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Forord 
 

I dette dokument fremlegges Vevelstad kommunes årsberetning og årsmelding for 2019. 

 

I kommunelovens § 14-7 er det gitt regler om utarbeiding og innholdet i årsberetningen: 

 

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller 

fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert 

kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 

 

Årsberetningene skal redegjøre for 

 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 

den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over 

tid  

 

b)  vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige 

 avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene  

 

c)  virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 

 betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne  

 

d)  tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 

 standard  

 

e)  den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling  

 

f)  likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

 likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, 

 etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

 kjønnsuttrykk.  

 

Årsberetningene skal gis senest 31. mars. 

 

I tillegg til rådmannens kommentarer og økonomiavdelingens årsberetning, legges det frem 

årsmeldinger fra de ulike avdelinger som redegjør for tjenesteomfanget, lovgrunnlag, 

bemanning og aktivitet i 2019.  

Årsmeldingen skal på denne måten utgjøre administrasjonens tilbakemelding til 

kommunestyret i forhold til de mål kommunestyret har fastlagt gjennom årsbudsjettet. Det er 

også tatt med opplysninger som vedlegg fra Frivilligsentralen, samt årsmeldinger fra den 

storstilte satsingen på næringsprosjekter.  

Årsberetningen og årsmelding foreligger til behandling i kommunestyret samtidig med at 

årsregnskapet skal behandles. 

 

 

Vevelstad 31. mars 2020 

 

 

John Arne Andersen  

Rådmann 
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Årsberetning Vevelstad kommune 

Rådmannens kommentarer 

Personal 

I Vevelstad kommunearbeider mange flere kvinner enn menn, Det er en god del 

deltidsstillinger og dette er kvinner som i hovedsak jobber i omsorgstjenesten, barnehage og 

skoleverket. Vevelstad kommune skal arbeide for at hel stilling skal være hovedregelen, og at 

antall deltidsstillinger skal reduseres. 

 

Kommunens ledelse består av fire ledere knyttet til sentraladministrasjonen og etater; 

rådmannen, leder plan og ressurs, pleie- og omsorgsleder, samt administrasjons- og 

økonomileder. I tillegg enhetslederne for skolene og barnehagene som er direkte underlagt 

rådmannen. Fire av lederstillingene var tilsatt av kvinner, dette gir en kvinneandel på over 80 

%. 

 

Lønnsutviklingen har vært i tråd med sentralt oppgjør. Lønnsnivået på ledernivå er i tråd med 

kommuner i vår region, men det er ulikt nivå på lederne i kommunen. Utover dette ligger de 

fleste lønnsgruppene over sentral tariff. 
 

Arbeidsmiljøet 
Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljøet, gjennom at AMU som utvalg er revitalisert og 

man har arbeidsmiljø som tema på møtene og fokus på områder som kan virke belastende.  

Likestilling 

Tidligere ble likestilling hovedsakelig definert som likestilling mellom kvinner og menn. 

Likestilling mellom ulike etniske grupper, grupper med ulik funksjonsevne og grupper med 

ulik seksuell orientering handler om det samme. 

 

Etnisk likestilling innebærer at alle skal ha like rettigheter og mulighet til deltakelse i 

samfunnet. Vevelstad kommune har pr. i dag ingen skrevne mål for den etniske likestillingen, 

men alle med minoritetsbakgrunn skal integreres i lokalsamfunnet og få like muligheter og 

plikter til deltakelse, uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet og nasjonalitet. 

 

Flere nasjonaliteter fra ulike kontinenter er nå representert i arbeidsstokken til Vevelstad 

kommune. Det har skjedd gradvis at ulike kulturer og etnisiteter er blitt en del av kommunens 

arbeidskraft. De utfordringer som knyttes til dette synes ikke større og vanskeligere enn hva 

tilfelle er i det etnisk norske personalet. 

Kommunen har fra 2014 bosatt flyktninger fra flere kontinenter, og integreringsarbeidet 

preger og påvirker holdninger og respekten for mennesker med ulik etnisitet. Vi skal alle jobbe 

sammen for at alle skal integreres i lokalsamfunnet, og få like muligheter og plikter til deltakelse. 

