

Hemnes barnehage:
Avdeling virvelvind - 18 plasser 1 - 4 år
Avdeling Snystorm - 21 plasser 4 - 5 år
Vårt hovedsatsingsområde f.o.m. høsten
2006 har vært språk og motorikk. Vi
startet vår motorikksatsing med å leie
inn fysioterapeut Tone Båtstrand på en
planleggingsdag for å snakke om barn
og motorikk. Det resulterte i mange tips
og idèer.
Vi lagde videre en plan der vi innførte
motorikkstunder hver 14. dag. Barna ble
delt inn i 5 aldersblanda grupper med to
voksne på hver gruppe. De 5 gruppene
plasseres på hver sin stasjon der de får
prøve ut forskjellige motoriske aktiviteter.
Gruppene er innom hver stasjon i
løpet av motorikkstunden. I tillegg har
storavdelingen lånt gymsalen annenhver
fredag, noe som viser seg å være svært
populært. Vi har også hatt et generelt
stort fokus på språkstimulering bl.a.
samtale, lese bøker, sang, vers rim, regler,
bokstaver, tekstskaping.

Korgen barnehage:
Avdeling Tott - 18 plasser 0 - 2 år
Avdeling Knoll - 18 plasser 2 - 4 år
Avdeling Kråkeslottet - 18 plasser 4 - 5
år.
Barnehagen har arbeidet med
sansemotorikk dette året. Barnehagen
har arbeidet med sansemotorisk trening/
stimulering og vektlagt samspillet mellom
sansene og bevegelsene/ motorikken.
I juni arrangerte barnehagen en
avslutningsforestilling for foreldre.
Barna hadde sirkus. Alle barna deltok
og de �kk vise forskjellige “nummer”
med fokus på motorikk/ sansemotorikk.
Forestillingen synliggjorde det motoriske
utviklingsforløpet fra en 1 åring til en
5 åring. Forestillingen foregikk ute i
strålende sommervær, med grilling, kaker
og kaffe.
Barnehagen har fra august fått ny styrer,
Merethe Vatshaug.

TJENESTEPRODUKSJON
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Generelt.
Kulturtjenesten i Hemnes har 15
ansvarsområder, hvorav kulturskolen er
den største. Enheten har 11 årsverk fordelt
på 33 stillingshjemler der de �este jobber
ettermiddags/kveldstid.
Sykefravær 3,2%
Kulturtjenesten har hatt et aktivt år:

l Ungdomsklubben på
Finneidfjord ble overtatt av
Hemnes kommune.

l Biblioteket på Hemnesberget
�yttet fra lokaler oppe på Prix
over på andre siden av torget til
gamle postkontoret.

l Det ble jobbet med å få på plass
ungdomsarbeiderstillingen og
1. desember var den nytilsatte
ungdomsarbeideren på plass.

l Det nye bassenget i Korgen ble
åpnet våren 2006.

l Sommerfestuka ble avviklet for
9. gang.

l Ny scenerigg ble montert i aulaen
på Hemnesberget, der det også er
montert nytt lyd- og lysanlegg.

l Kulturtjenesten var også aktiv i
forbindelse med besøk av Balkan
Band fra vår vennskapskommune
Prokuplje i Serbia, samt utstilling
av kunst fra Serbia.

Ungdomsklubbene
Det er kommunal drift av ungdomsklubber
på alle tettsteder.

Rusfritt arrangement ble på våren arrangert
på Bjerka, og på høsten i Bleikvassli.
Arrangementen var felles for alle klubbene
og det deltok over 100 personer.

Hemnesberget sliter med dårlige lokaler,
men det er startet et arbeid med total
ombygging av hele underetasjen. Åpning
av denne delen av klubben planlegges til
høsten 2007.
I Korgen er det til tider så mye ungdom
at det er en stor utfordring å få plass
til alle (opp til 75 besøkende på en
kveld). Spesielt er forholdene rundt
musikkrommet lite tilfredsstillende.
Dette er nå tatt tak i og den nyoppussede
lillesalen i samfunnshuset er tatt i bruk på
fredagskveldene. Klubben er pusset opp
på dugnad fra undommene i samarbeid
men personalet.

Hemnes folkebibliotek
Biblioteket har to avdelinger,
Hemnesberget og Korgen.
Biblioteket har 1,5 årsverk i
personalressurser. Ett årsverk dekker
åpningstidene, og ett halvt årsverk går
med til administrasjon.
På Hemnesberget ble det ansatt ny fast
medarbeider fra oktober 06.
Den store saken i 2006 har vært �yttinga
av biblioteket på Hemnesberget. Med
hjelp fra Hemens dykkerklubb ble 12500
enheter (11500 bøker og tidsskrift, 800
video/DVD og 200 lydbøker) �yttet.
Lørdag 4. mars var det åpning med
Hemnes skolemusikk og foredrag av
Trond Berntsen som hadde gått Norge på
langs.
De �este reolene som står ute i rommet har
fått hjul, slik at de lett kan �yttes til side.
Dette gir muligheter til arrangementer o.l.
De nye lokalene er på gateplan så det er
nå god tilgang for funksjonshemmede på
begge stedene.

Biblioteket har katalog- og utlånssystem
som er søkbart på internett, og publikum
kan utføre endel tjenester fra egen PC.
(Fornyinger og reservasjoner). 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.
Flytting til ny lokaler på Hemnesberget
medførte endel stenging i mars og april.
Utlånstallene preges av dette.
I 2006 har 14250 personer besøkt
biblioteket, og det er lånt ut 24863 enheter,
fordelt på bøker, tidsskrift, lydbøker og
DVD/Video. Dette er en nedgang på ca
2000 enheter fra 2005, men er på samme
nivå som 2004 utlånet.
Besøk og utlån i Korgen er på samme
nivå som i 2005, så nedgangen skyldes at
avdelinga på Hemnesberget ble �yttet.
Bibliotekene har deltatt i Seniorsurf.
Korgen har hatt jevnlig besøk av
barnehagene til lesestunder. Det har også
vært besøk av skoleklasser ved begge
avdelingene.

Hemnes Kulturskole
Interessen for en søkning av kulturskolens
tilbud har også i 2006 vært stor. Ved
utgangen av året var det 220 registrerte

TrineKrumBangblei 2006 ansatt
sombarne-ogungdomsarbeiderved

kulturkontoret

Åretskunstpåtorgeti forbindelsemed
Jazz-festivalen
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elevplasser (inkl. skolekorpsene) og det
var 69 søknader som står på venteliste.
Dette er en nedgang fra 2005.

Undervisning
Kulturskolen gir i dag tilbud om
undervisning i maling, drama, dans,
hus�id og musikk. Det har generelt
vært stor interesse for de nyeste
undervisningstilbudene dans, drama,
maling og hus�id. Dramaundervisningen
er lokalisert til Hemnesberget, og her
meldte det seg �ere søkere enn det vi
kunne ta i mot. Interessen for dans var i
utgangspunktet også god, men en del har
fall fra. Danseundervisningen er lokalisert
til samfunnshuset på Finneidfjord.
Maleundervisningen har fra høsten
av vært lokalisert på Hemnesberget.
Hus�id har inneholdt baking, strikking
og koksemaking i høstsemesteret.
Musikktilbudet vårt et fremdeles svært
populært og det er her vi har de lengste
ventelistene.

Prosjekt
2006 startet med at musikklærerne
i kulturskolen gjennomførte et
folkemusikkprosjekt. Kulturskolen
har fått bruke Ole Rabliås sin store
samling av folkemusikk fra Helgeland.
Musikkskolelærerne Ragnar Meidell og
Kjell Joar Petersen Øverleir arrangerte 10
av slåttene. Prosjektet �kk navnet ”Der er
solskinn” etter tittelen på en av de aktuelle
folkemelodiene. Orkesteret gjennomføret i
januar 3 skolekonserter i kommunen samt
en åpen kveldskonsert. Ole Rabliås deltok
som konferansier på disse konsertene.
Prosjektet ble godt mottatt og �kk mange
positive tilbakemeldinger. Senere har
prosjektet blitt brukt av Høgskolen i Nesna
(HiNe) i �ere sammenhenger; ved åpning
av nytt semester på høgskolen i august,
ved åpning av nybygget på Nesna og på
”Musikk i Tiendebytte” i Mosjøen.

Arrangement/ vennskapsbesøk
Kulturskolen har i løpet av 2006 hatt til
sammen 7 konserter/ arrangement. 2 av
disse er større arrangement der vi har
involvert mange av elevene og �ere av
undervisningstilbudene. I tillegg har vi
siden i vår hatt såkalte ”Torsdagskonserter”
der vi har tatt med mindre grupper av
elever rundt om i lokalmiljøet og holdt
små konserter. Vi har bl.a besøkt butikker,
aldersheim, foreldrekveld mm.

I august �kk vi besøk av lærere og rektor
fra musikkskolen i Prokuplje i Serbia.
Besøket var lagt til Jazz og Bluesfestivalen
på Hemnesberget. De serbiske lærerne
hadde to konserter mens de var her, en
på Hemnesberget og en i Mosjøen. På
konsertene ble det presentert serbisk
folkemusikk.

Hemnes Museum
Hemnes museum er formelt underlagt
Helgeland museum. Noen av aktivitetene
som er gjennomført er:

l Foto- og miniutstilling i
forbindelse med Korgen
Samvirkelags 60-årsjubileum

l Hanna Thoresens utklippspermer
plassert på biblioteket i Korgen

l Bildeutstilling om jordbruk/
slåttonn på Bygdetunet til
høsttakkefesten

Arrangementer og omvisninger
Foruten de faste arrangementene har
det vært omvisning/ opplegg for elever
fra Korgen og Hemnes sentralskoler og
�yktningeskolen med 54 elever.
Trosopplæringsprosjektet for 1.
klassinger i regi av kirken har også brukt
museet. Fellesturene med HTF til faste
kulturminner er så vellykkede at de vil bli
gjort til årvisse arrangement.

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

TJENESTEPRODUKSJON
KULTUR
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TJENESTEPRODUKSJON
TEKNISKE TJENESTER

Landbruk, Plan og Byggesak.

Generelt:
Landbruk, plan og byggesak har en
bemanning på 11 årsverk.
Sykefravær 1,0%

Enheten har ansvaret for/ deltar
innenfor fagområdene areal- og
samfunnsplanlegging, arealforvaltning,
beredskap, kartverk, oppmåling
og eiendoms- forvaltning, bygge-
saker, landbruksforvaltning og
landbruksvikarordningen, nærings- og
tiltaksarbeid tilknyttet primærnæringene
og vannkraftsaker.
Enheten utfører først og fremst
forvaltningsoppgaver, men har bl.a.
landbruksvikar og kommuneveterinær
innenfor sitt ansvarsområde.

Saksbehandling
Enheten har mottatt 740 saker til
behandling.

Prosjekter / oppgaver
Nytt slakteri på Bjerka:

l Tilrettelegging, kartlegging og
oppmåling.Oppstart høsten 2006.

l Småkraftverk:
Det har vært høring på 3
Småkraftverk rundt Nord-
Røssvatnet

l Revisjon av konsesjonsvilkår for
Røssåga-utbyggingen:
Arbeidet med revisjonen er igang
og fortsetter ut i 2007

Arealplaner
Ved utgangen av 2006 er det 6 arealplaner
under utarbeidelse.

l Kommuneplanens arealdel og
kommundelplan for Bjerka er
revidert.

l Kommunestyret har vedtatt
revisjon av reg.plan Lapphella
og TMU har vedtatt en
gatebruksplan for Sjøgata på
Hemnes i 2007.

Kartverk og oppmåling
Det har vært normal drift fram til august.
Fra august til nyttår har det gått med en god
del ressurser til klargjøring for innføring av
nytt matrikkelsystem. Hemnes kommune
er en av pilotkommunene i dette prosjektet
noe som tydelig viser at vi innen kart og
oppmåling er blant de beste kommunene

i landsdelen.
Vi er ikke ajour med oppmålingssakene,
men regner med å være det i løpe av
utgangen av januar 2007
Det er mottatt 50 rekvisisjoner/søknader
om deling og det er gjennomført 51 kart
og delingsforretninger

Bygge- og utslippssaker
Det kom inn 125 byggesøknader/ -
meldinger. Det er byggemeldt 6 nye
eneboliger og 1 tomannsbolig og det er
stor aktivitet med tilbygg, garasjer og
en del hytter. Kartleggingsprosjektet for
utslippsanlegg ble gjennomført i 2005.
Dette prosjektet er videreført i 2006
og forhåpentligvis sluttføres det med
etabelering av en egen database med
kartreferanser til hver enkelt utslippsanlegg
i løpet av 2007.