 

Ansatte i kommunen fordeler seg med 70 % kvinner og 30 % menn. I ledergruppen er det  

40% menn og 60 % kvinner. Det er vanskelig å registrere at det er en ulik lønnsfastsettelse 

relatert til kjønn. 
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Etikk 

Vevelstad kommune har tidligere vedtatt etiske retningslinjer. I forbindelse med prosessen 

med arbeidsmiljøet har det vært fokus på de etiske sidene ved det å være kommunal 

arbeidstaker. Det innebærer at temaer som forhold til brukerne, lojalitet og arbeidsinnsats har 

hatt stort fokus. 

Ledere skal sørge for at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske 

retningslinjer. Diskusjoner og dialog om etikk er nødvendig for å få en større bevisstgjøring 

omkring temaet, og hvordan etikk praktiseres i daglig arbeid. 

 

HMS og sykefravær  

Kommunen har siste årene tatt i bruk kvalitetssikringssystemet Compilo i hele kommunen. 

Dette er et elektronisk system der man finner prosedyrer og rutinebeskrivelser til hjelp i egen 

arbeidssituasjon. Arbeidet med å legge inn alle prosedyrer i programmet er en kontinuerlig 

prosess. I tillegg melder man avvik ved brudd på prosedyrer, rutiner og lovverk gjennom 

Compilo. 

 

Vevelstad kommune er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og jobber i tråd med IA 

avtalen. Formålet er å forebygge/ redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre 

arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.  

Attføring og omplassering vurderes fortløpende gjennom et nært samarbeid med NAV, 

avdelingsleder, behandlende lege, bedriftshelsetjenesten, og tilsatt det gjelder har mulighet til 

å ha med tillitsvalgt. 

 

Vevelstad kommune har avtale med Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA.  

 

Sykefraværet i 2019 er gjengitt i tabellen nedenunder og man registrere en noe høyere 

frekvens enn tidligere år på korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det er langtidsfraværet som 

er viktig å fokusere på og kommunen har oppfølging av de personer som er langtidssykemeldt 

i henhold til IA-avtalen. 
 

Sykefravær 2019 2018 2017 2016 

Korttidsfravær 2,65 % 2,79 % 2,22 % 1,57 % 

Langtidsfravær 7,31 % 5,85 % 4,04 % 5,11 % 

Fravær totalt 9,96 % 8,64 % 6,26 % 6,68 % 

 

Alle tall inkluderer egenmeldt fravær og fravær ved barns sykdom.  

Sykefraværet tas opp i alle møtene i AMU og rapportene er så presise at personer lar seg lett 

følge opp og sjekke ut om fravær er arbeidsrelatert. NAV arbeidslivssenter har vært benyttet 

for skolering av lederne, samt rådgivning i enkeltsaker, med den hensikt å få folk fortest 

mulig tilbake i jobb. Som tabellen viser er det langtidssykefraværet som har en økning. 
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Økonomi 
 

 

Regnskapet for 2019 er avlagt etter regnskapsforskrifter som gjelder for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Økonomlederen skal avlegge årsregnskapet og oversende det til kommunerevisjonen innen 

15. februar. Årsberetningen skal leveres innen 31.mars. 

 

Regnskapsføringen baseres på forskrifter som bl.a. bestemmer føring etter 

anordningsprinsippet, dvs. at alle utgifter og inntekter skal føres det året utgiftene/inntektene 

har oppstått, f.eks. at regnskapstall som er bokført 2019 vedrører dette året. 

 

Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk har utledet omkring årsberetning slik: 

I KL § 48 nr 1 og nr 5 er det gitt regler om utarbeiding av årsberetning og innholdet i denne. 

Alle kommuner skal utarbeide årsberetning og det er gitt bestemmelser om at årsberetningen 

skal inneholde: ”.. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller 

fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 

årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i 

fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak 

som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i 

strid med lov om likestilling mellom kjønnene.” 
 

Regnskapet er fordelt på følgende deler: 

Driftsregnskap 

Her bokføres løpende 

 Driftsinntekter 

 Driftsutgifter 

 Renter/avdrag 

 Avskrivninger (påvirker ikke driftsresultatet – føres både som inntekt og utgift.) 

 Avsetninger til fond og bruk av fond 

 

Investeringsregnskap 

Her bokføres alle utgifter og inntekter vedrørende nybygg og nyanlegg. 

I tillegg føres inn- og utlån av startlån, egenkapitalinnskudd KLP, avdrag på lån fra 

HelgelandKraft, kjøp/salg av aksjer og avsetninger og bruk av avsetninger. 

I investeringsregnskapet skal hvert enkelt prosjekt (nybygg/nyanlegg) være fullt ut finansiert. 