Eiendomsforvaltning
Bortfestet grunn:
Kommunen var pr. 01.01 bortfester på 63
tomter til industri og bolig.
Det ble i 2006 ikke solgt tomter men det
er inngått avtale om salg av 3. Det er
innkrevd totalt kr. 79.000 i festeavgift.
Kommunene har i forbindelse med kjøp av
grunn på Bjerka industriområde ervervet 5
eksisterende festetomter slik at kommunen
nå er bortfester på totalt 66 tomter.
Det er inngått avtale med Gilde om fri
overdragelse av tomten til Gildes nybygg
på Bjerka og eiendommen er klar for
overtagelse
Festet grunn:
Kommunen står som fester på totalt 85
tomter til kommunale bygg og anlegg og
utbetalte totalt kr. 212 200 i festeavgifter.
Hovedtyngdenavfesteeiendommeneligger
på grunn som eies av Opplysningsvesenets
fond og Statskog
Ervervet grunn:
Kommunen har ervervet noe grunn i
Oldervika og Korgfjellet.

Personell, HMS og drift
Enhetsleder sluttet pr. 1. august og
skogbrukssjefen har gått i redusert stilling
(60%) Ny enhetsleder har vært konstituert
fra 1. august og ut året. Det har vært tatt
inn vikar/ekstrahjelp på saksbehandling i
50% stilling fra 1. november til nyttår.
Driften 2. halvår har vært sterkt preget av
personellsituasjonen, men de prosjekter og
de opplæringstiltakene som var planlagt i
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perioden er gjennomført.
Sykefraværet på enheten er for året
1,03%. Sykefraværet i siste kvartal var
på 0,5%, noe som er svært bra med tanke
på arbeidspresset på den enkelte ansatte i
perioden 1. august og ut året.

Landbruk/ utmarksnæring
I Hemnes er det en svak nedgang i antall
bruk i drift men ikke i samme utstrekning
som på landsbasis. Det er 126 som søkte
om prod.tilskudd i 2006, 110 søkere m/
husdyrbruk.Det er utbetalt totalt kr. 20,4
mill kr, i statlige produksjonstilskudd.
Det er også utbetalt kr 3,7 mil over
velferdsordningene. 33 brukere �kk
invilget tilskudd til avløsning under
sykdom.

Rovdyrforvaltningen gir stadig større
utfordringer for landbruket Det ble
registrert rovviltskade forvoldt av bjørn i
tillegg til de vanlige artene.

Bygdeutviklingsmidler (BU)
I 2006 var det fremmet 4 søknader om
tilskudd og rentestøtte til tradisjonelt
landbruk fra Hemnes kommune - samt at
en sak var til forhåndsvurdering. Tre av
�re søknader gjaldt store prosjekt med
investeringer over 2 mill. og samtlige av
disse ble avslått p.g.a. for lite midler til
disposisjon hos Innovasjon Norge.

• 1 søknad innenfor ordningen
med generasjonsskifte, men
tilbudet om �nansiering ble ikke
benyttet.

• 1 søknad innen tilleggsnæringer
(videreforedling av kjøtt og �sk)
ble innvilget.

• 1 søknad om etablerertilskudd
ble avslått.

Søknadene ble sendt inn tidlig på året, og
i begynnelsen av mars kom det stoppordre
fra Innovasjon Norge for nye søknader.
Det samme ser ut til å bli ordningen videre
framover også. Dette skaper en uheldig
arbeidssituasjon ved landbruksavdelingen
med stort press på å klargjøre søknadene i
løpet av ca 2 mnd. mens det er forholdsvis
rolig på dette feltet ellers i året.

Tilleggsnæringer
Det er ett stadig økende fokus på
tilleggsnæringer innenfor landbruket og

det er �ere aktive brukere som har søkt om
konsesjon for småkraftverk. Det er også
�ere spennende prosjekter på reiseliv,
grønn omsorg og lokal mat på gang.

Kulturlandskap og kulturminner
Det er økt fokus på kulturlandskap
og kulturminner innen landbruket, og
kommunen forvalter nå egne virkemidler
på dette gjennom SMIL-forskriften.
Kommunen står fritt til å disponere midlene
både mellom temaer og enkeltprosjekter.
Kontaktutvalget drøfter retningslinjene
for bruken av midlene og kommer med
forslag til landbruksnemnda som har
vedtaksmyndigheten. Etterspørselen etter
disse midlene er langt større enn rammene
Hemnes kommune får tildelt. I 2006 ble det
fordelt 401.000 kroner til ulike prosjekt.
23 prosjekter ble støttet innen temaene
restaurering av kulturmark, verneverdige
bygg, skjøtselsplaner og organisert
beitebruk. Særlig støtte til verneverdige
bygg har hatt et kraftig oppsving. Nytt
var at vi har fått et tettere samarbeid
med eksterne aktører for kvalitetsikring
og med�nansiering av prosjekter. Dette
medførte at det ble bevilget kr 148.000
fra Kulturminnefondet til Gammelskolen
i Bleikvasslia.
Bruken av landbruksvikaren har vært noe
lavere enn tidligere.

Skog- og utmark
I fjoråret ble det:
� avvirket 7.356 m3
� tilplantet 381 daa

• utført skogkultur på 291 da

• bygd 2700 m veier fordelt
på 1200 m bilveier og 1500 m
traktorveier

Det ble felt 48 elg av en kvote på 62 dyr.
Innen viltforvaltning er det nok en gang
utbetalt rekordbeløp i fellingspremie for
rev. Det er utbetalt fellingspremie for 190
rever.

Scooterdispensasjoner
Det var totalt 416 søknader etter lov om
motorisert ferdsel i utmark i 2006.

TJENESTEPRODUKSJON
TEKNISKE TJENESTER
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Kommunalteknikk

Generelt

Kommunalteknikk har en bemanning på
19 årsverk
Kommunalteknikk har ansvaret for drift og

vedlikehold av kommunens infrastruktur
og brannvern.
Enheten har døgnkontinuerlig overordnet

beredskap( tlf. 751 93 366 ).
I tillegg utfører enheten prosjektering,
saksbehandling, lovforvaltning m.m.

Enheten hadde et forholdsvis lavt
sykefravær i 2006.
Sykefraværet var 4,5%

Enheten har en gjennomsnittalder innenfor
VVApå 52,5år,hvor31%avarbeidsstyrken

er over 60 år. Dette medfører at vi står
foran en større utskiftning av personellet
i årene fremover.

Slakteritomt
Kommunalteknikk har hatt ansvaret med å

opparbeide tomten for slakterietableringen
på Bjerka. Opparbeidelsen er i hovedsak
utført av eksterne �rma på anbud.