Det vil si at det skal fremgå av oversikter hvordan utgiftene til finansiering er finansiert. 

 

Balanseregnskap 

Her fremkommer kommunens status for egenkapital og gjeld og er en konsekvens av føringer 

i drifts- og investeringsregnskap. 

 

Det vises til hovedoversikter for disse tre områdene nedenfor. 

 

Årsberetningen omhandler regnskaps- og budsjettall på hoved- og ansvarsnivå. 

For detaljerte regnskaps- og budsjettall vises til detaljert regnskap for 2019. 

 

For øvrig vises det til Årsmeldingen, som inneholder oppnådde resultater av kommunens 

tjenesteproduksjon, viktige hendelser, framtidige mål, og utfordringer. 
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Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -2 668 643 -2 752 175 -2 752 175 -2 937 403

Andre salgs- og leieinntekter -4 024 267 -3 039 988 -3 219 988 -4 049 617

Overføringer med krav til motytelse -9 704 407 -7 360 705 -7 008 705 -7 349 763

Rammetilskudd -41 210 576 -41 683 000 -42 212 000 -41 077 651

Andre statlige overføringer -9 490 598 -8 903 340 -2 161 000 -16 005 319

Andre overføringer 0 0 0 0

Inntekts- og formuesskatt -13 562 184 -10 224 000 -10 542 000 -10 263 860

Eiendomsskatt -628 645 -500 000 -500 000 -328 291

Sum driftsinntekter -81 289 319 -74 463 208 -68 395 868 -82 011 904

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 39 972 540 38 970 022 38 868 022 41 990 218

Sosiale utgifter 7 073 149 8 177 639 8 212 199 7 221 904

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 13 684 930 10 293 333 9 818 173 10 685 626

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 5 268 660 5 925 424 6 175 424 6 152 978

Overføringer 4 363 574 9 602 391 5 320 291 4 344 475

Avskrivninger 2 476 061 2 117 134 2 117 134 2 656 283

Fordelte utgifter -480 634 -166 000 -166 000 -375 595

Sum driftsutgifter 72 358 280 74 919 943 70 345 243 72 675 889

Brutto driftsresultat -8 931 039 456 735 1 949 375 -9 336 015

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -1 937 416 -1 315 631 -766 000 -1 088 531

Mottatte avdrag på lån -52 500 -10 000 -10 000 -11 250

Sum eksterne finansinntekter -1 989 916 -1 325 631 -776 000 -1 099 781

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 1 126 247 1 394 821 1 394 821 970 041

Avdrag på lån 2 136 181 2 203 765 2 013 765 1 604 908

Utlån 0 0 0 45 000

Sum eksterne finansutgifter 3 262 429 3 598 586 3 408 586 2 619 949

Resultat eksterne finanstransaksjoner 1 272 513 2 272 955 2 632 586 1 520 168

Motpost avskrivninger -2 476 061 -2 117 134 -2 117 134 -2 656 283

Netto driftsresultat -10 134 588 612 556 2 464 827 -10 472 130

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 810 530 -2 810 530 0 -1 243 478

Bruk av disposisjonsfond -8 432 980 -8 432 980 -2 744 839 -3 803 996

Bruk av bundne fond -1 190 308 -828 788 -419 488 -2 009 324

Sum bruk av avsetninger -12 433 818 -12 072 298 -3 164 327 -7 056 798

AVSETNINGER

Avsatt til disposisjonsfond 13 10 760 242 10 760 242 0 12 715 798

Avsatt til bundne fond 13 2 170 665 699 500 699 500 2 002 602

Sum avsetninger 12 930 908 11 459 742 699 500 14 718 400

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -9 637 498 0 0 -2 810 528
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DRIFTSREGNSKAPET 

 

Ettersom budsjettet er på ansvarsnivå, presenteres tabeller pr ansvar. 

Eksklusiv avskrivninger (alle tall i hele tusen kroner). 