Arbeidene har bestått av skoging, med
massefor�ytning og arrondering av
terreng.

Vann og avløp
Det har vært ett tilbakeslag på

avløpsnettet.
Det har vært en del variasjon i
råvannskvaliteten som har medført

kloring av drikkevannet i korte perioder.
Det er søkt om godkjenning av Hemnes
vannverk. Dennes søknaden ligger inne til

behandling hos Mattilsynet. Avklaringene
vedrørende denne søknaden vil danne
grunnlag for godkjenningssøknad av de

øvrige kommunale vannverkene.
Arbeidstilsynet har hatt gjennomgang på
avløpsiden. Enheten �kk 4 pålegg som er

under bearbeiding.

Prosjekter vann og avløp.

Rentvannsbasseng Hemnesberget

Nytt rentvannsbasseng på 400 m3 er

satt i drift på Hemnesberget. Dermed er
det tilgjengelig 800m3 rent drikkevann.
Bassengarbeid er utført på anbud mens

rørlegging og styresystemer er utført i
egenregi.

VannforsyningVesterli.
I 2006 ble arbeidet med ny vannforsyning
til Vesterli ferdigstilt. Det er bygd ny

trykkøkningsstasjon på Sjåtøfta, nytt
høydebasseng som rommer 200 m3
vann og tilhørende ventilkammer,

plassert ved Statkrafts friluftanlegg.
Ledningsarbeiden er utført i egen regi,
mens bygningsarbeidene ble satt ut på

anbud.

Pumpestasjon Fagerlimoen

Det ble montert ny trykkøkningsstasjon for
Bjørnstien, Sjåtøfta og Vesterli,plassert på
Fagerlimoen. Denne stasjonen erstatter

eksisterende stasjon i området, og har
kapasitet til å forsyne samtlige abonnenter
fra Fagerlimoen og opp til Vesterli. Dette

arbeidet ble satt ut på anbud.
Av andre prosjekter innenfor VA kan vi
nevne Sollivegen og Svenskbyen. I tillegg

ble det startet opp en større omlegging av
VA i Parkvegen/Langbakken. Sollivegen
ble satt ut på anbud mens Svenskbyvegen

og Parkvegen ble tatt i egenregi.

Kommunale veier

Nytt av året var at det ble gjennomført
kantslått av kommunale veier i hele
kommunen i løpet av sommeren.

Tilbakemeldingene fra publikum var
meget positive.
2006 var også første året med ansvar

for drift av Korgfjellet. En tidlig vår og
godt samarbeid med Vefsn kommune,
medførte at vegen kunne åpnes helt frem

til turisthytta til påske.
Hattfjelldalsvegen ble høsten 2006
opptatt som fylkesveg. Dette medfører at

hele vegen mellom Bleikvassli frem til
Hattfjelldal er fylkesveg.
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Brannvern
Utrykninger 2006:
Brann i bygning 4
Pipebrann 4
Bilbrann 3
Brann i gress/kratt 3
Tra�kkulykke 2
Unødig alarm 9
Annen assistanse 1
Totalt 26 utrykninger

Dette er samme antall som i 2005.
Beredskapsnivået har også vært det samme
som forrige år,med helkontinuerlig
befalsvakt og mannskapsvakter (3 mann
ved hver brannstasjon) i høytidshelger og
vanlige helger i sommerferietiden.

Forebygging
Det er pr. 31.12.06 registrert 37 særskilte
brannnobjekter etter § 13 i brann-og
eksplosjons vernloven. Det er foretatt
tilsyn på ca 80 % av de som er pålagt tilsyn
hvert år. Detter er en forbedring på 30 %
sammenliknet med året før.
Det er feid omlag 1300 piper og foretatt
tilsyn på fyringsanlegg i ca. 300 boliger.

Tilsyn fra DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) foretok den 26.06.06

tilsyn med brannvesenet i Hemnes. Her
ble det påpekt manglende kapasitet på
den forebyggende virksomheten, og

at det må avsettes minst 42,5 % av ett
årsverk til brannforebyggende arbeid. Det
ble dessuten notert avvik på manglende

innsatsplaner for viktige risikoobjekter.
Hemnes kommune ble oppfordret til
å etablere et samarbeid med andre

kommuner i regionen for å oppnå et
fullverdig brannvern i tråd med lov og
forskrift.

Bygg og eiendom

Generelt
Bygg og eiendom har en bemanning på
26,2 årsverk. Dette er fordelt på 15,6
årsverk til renhold og kantinedrift, 7,6
årsverk på driftsoppgaver relatert både
til bygningsmessige og tekniske anlegg,
samt planlegging og forvaltning av
samme. Resterende 3 årsverk er knyttet
til administrasjon, planlegging, prosjekt/
byggeledelse og forvaltningsoppgaver.
Sykefravær 11,9%

BED forvalter totalt ca. 42000 m2
bygningsmasse.

Renholdstjenesten
Tjenesten arbeider etter miljørenholds-
prinsippet.
I løpet av året har to medarbeidere tatt
fagbrev innen yrket, slik at det nå er 4
medarbeidere med fagbrev.
Arbeid er basert på teamarbeid og rullering
innenfor hele ansvarsområdet, og da også
med utstrakt samarbeid med brukerne.
Alle arbeider mot samme mål som er å gi
et rent og �nt bygg og et godt innemiljø
for alle.

Driftsteknikere
Tjenesten ivaretas ved rullering og
teamarbeid innenfor ansvarsområdet.
Hovedoppgavene er ivaretakelse av
bygningsmessig vedlikehold samt
brukertjenester. Mindre bygningsmessige
prosjekter inngår også i tjenestens
ansvarsområde. Tjenesten ivaretar også
den tekniske styringen for alle tekniske
anlegg innen bygningsmassen.

Prosjekt

Sykoms
Hemnes Kommune gjorde i 2005 vedtak

TJENESTEPRODUKSJON
TEKNISKE TJENESTER

HåkonØklandsluttetsomenhetslederfor
landbruk,planogbyggesaki 2006

Planeringsarbeider på fyllingen i
Finneidfjordfjæra

Bogruppekjøkken i det nye omsorgssenteret

MillyReinfjelljobberi rådhusetskantine
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om å starte opp de største enkeltprosjekt
som noen gang er gjennomført i kommuanl
regi. Renovering av omsorgssentrene i
Korgen og på Hemnesberget. (SYKOMS).
Arbeidene er godt igang og alt skal være
ferdigstilt og tatt i bruk innen 31.12.200.
BED har prosjektledelsen.