Ansvar Regnskap 2019 Regnskap 2019 Oppr budsjett Rev budsjett Regnskap 2018 

110 Sentraladministrasjon 6 237 5 834 5 847 5 422 

111 Politiske organer 1 316 1 554 1 524 1 478 

112 Inntekt og finans -62 084 -58 552 -58 552 -56 345 

113 Kultur/Bilbliotek m m 860 894 894 922 

114 Renter og avdrag 2 253 3 199 3 199 2 086 

115 Kirke og andre trossamf. 945 939 939 996  

116 Flyktningtjenesten 2 265 3 119 3 119 5 609  

117 Økonomi 1 248 1 473 1 473 1 672 

118 Frivilligsentralen 673 270 282 290 

120 Skoler 9 807 10 197 10 197 8 468  

124 Storbjørka barnehage 4 164 4 694 4 694 4 728  

130 NAV Vevelstad 603 586 586 410  

131 Helse og sosial 7 499 7 667 7 667 6 496 

132 Sykehjem/Eldreboliger 13 493 13 447 13 557 13 306 

140 Plan og ressurs adm 237 3 840 3 840 4 347 

141 Plan og ressurs VAR -411 -222 -217 -238 

142 Plan og ressurs bygg 1 259 951 951 1 036 

    - 9 637 0  0  -2 811  

 

Ansvar Regnskap 2019 Regnskap 2019 Rev budsjett Avvik 

110 Sentraladministrasjon 6 237 5 847 390 

111 Politiske organer 1 316 1 524 -208 

112 Inntekt og finans -62 084 -58 552 -3 532 

113 Kultur 860 894 -34 

114 Renter og avdrag 2 253 3 199 -946 

115 Kirke og andre trossamf. 945 939 6 

116 Flyktningtjenesten 2 265 3 119 -854 

117 Økonomi 1 248 1 473 -225 

118 Frivilligsentralen 673 282 391 

120 Skoler 9 807 10 197 -390 

124 Storbjørka barnehage 4 164 4 694 -530 

130 NAV Vevelstad 603 586 16 

131 Helse og sosial 7 499 7 667 -168 

132 Sykehjem/Eldreboliger 13 493 13 557 -64 

140 Plan og ressurs adm 237 3 840 -3 603 

141 Plan og ressurs VAR -411 -217 -194 

142 Plan og ressurs bygg 1 259 951 308 

    - 9 637 0  -9 637  
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Kort kommentar til budsjettavvik +/- 300 000 

 

 

 

Årets avskrivninger er kr 2 476 061, mot budsjettert kr 2 117 134. Årsak til budsjettavvik er 

endret (kortere) avskrivingstid på IT investeringer, og en økning i investeringer i 2018. 

 

Ansvar 110 - KLP belastet denne funksjonen kr 445 000, og kr 300 000 høyere avskrivninger 

enn budsjettert. I tillegg er årets mindreforbuk bokført her. 

 

Ansvar 112 - har fått høyere rammetilskudd og generelt statstilskudd enn budsjettert. 

 

Ansvar 114 - på grunn av ikke gjennomførte investeringer finansiert med lånemidler ble 

renter og avdrag lavere enn budsjettert. 

 

Ansvar 116 - lavere bemanning på flyktningetjenesten enn budsjettert, lavere lønnsutgifter på 

voksenopplæringen og lavere utbetalinger i introduksjonsordningen. Lavere aktivitetsnivå gir 

lavere utgifter. 

 

Ansvar 118 - tilskudd til Frivilligsentralen som kommer via rammetilskuddet kr 414 000, er 

bokført på ansvar 112, på konto og funksjon for rammetislkudd. 

 

Ansvar 120 - høyere lønnsutgifter enn budsjettert, tilsatt personell med høyere kompetanse. 

Noe av sykevikar  dekkes inn av sykelønnsrefusjon. Høyere sykelønnsrefusjon enn 

budsjettert. Bevilgede midler til elevmaskiner, her ble ikke alt brukt. Innføring av 

skoleadministrativt system ble dyrere enn antatt. Internt er midlene fordelt mellom 

undervisningsmateriell, lisenser og andre faste kostnader. 

 

Ansvar 124 - høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. 

 

Ansvar 132 - lavere lønnsutgifter enn budsjettert, disse dekker utgifter til vikarbyrå i 

forbindelse med innleie av sykepleiere, høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. 

 

Ansvar 140 - budsjettregulering i forbindelse med bredbåndsutbygging, dette prosjektet er 

ikke kommet i gang i løpet av 2019, videreføres i 2020. 
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Frie inntekter - rammetilskudd og skatteinntekter 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Rammetilskudd -41 210 576 -41 077 651 -38 922 399  -34 500 314  -35 066 751 

Skatt på inntekt og formue -13 562 184 -10 263 860 -10 057 121  -10 260 275  -9 215 252 

Eiendomsskatt -628 645 -328 291 -328 341  -328 291  -349 739 

Sum frie inntekter -55 401 405 -51 669 802 -49 307 861  -45 088 880  -44 629 727  

Resultatgrad 77 % 71 % 70 % 67 % 71 % 

 

Resultatgraden i denne sammenhengen, viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av 

de frie inntektene. For 2019 dekker de frie inntektene 77% av de totale driftsutgiftene. 

 

Resultatgraden viser at for 2019 er det en økning på 6 prosentpoeng fra 2018, altså en økning 

i de frie inntektene. 

 

Brukerbetalinger er noe lavere i 2019 enn 2018, men allikevel kr 900 000 høyere totalt i 

forhold til det som er budsjettert. 

 

Overføringer med krav til motytelser, og økning i andre statlige overføringer og andre 

overføringer er også på samme nivå som for 2018. 

 

Vevelstad kommune har også fått tilskudd vedrørende flyktninger i 2019, totalt kr 3 854 676. 

Dette er 1 800 000 mer enn budsjettert, og disse midlene er også frie inntekter, og skal dekke 

utgifter til integreringsarbeid i hele organisasjonen. Kr 1 216 000 av dette er regulert til 

disposisjonsfond i løpet av året 

 

I tillegg har Vevelstad kommune fått kr 5 606 681 fra Havbruksfondet. Dette er avsatt til 

disposisjonsfond i løpet av året. 
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Lønn inkl. sosiale utgifter 
 

  2019 2018 2017 2016 

Lønnsutgifter 39 972 540 41 990 218 41 774 318 38 702 639 

Sosiale utgifter 7 073 149 7 221 904 6 936 303 6 902 569 

Sum lønn og sos kostnader 47 045 689 49 212 122 48 710 620 45 605 209 

Resultatgrad 65% 68 % 69 % 67 % 

 

Resultatgraden her viser hvor stor andel lønnsutgiftene, inkl. pensjonsutgifter, er i forhold til 

kommunens driftsutgifter. Resultatgraden har vært stabil de siste årene, litt lavere for 2019 

enn tidligere år. 

 

Lønnsutgiftene, inklusive sosiale utgifter og premieavvik/amortisering av avvik var kr. 47 045 

689 mot kr. 49 212 122 i 2018. 

 

Netto premieavvik/amortisering er inntektsført med kr 1 042 205, mot utgift kr 214 167 i 

2018.  

 

Totale lønnsutgifter er kr 47 045 689, altså kr 8 355 716 lavere enn rammetilskudd og 

skatteinntekter (frie inntekter) som er kr 55 401 405. 

 

Lønnsutgiftene, inklusiv sosiale utgifter, er kr 2 166 000 lavere enn i 2018. Sykelønnsrefusjon 

er kr 2 872 000, og på samme nivå 2018. Totalt er sykelønnsrefusjon for 2019  kr 1 972 000 

høyere enn budsjettert. 

 

Lønnsutgifter inkluderer introstønad kr 695 000.  

 

Vikartjenester kommer i tillegg til lønnsutgifter. For legetjenesten utgjør dette kr 126 000, kr 

93 000 lavere enn 2018. Kjøp av sykepleiertjenester til Sykehjem utgjør kr 1 960 000, det er 

kr 800 000 mer enn 2018. 

 

Hensyntatt dette i lønnskostnader vil resultatgraden bli 68% , altså er utgifter til lønn 68% av 

kommunens totale driftsutgifter. 

 

 

 

 

Rente/avdrag og gjeldsbelastning 

 

Renteinntekter og utbytte er kr 1 937 416, mot kr 1 088 531 i 2018. Økningen skyldes høyere 

renteinntekter på bankinnskudd, og økt utbytte. 

 

Rente- og avdragsutgiftene i 2019 var henholdsvis 1 126 247 og 2 136 181. Renteutgiftene og 

avdragsutgiftene er til sammen kr 643 000 høyere enn i 2018. 

 

Netto finanstransaksjoner (renter/avdrag/utbytte/utlån) er kr. 248 000 lavere i forhold til 2018.  

  



12 

 

Netto driftsresultat 

 

  2019 2018 2017 2016 

Sum driftsinntekter -81 289 319  -82 011 906  -73 646 168 -68 771 459  

Sum driftsutgifter 72 358 280  72 675 889  70 215 430  67 291 315  

Sum finanstransaksjoner 1 272 513  1 520 168  1 650 137  2 329 223  

Avskrivninger -2 476 061  -2 656 283  -2 117 135  - 2 380 790  

Netto driftsresultat -10 134 588  -10 472 132  - 3 897 736  -1 531 711  

Resultatgrad 12,5 % 12,8 % 5,3 % 2,2 % 

 

Netto driftsresultat er positivt med kr 10 134 588. 