Nytt skolebasseng/terapibasseng i Korgen
Nytt bassenget ble tatt i bruk våren 2006,
og representerer et anlegg kommunen
kan være stolte av. Erfaringene har så
langt vært positive hva gjelder teknisk og
brukermessig drift.

Rehabilitering av gammelskola/
ungdomsklubb på Hemnesberget

Gammelskola på Hemnesberget er
kommunens eldste skole som fortsatt er
i drift. Arbeidene som var planlagt og

�nansiert for gammelskolen ble ferdigstilt
i 2006. Skola fremstår nå med nytt tak,
to nye vegger og i ny fargedrakt.Det er
gitt bevilgninger slik at hele skolen kan
ferdigstilles utvendig.

I samme område ble det i 2006 også startet
opp ombygging og rehabilitering av den
gamle gymsalen eller ungdomsklubben
som bygningen nå benyttes til. Mye av
arbeidene foregår med stor innsats fra
frivillige hjelpere/dugnad. Målet er å ta
sokkeletg. i bruk i løpet av 2007.

Hemnes kulturskole (samfunnshuset i
Korgen)
Utvendige arbeider på bygget ble
ferdigstilt i år, og bygningen fremstår
nå med tilrettelagte takoverbygg for
inngangspartiene. Hele bygningsmassen
har fått nye utvendige farger.

Oppgradering av aulaen på Hemnesberget
Det er i løpet av året kommet på plass ny
scenerigg . Videre er det etablert moderne
lyd og audiovisulet utstyr for bruk både i
skolesammenheng og ved arrangement.
Nytt lysanlegg er under montering, og
nye gulv vil også være på plass i løpet
av neste år. Det er også startet arbeid
med oppgradering av luftbehandlings-
anleggene.

TJENESTEPRODUKSJON
TEKNISKE TJENESTER

Ordfører og representant fra Korgen sanitetsforening ved åpningen av det nye bassenget i
Korgen

Gammelskolen på Hemnesberget restaureres til
ungdomsklubb

Ansatte ved landbruk, plan og
byggesak på personaltur i Oksfjellelv.

Her ved grotta i Grønndalen

Kjetil Sjåvik og Erik Ditlevsen ved
landbruk, plan og byggesak på

personaltur til Oksfjellelv.
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Generelt
Sosialtjenesten hadde 31.12.06 totalt
21,61 årsverk, hvorav 3 årsverk er
prosjektstillingr knyttet opp mot
barneavlastning, barnevernstiltak i
heimen og tiltaksarbeid.

Sosialtjenesten har ansvaret for
sosiale tjenester, husbanktjenester,
barneverntjeneste, �yktningetjeneste
og miljøarbeidertjeneste.
Sykefravær 10,4 %.

Tiltaksarbeid og sosialtjeneste
Sosialtjenesten omfatter økonomisk
sosialhjelp, økonomisk rådgivning,
formidling av støttekontakter/
avlastning, miljøarbeidere og tiltak
overfor rusmisbrukere og mennesker
med psykiske vansker.
Utgiftene til sosialhjelp har økt.
Dette har sammenheng med at �ere
søker om og har krav på økonomiske
ytelser. NAV-arbeidhar gitt tilbud om
6 praksisplasser i 2006.

Psykiatri er et satsingsområde og
tjenesten har gitt tilbud til mange
psykiatriske pasienter og mennesker
med ulike behov ved hjelp av
miljøarbeidertjenesten. Rundt 58
personer med psykiske lidelser og
rusproblematikk har mottatt ulike
tjenester fra oss.
43 personer �kk innvilget søknad om
støttekontakt, herav 9 barn. I tillegg
har 7 familier fått tilbud om avlastning
utenom boligavlastning.

Husbanktjenesten

Bostøtte
År ter-

min
saker herav

�yktn.
avslag tot.

innvilget
06 1 156 12 16 912 402
06 2 154 12 19 820 261
06 3 145 7 11 852 461
05 1 199 22 47 962 882
05 2 177 20 30 844 606
05 3 168 17 23 847 067

Totalt utbetalt i bostøtte i 2006:
kr. 2 585 124.

Boligtilskudd til tilpasning
I 2005 ble det behandlet 8 saker, ingen
�kk avslag.
I 2006 ble det behandlet 8 saker, 2 �kk
avslag.

Startlån
I 2005 ble det behandlet 5 saker, 1 �kk
avslag.
I 2006 ble det behandlet 11 saker, 4
�kk avslag.

Barnevertjenesten
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.
Pr. 31.12.06 var det registrert 86 barn
i barnevernstjenesten. 16 barn er
plassert utenfor hjemmet, i hovedsak
i fosterhjem. 2 barn venter på
plassering. Ett har blitt 18 år i løpet av
året, men er fremdeles i tiltak.

Det ble registrert 55 meldinger i
2006, 16 meldinger 1. halvår, og
39 meldinger 2. halvår. 51 av disse
har gått videre til undersøkelse, 4
meldinger er henlagt.

Meldinger
2003: 44
2004: 49
2005: 31
2006: 55

Fra høsten 2006 har ikke
barneverntjenesten hatt kapasitet til å
iverksette undersøkelser i alle sakene.
Fristen på 3 måneder er overskredet i
så godt som alle saker.

• 15 barn venter på å få sin
omsorgsituasjon undersøkt.
Av disse har 1 barn ventet i
over 6 måneder.

• 20 undersøkelsessaker er
påbegynt, men ikke avsluttet.
Av de 20 ventet 3 barn i over
3 måneder

• 12 barn har ventet i over 6
måneder.

153 forebyggende hjelpetiltak
har vært iverksatt i 2006, og 158
hjelpetiltak i 2005.

TJENESTEPRODUKSJON
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Andelen sosialhjelpsmottakerei
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66 år
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TJENESTEPRODUKSJON
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Flyktninger
Kommunen bosatte ikke �yktninger i 2006.
Det var få bosettingsklare �yktninger i
mottakene, og de som har blitt bosatt har
valgt større kommuner.
7 ble gjenforent med herboende �yktning.
Vi hadde 35 bosatte �yktninger pr.
31.12.06.
8 personer �yttet i 2006. 2 av �yktningene
er selvstendig næringsdrivende. 7 andre har
ordinært arbeid. Resten er hjemmeværende
med små barn, i grunnskole eller andre
tiltak, eller har sosialhjelp som viktigste
kilde til livsopphold.

Boligavlastning
Sosialtjenesten kom igang med
boligavlastning for barn i 2004 både på
Hemnesberget og i Korgen. 3 barn får nå
avlastning i 2 boliger. Dette er barn som
krever mer enn vanlig familieavlastning.
Pr 31.12. 06 var det i alt 6,06 årsverk
tilknyttet denne tjenesten.

Miljøarbeidertjenesten
I 2006 hadde 33 personer vedtak om
miljøarbeider- tjeneste.
Målet er:

• å fremme læring og utvikling,
trygghet og god livskvalitet for
den enkelte

• bidra til at den enkelte får mulighet
til å leve og bo selvstendig

• at den enkelte skal ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse alene og i
fellesskap med andre.

Tjenesten retter seg mot psykiatriske
pasienter, rusklienter, pu-brukere og andre
som har behov for tilpassede tilbud.

.

Anne-Lise Høynes jobber i ekspedisjonen på
sosialkontoret

Kirsti Ånes Skaret begynte i 2006
i stilling som styrer i Tømmerheia

barnehage

Merethe Vatshaug begynte i 2006
i stilling som styrer i Korgen

barnehage
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TJENESTEPRODUKSJON
HELSETJENESTEN

Generelt
Helsetjenesten består av mange
selvstendige deltjenester lokalisert på
Hemnesberget og i Korgen.
Deltjenestene er

• legetjenesten inkludert
legekontorene, legevaktsordning,
tilsynslegeordning,

• helsestasjon inkludert
skolehelsetjeneste og jordmor-
tjeneste

• kommunal fysioterapitjeneste

• privat fysioterapitjeneste

• ergoterapitjeneste

• psykiatritjeneste.

Sykefravær 13,7%

Helsetjenestendeltarogsåiinterkommunalt
samarbeid på områdene næringsmiddel-
og miljølaboratoriet og legevakttjeneste
med tilknytning til AMK-sentral.

Personellsituasjonen
Driftstilskudd for privatpraktiserende
fysioterapeuter ble økt fra 2,5 til 4 i 2006.
I slutten av året er det dermed 2 stillinger
på Hemnesberget og 2 i Korgen.
I andre deler av helsetjenesten har det vært
redusert aktivitet.

• Ved helsestasjonen har en
helsesøster vært langtids-
sykemeldt gjennom hele året. Det
ble tatt inn vikar

• Fra og med juni 2006
gikk foreldreveileder ut i
omsorgspermisjon. Det ble tatt
inn vikar i 50% av stilling.

• En av fastlegene sa opp sin
50% legehjemmel i juni 2006.
Det ble inngått avtale med de 3
gjenværende leger ved Korgen
legekontor om å dekke opp ved
økning av sine stillinger.

• Ergoterapeuten har arbeidet
i 80% stilling på grunn av
omsorgspermisjon.

I løpet av 2006 ble logopedtjenesten
�yttet fra helsetjenesten til
skoleadministrasjonen.

Hovedinntrykket når det gjelder
personellsituasjonen i helsetjenesten i

Hemnes kommune for 2006 er at den har
vært preget av kontinuerlig forandring. En
situasjon som ikke ser ut til å endre seg
med det første.

Samarbeid
Samarbeidet innen helsetjenesten og
med våre samarbeidspartnere er stort
sett godt. Helsetjenesten opplever et
økende samarbeid med sosialtjenesten/
barneverntjenesten og innen fagfeltet
psykiatri. Dette er en svært positiv
utvikling.
Det mangle en god del skriftlige avtaler
mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten som bør kunne
bidra til et nærmere samarbeid mellom
tjenestene på de ulike nivåene. Dette
gjelder innen området somatikk, men
spesielt innenfor områdene rus/psykiatri.

Legetjenesten
I Hemnes er det 5 fastleger som alle
opererer med ledig plass på sine
fastlegelister.

Ventetida for timebestilling på dagtid
har økt en del i 2006, spesielt i Korgen.
Årsaken til dette er noe uklar, men kan
skyldes en reduksjon i antall leger. Likevel
er ventetida absolutt akseptabel, og har
ikke påvirket responstida for øyeblikkelig
hjelp.

Begge legekontor har fått installert
nye elektroniske hjelpemidler; EKG,
Spirometri og 24-t BT-måling.

Korgen legekontor har startet et samarbeid
med Universitetet i Nord Norge om
utplassering av medisinerstudenter ved
kontoret. Ved Hemnesberget legekontor
har en hatt et slikt samarbeid over lengre
tid.

Venteværelset i Korgen �kk høsten 2006
en meget nødvendig ansiktsløftning. De
ansatte ved legekontoret stod selv for
mesteparten av denne fornyingen. Dette
har vært et bra miljøtiltak, både for de
ansatte og for pasientene.

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og
svangerskapsomsorgen
Det er gjennomført ca 800 helsekontroller
av barn 0-6 år. Barna følges dessuten opp i
2. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. og 10. klasse.

Netto driftsutgifterpr. innbyggeri
kroner kommunehelsetjenesten

Netto driftsutgiftertil helse i prosent

av samledenetto driftsutgifter

Legeårsverkpr 10 000 innbyggere
kommunehelsetjenesten
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TJENESTEPRODUKSJON
HELSETJENESTEN

Årsverk av helsesøstre pr. 10000
innbyggere 0-6 år

Fysioterapiårsverk per 10 000
innbyggere kommunehelsetjenesten

Årsverkav jordmødre pr. 10000fødte.

Gjennomføring av barnevaksinering og
vaksiner i skolealder er i tråd med anbefalt
program fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Ca 500 personer �kk in�uensavaksine.

Helsestasjonen har startet opplær-
ingsprogrammet «psykisk helse i skolen».
Dette er et forebyggende tiltak.

Det har vært 41 fødsler. fordelt med 22
i Korgen og 19 på Hemnesberget. Dette
er en nedgang på 4 fødsler sammenlignet
med 2005. Jordmoren har hatt 43 gravide
til kontroll. Det har vært etablert 8
svangerskapsgrupper og gruppe for de
som er alene om omsorgen for nyfødte
barn.
Via helsestasjonen er det gjennom-
ført «Godt samliv kurs for
førstegangsfødende».

Det er gjennomført brukerundersøkelser
for helsestasjons- og jordmortjenesten.
Brukerne av svangerskaps- og
helsestasjonstjenesten er i hovedsak godt
fornøyd med tjenestene.