 

Resultatgrad 

Det viktigste tallet i kommuneøkonomien er driftsresultat / resultatgrad. Netto driftsresultat 

blir ofte brukt til å beskrive kommunes handlefrihet, og viser hva kommunen har til 

disposisjon til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger fra årets drift. 

Resultatgraden er det primære tallet for en sunn økonomi. 

 

Resultatgraden, netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, er for 2019 positiv med 12,5 

%. 

Anbefaling til netto driftsresultat bør ligge over 2%. 

 

Resultatgraden for 2019 er 0,3 prosentpoeng høyere i forhold til 2018, det vil si på omtrent 

samme nivå som 2018. 

 

Resultatgraden for 2019 er påvirket av inntekt fra Havbruksfondet. Uten denne inntekten ville 

resultatgraden vært 6 %. 

 

Disposisjonsfond 

Gjennom regnskapsåret er det vedtatt budsjettreguleringer ved bruk av disposisjonsfond 8 818 

348, og avsetning til disposisjonsfond kr 10 760 242. 

 

Sum driftsutgifter, eksklusivt finansutgifter og bruk/avsetninger til fond, er kr. 72 358 280, 

som er en reduksjon fra 2018 på kr. 317 000. 
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Selvkost områder 

 

I KS sak 6/2010 vedtok kommunestyret at gebyrene på vann og avløp ikke skulle beregnes ut 

fra selvkostprinsippet, det vil si at kommunen ikke krever inn eventuelt merkostnad fra 

brukerne. 

 

Dersom selvkostregnskapet viser mindre forbruk, skal dette settes på fond. 
 

  

SLAM 2019  

Inntekter 135 366  

Utgifter 125 617  

Resultat – til fond 9 748 

 

VANN 2019 

Inntekter 1 138 603   

Utgifter 1 184 801  

Resultat- fra fond -46 198  
 

AVLØP 2019 

Inntekter 400 347  

Utgifter 367 899  

Resultat- til fond 32 448  
 

 

 

Gebyrmodellen ble evaluert våren 2018, med bistand fra Bedriftskompetanse som har 

utarbeidet den. 

Modellen ivaretar de retningslinjer som er gitt for dette området i kommuneregnskapet. 

 

Totalt sett drives dette vann/avløps området i Vevelstad kommune med svært lave kostnader. 

I 2019 er det bruk kr 191 172 i forbindelse med ny vannledning Vevelstad-Hamnøya.  
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Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -4 417 500 0 -3 520 000 0

Kompensasjon for merverdiavgift -753 198 -4 053 750 -4 053 750 -697 352

Statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0

Sum inntekter -5 170 698 -4 053 750 -7 573 750 -697 352

UTGIFTER

Lønnsutgifter 622 966 0 0 415 571

Sosiale utgifter 99 329 0 0 44 456

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 3 225 618 21 610 820 24 449 820 3 104 880

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 0

Overføringer 1 577 893 4 878 750 4 878 750 1 497 352

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 5 525 807 26 489 570 29 328 570 5 062 259

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 505 738 0 0 222 680

Utlån 0 1 000 000 1 000 000 0

Kjøp av aksjer og andeler 224 963 300 000 300 000 260 255

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 3 000 3 000 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 276 846 277 000 277 000 276 846

Avsatt til bundne fond 3 500 000 0 0 30 302

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 4 510 547 1 580 000 1 577 000 790 083

Finansieringsbehov 4 865 655 24 015 820 23 331 820 5 154 990

FINANSIERING

Bruk av lån -3 949 156 -21 880 820 -20 819 820 -4 297 957

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 -12 000

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -500 829 -277 000 -277 000 -468 954

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -385 368 -1 858 000 -2 235 000 -436 473

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 124 268

Bruk av bundne investeringsfond -30 302 0 0 -60 873

Sum finansiering -4 865 655 -24 015 820 -23 331 820 -5 151 989

Udekket / Udisponert 0 0 0 3 001
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INVESTERINGSREGNSKAPET 

 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 

 

Kommunens investeringsprosjekter hadde i 2019 en kostnadsramme på kr 5 525 806 og 

fordelte seg slik: 

 

 
 

Kostnadene til investering er finansiert slik: 

 

- Bruk av lån investeringer  3 697 703 

- Bruk av disposisjonsfond Andalen    157 404 

- Refusjoner fra private      917 500 

- Momskompensasjon      753 198   

 

Viser  også til note 13 Investeringsoversikt. 