Fysioterapitjenesten
De privatpraktiserende fysioterapeutene
skriver i sine årsrapporter for 2006:

• at fysioterapitjenesten på
Hemnesberget gleder seg til å
komme inn i nye lokaler. Dette
skulle skje høsten 2006 men er
utsatt til våren 2007

• at oppstarten som
privatpraktiserende fysioterapeut
for nyetablerer på Hemnesberget
har vært en svært positiv
opplevelse

• at det nå ikke er ventetid på
fysioterapibehandling på
Hemnesberget

• at det er godt og uformelt
samarbeid mellom ansatte på
legesenteret på Hemnesberget

• at det er gjennomført basseng-
grupper for hofte/kne og
rygg/nakke/skulder pasienter,
ryggskoler, utvidet tilbud om
gruppetrening / egentrening.

• at pasientenes diagnoser er svært
differensierte med hovedvekt
på nakkesymptomer/-plager og
ryggsymptomer/-plager

• at fysioterapeutene ser mulig-
heter for nye tiltak etter

at driftstilskuddene er økt
til 2 driftstilskudd både på
Hemnesberget og i Korgen

Den kommunale fysioterapeuten har hatt
53 pasienter fordelt på sykehjemmene, i
hjemmetjenesten, på helsestasjonene, i
skolene. Hun deltar også i forebyggende
arbeid i svangerskapsomsorgen og på
helsestasjonen.

Ergoterapitjenesten
Ergoterapeuten har hatt kontakt med 128
brukere. 24 brukere med hørselsproblemer
og 12 med synsproblemer. Det er
foretatt 4 arbeidsplassvurderinger og
8 boligvurderinger. 4 barn har vært til
vurdering og oppfølging.
Hoveddelen av arbeidstiden brukes til
søknader, utprøving og opplæring i bruk
av hjelpemidler. Ergoterapeuten deltok på
en opplæring over 4 samlinger som dreide
seg om oppfølgning av barn med nedsatt
funksjonsevne og deres familie.

Psykiatritjenesten
Psykiatriplanen for Hemnes kommune
ble rullert i 2006. De �este tiltakene
skal gjennomføres fra 2007. Men
del�nansiering av nyopprettede ungdoms-
arbeiderstillingen ble gjennomført i 2006.

Legene i kommunen opplever en stor
pågang når det gjelder henvendelser som
gjelder rus/psykiatri.
Det er derfor opprettet ett psykiatriteam
ved legekontoret på Hemnesberget og ett
ved legekontoret i Korgen. Teamene består
av fastlegene, 2 ansatte fra sosialtjenesten,
psykiatrisk helse- og sosialarbeider og
andre ved behov.

”Kongen på haugen”
Psykiatritjenesten har i samarbeid med
Mental Helse Hemnes (MHH) valgt å
satse på Olsenhågen som et framtidig
aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker
med psykiske lidelser. MHH �kk
innvilget en søknad om økonomisk
støtte gjennom ”extramidler” fra det
statlige spillet. Foreningen �kk en støtte
på totalt kr.500.000,- fordelt på to år. I
tillegg bevilger kommunen kr. 200.000,- ,
gjennom psykiatrimidlene.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal
utforme tilbudet i samarbeid med nye og
gamle brukere.
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PLEIE OG OMSORG

Generelt
Omsorgstjenestene i Hemnes består av de
tre enhetene; Hemnes omsorgstjeneste,
Korgen hjemmetjeneste og Korgen
sykehjem.
Enhetene har et tett samarbeid både
i forhold til personaladministrasjon,
pasienter og utvikling av tjenestene.
Samlet sett er omsorgstjenesten den
største deltjenesten i kommunen og
sysselsetter personer i tilsammen 155,87
årsverk med tilsammen 255 ansatte.
Sykefravær 11,3%

Institusjonstjenesten
I forbindelse med ombygging av
omsorgssentrene �yttet sykehjemmet på
Hemnesberget til midlertidige lokaler
ved tidligere Langbakken vg.skole. Dette
medførte at sykehjemskapasiteten ble
redusert med 2 plasser. De nye lokalene
er ikke tilrettelagt for sykehjemsdrift, noe
som har vært en stor utfordring å mestre i
det daglige.
Kjøkkendriften har foregått i samme
lokaler som sykehjemmet. Produksjon av
mat har vært uendret.
Vaskeridriften, dagrehabilitering og
trygdehyblene med 9 beboere, har vært
drevet i midlertidige lokaler i internat
Fjordgløtt.

I Korgen har de to store
sykehjemsavdelingene driftet i sine
opprinnelige avdelinger. Da arbeidet med
renovering og nybygg har pågått rundt
bygget har dette gitt et miljø preget av
mye arbeidsstøy og støv.
Kjøkken, vaskeri og dagrehabilitering
�yttet til Statkraftmessa. Dette medførte

behov for transport av mat og tøy mellom
disse lokalene og et redusert tilbud ved
dagrehabiliteringen.
Nystua bofellesskap har driftet som
normalt og hatt fullt belegg hele året.

Også i 2006 har institusjonstjenesten
til tider hatt problemer med å kunne
tilby sykehjemsplass til de som trenger
det. I perioder hadde derfor kommunen
pasienter liggende på sykehus etter at de
var utskrivingsklare. Tilsammen utgjorde
dette 50 liggedøgn på sykehus.

Dekningsgraden for 2006 var samlet
på 99,6 %. Korgen sykehjem hadde en
dekningsgrad på 105 %, mens Hemnes
sykehjem hadde 88 %. Dette betyr at
Korgen sykehjem har tatt støyten for
redusert kapasitet på Hemnes sykehjem.
Våren 2006 hadde Korgen sykehjem
tilsynsbesøk fra helsetilsynet. Tjenesten
�kk noen merknader, men også mange
positive tilbakemeldinger. Dette resulterte
i et mere intensivt arbeid i forhold til
tjenestekvalitet.

Hjemmetjenestene
Hjemmetjenesten gir tilbud innenfor
hjemmesykepleie, hjemmehjelp,
omsorgslønn, ambulerende vaktmester,
personlig assistent, trygghetsalarmer og
matombringing.
Tjenestene disponerer tilsammen 105
boliger, hvorav 34 er heldøgns bemannet.
Tjenester tilpasset for utviklingshemmede
i kommunen er nesten i sin helhet
organisert under hjemmetjenesten.
Unntaket er avlastning for barn under 18
år, som ligger under sosialtjenesten.