 

Utlån til videre utlån/startlån Husbanken, skal bokføres i investeringsregnskapet. Tidligere år 

er det blitt betalt inn mer avdrag fra lånetakere enn det kommunen har hatt i avdragsutgift. For 

2019 er det betalt mindre avdrag enn det kommunen har hatt i avdragsutgifter til Husbanken, 

og dette blir en utgift i investeringsregnskapet som må finansieres med lånemidler.  

REGNSKAPSSKJEMA 2B

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ Prosjekt

Tall i 1 kroner

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 5 525 807 26 489 570 29 328 570 5 062 259

Fordeling på Prosjekt
Hjemmeside fra 1.1.18 0 1009 0 0 0 -18 235

IKT - Windows 10 og Office 0 1010 189 470 312 500 312 500 173 400

Nytt datautstyr ifbm oppgrdering lisenser 0 1011 0 55 000 55 000 0

Lys/strøm Hesstun kirkegård 0 1503 0 0 0 100 000

Utstyr til kirkegårdene 0 1504 0 0 0 100 000

Utstyr til kirkegårdene 0 1506 200 000 200 000 200 000 0

Utbedring av Kirkegård 0 1507 0 0 0 600 000

Utbedring av Kirkegård 0 1507 625 000 625 000 625 000 0

Ombygging skolen 0 2003 687 585 642 000 0 0

Utbygging barnehagen 2017 0 2401 0 0 0 9 950

Utbygging barnehagen 2019 0 2402 104 273 2 500 000 2 500 000 0

Omsorgsboliger 0 3102 666 726 11 894 447 11 894 447 3 222 218

Sentrumsplan 0 4006 0 0 0 -270 516

Nye utleieboliger 0 4011 0 0 0 197 925

Møterom Allbrukshus 0 4012 48 456 50 000 50 000 99 945

Investering vannverk 0 4014 96 450 2 269 291 2 269 291 0

Gang- sykkelvei Skr.viken-Brøløs 0 4015 38 878 321 791 321 791 70 144

Tøymvasshytta 0 4017 0 62 500 62 500 76 149

Utbygging bredbånd Vevelstad kommune 0 4018 0 0 5 400 000 0

Asfaltering kommunale veier 0 4017 1 510 357 1 426 000 1 125 000 0

Nordvika havn - forlengelse av molo 0 4022 12 600 1 869 291 1 869 291 292 763

Ny arbeidsbil Plan og ressurs 0 4023 0 0 0 125 345

Brannstasjon utbygging 0 4025 0 2 500 000 2 500 000 0

Kommunale boliger - Flatabø 0 4026 0 0 0 230 672

Utbedring kommunale veier/bruer 0 4201 0 143 750 143 750 0

Musikkbinge 0 4203 1 155 731 118 000 0 0

Hesstun skole 0 4204 0 0 0 52 498

Næringsareal/Industriområde 0 4205 190 280 1 500 000 0 0

0 4206 0 0 0 0

Sum fordelt 5 525 806 26 489 570 29 328 570 5 062 258



16 

 

 

Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 5 65 416 345 62 638 359

Utstyr, maskiner og transportmidler 5 684 052 1 254 758

Utlån 8 8 336 369 8 889 698

Aksjer og andeler 6,7 7 809 261 7 584 296

Pensjonsmidler 4 102 480 853 96 486 285

Sum anleggsmidler 184 726 879 176 853 396

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 4 217 294 2 884 211

Premieavvik 4 6 084 113 5 107 315

Kasse, postgiro, bankinnskudd 50 235 641 36 515 941

Sum omløpsmidler 60 537 048 44 507 467

Sum eiendeler 245 263 927 221 360 863

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 13 -18 701 041 -16 465 907

Bundne driftsfond 13 -10 769 886 -6 269 529

Ubundne investeringsfond 13 -1 265 867 -1 282 260

Bundne investeringsfond 13 -3 500 000 -3 550 302

Endring av regnskapsprinsipp drift 14 1 500 334 1 500 334

Regnskapsmessig mindreforbruk -9 637 498 -2 810 530

Udekket i investeringsregnskapet 0 3 000

Kapitalkonto 15 -18 804 818 -18 454 478

Sum egenkapital -61 178 776 -47 329 672

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 4 -115 824 976 -109 609 073