17 psykisk utviklingshemmede har
vedtak på hjemmetjenester, hvorav 12 bor
i døgnbemannet bolig.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner pleie- og omsorgtjenesten

Korrigerte brutto driftsutgifterpr.

hjemmetjenestemottakeri kroner

Korrigerte brutto driftsutgifter

institusjon pr. kommunalplass

Julefeiring ved Korgen sykehjem

Ann Kristin Ulriksen tilbereder julekaffen ved
Statkraftmessa
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De �este utviklingshemmede har et
arbeidstilbud på HASVO, noen bare et
dagtilbud på Dagsenteret, og noen har
begge deler. Desverre er det noen som
ikke har arbeidstilbud.
Dagsenteret �yttet i desember 2006
sine lokaler fra Hasvo til Aspmoen 20.
Behovet har endret seg. Færre ønsker et
fritidstilbud på dagtid, og �ere ønsker et
tilbud på ettermiddag og kveld. Dette har
tjenesten prøvd å imøtekomme så langt
som råd er innenfor gitte rammer.

Aktivitet i hjemmetjenestene
Aktiviteten i hjemmetjenesten i
kommunen ser vi endrer seg. Pasienter
med mer komplekse hjelpebehov har
ført til færre tilsyn og �ere pleiebesøk av
hjemmesykepleien.

I Korgen er det i 2006 bare 5,8 % som
er tilsynsbesøk, mot 12,6 % i 2005, men
det totale antallet besøk er redusert med
27 %. Behovet i Bleikvasslia har vist en
betydelig nedgang, samtidig som vi ser
at gjennomsnittlig funksjonsnivå går ned.
For å imøtekomme disse endringene,
har hjemmesykepleien �yttet ressurser
fra Bleikvassli til Korgen, og fra
hjemmesykepleien til Praktisk bistand.

På Hemnesberget er antallet tilsynsbesøk
redusert fra 31,45 % til 14,76 %, mens
det totale antallet besøk går ned med
4%. Her har det vært en drastisk økning
i antall pleiebesøk med 17 %, mens tallet
på tilsynsbesøk har gått ned med 55%.
Tendensen er at det blir �ere og lengre
pleiebesøk.

Hjemmehjelpstilbudet synes å være inne
i en nivåendring, snoe om forøvrig er i
tråd med landet forøvrig. Det skyldes at
det er mer fokus på hva brukerne klarer å
gjøre selv. Samtidig er det utarbeidet klare
retningslinjer på hva som kan forventes
innenfor hjemmehjelpstjenesten, noe som
er med å begrense tildelingen av timer
til akkurat det som er vurdert som reelt
behov.

Det synes som om det er �ere
høytfungerende hjemmehjelpsmottakere
i Hemnes enn i andre kommuner. Det
kan skyldes mangelen på andre tilbud og
fasiliteter. Mange bor langt fra butikker
og/eller pårørende, kommunen har lite
offentlige kommunikasjonsmidler og få
drosjer.
Mange trenger kanskje bare hjelp til de
tyngste takene (vedbæring, støvsuging,
skifte på sengen m.v) og hjelp til handling
slik at de har mat i huset.

I 2006 var det totalt en nedgang med 9473
besøk i forhold til 2005. Korgen har også
dette året den største nedgangen av besøk,
med sine 7706. Dette skyldes i hovedsak
endringen avhjemmesykepleiens oppgaver
i forbindelse med at trygdehybelbeboerne
bor på Messa. Det er en mye mer
ressurssterk brukergruppe enn da de bodde
på trygdehyblene, og avdelingen er styrket
med 1,4 årsverk pga bygningsmessige
forhold.

TJENESTEPRODUKSJON
PLEIE OG OMSORG Andel mottakere av hjemmetjenester

over 67 år

Andel innbyggere80 år og over som
er beboere på institusjon

Andel plasseri enerom i
pleie-og omsorgsinstitusjoner

Hilde Line Bergvik, Karin Flostrand og Unn
Fagerbakk i arbeid ved Korgen sykehjem

Julefeiring på Statkraftmessa
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Andel innbyggere80 år og over som

mottar hjemmetjenester

SYKOMS
I begge omsorgsdistriktene har tjenestene
vært drevet helt eller delvis i midlertidige,
provisoriske lokaler i hele 2006. Dette har
vært en stor utfordring både for pasienter,
beboere og ansatte. Til tross for dette
har det gått veldig bra. Både beboere og
ansatte gleder seg til å �ytte inn i nye,
moderne og lettdrevne bygg.
SYKOMS-prosjektet kan langt på vei ses
på som et ledd i eneromsreformen. Alle
pasienter og beboere skal så langt som
råd er ha tilbud om enerom hvis de ønsker
det. Det er et skikkelig kvalitetsløft og et
etterlengtet tilbud.

Våren 2006 ble det nedsatt en
arbeidsgruppe som har hatt til oppgave å
planlegge den fremtidige driftsmodellen
for omsorgstjenestene. Gruppen har
bestått av tillitsvalgte, mellomledere og
ansatte, og helt på slutten også enhetsleder.
Arbeidet har vært ledet av Ressurssenter
for omstilling i kommunene (RO).
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til
antall institusjonsplasser og boliger i de nye
omsorgssentrene, laget forslag til arbeidet
med felles verdigrunnlag og ideologi samt
hvike krav som stilles til ledere og ansatte
i den framtidige omsorgstjenesten.

Utvikling 2006
Omsorgstjenestene i Hemnes har vært
preget av midlertidighet og det å være på
vent til de nye og moderneomsorgssentrene
er klare til å bli tatt i bruk.
Det har vært jobbet intensivt med
sykefraværsoppfølging og tilrettelegging,
tjeneste- og arbeidsmiljøkvalitet.

Helseforetakets habiliteringsteam har
vært inne i forbindelse med utredning
av tjenestetilbudet til �ere av de
utviklingshemmede.
Omsorgstjenestene er i god gang med å ta
alle modulene i tjenestens fagsystem i bruk.
Det er innenfor saksbehandlingsområdet
tjenestene er kommet lengst. Utfordringen
er å få tatt i bruk systemet også innenfor
områdene journal, egenbetaling og
vederlagsberegning.

I løpet av 2006 har tjenesten kunne gi støtte
til ansatte som har tatt videreutdanning
innen geriatri, ledelse og demensomsorg

Sykehjemsutbyggingen medfører mange
midlertidige utfordringer

Det nye sykehjemsbygget begynner å ta form

Underholdning i forbindelse med julefeiring på
Statkraftmessa

Kaffeservering i forbindelse med julefeiring på
Statkraftmessa
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Mona Wennbergjobber som sykepleier
ved Hemnes omsorgstjeneste
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Stekvassdalen
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