Andre lån 9 -57 464 095 -53 556 014

Sum langsiktig gjeld -173 289 071 -163 165 087

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld -10 578 227 -10 582 803

Premieavvik 4 -217 897 -283 304

Sum kortsiktig gjeld -10 796 124 -10 866 107

Sum egenkapital og gjeld -245 263 971 -221 360 866

Ubrukte lånemidler 7 310 621 4 759 778

Andre memoriakonti 11 250 33 750

Motkonto for memoriakontiene -7 321 871 -4 793 528

Sum memoriakonti 0 0
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BALANSEREGNSKAPET 

 

Langsiktig gjeld 

 

  2019 2018 2017 2016 

Lån (langsiktig gjeld) unntatt startlån 47 532 402 44.023.345  40.503 366  40.240 958  

Resultatgrad 58 % 54 % 55 % 59 % 

 

Resultatgraden er målt i prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er 58%. Det anbefalte er under 50%. 
 

Nye låneopptak, vedtatt i budsjett for 2019, er kr 1 000 000 i Husbanken, det er lån til videre 

utlån (startlån). Låneopptak kr 5 500 000 til investeringer, av dette er det brukt kr 3 949 156 

til finansiering av investeringer.. 
 

 Fond 

Samlet fondsavsetning 31.12.19 er kr. 34 236 794  mot kr. 27 567 997  pr. 31.12.2018. 

 

Fondsavsetningen pr 31.12. fordeler seg slik; 

  2019 2018 2017 2016 

Disposisjonsfond 18 701 041 16 465 907 7 990 578 4 055 742 

Bundne driftsfond 10 769 886 6 269 529 6 569 490 6 339 404 

Bundne investeringsfond 3 500 000 3 550 302 3 580 876 121 057 

Ubundne investeringsfond 1 265 867 1 282 260 587 906 311 061 

SUM 34 236 794 27 567 997 18 728 848 10 827 264 

 

Disposisjonsfondet er økt med kr. 2 235 134 fra 2018 til 2019. I prosent av driftsinntektene 

utgjør disposisjonsfondet 23%. 

Disposisjonsfondet viser om kommunen har evne til å tåle feilskjær og svikt i 

skatteinntektene. Denne prosenten bør ligge over 10% 

 

Bundet investeringsfond er redusert med kr 3 550 302, det er bredbåndsmidler som er flyttet 

til bundet driftsfond, og ekstra avdrag husbanken som er betalt i 2019. 

 

Avsetningen til bundet investeringsfond er kr 3 500 000 og gjelder nytt bygg ved Vevelstad 

Bygdetun, gjennom Helgeland Museum. 

 

Det er ikke avsatt ekstraordinært avdrag til startlån Husbanken, dette er kommentert i 

forbindelse med investeringsregnskapet. 

 
Samlet avsetning og bruk av fond i 2019: 

  2019 2018 2017 

Beholdning 1.1.19 27 567 997 18 728 848 10 827 264 

Avsetninger 16 707 753 15 149 815 12 249 538 

Bruk av avsetninger 10 038 957 6 310 666 4 347 952 

Netto avsetninger 6 668 796 8 839 149 7 901 586 

Beholdning 31.12.19 34 236 794 27 567 997 18 728 848 
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Øvrige forhold 
 

Driften av Vevelstad kommune for 2019 er i hovedsak en videreføring av driftsnivået og 

aktivitetsnivået fra 2018. Den største endringen i 2019 er på ansvarsområde 116, 

Flyktningetjeneste og Voksenopplæring. Flyktningetjenesten er redusert til 20% stilling, og 

Voksenopplæringen ble avsluttet til sommeren 2019. 

 

De statlige overføringer i form av rammetilskudd, og skatteinntekter, er og blir kommunens 

store inntektskilde. Negative endringer som for eksempel lavere folketall, påvirker både 

rammetilskudd og skatteinntekter, og vil få konsekvenser for fremtidens inntekter og 

aktivitetsnivå.  

 

Kun ca. 10 % av kommunens inntekter i 2019 er brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter. 

Færre innbyggere betyr færre inntekter på disse områdene, og færre å fordele utgifter i 

forbindelse med selvkostområdene, som f eks vann og avløp. 

 

Ved utgangen av 2019 har Vevelstad kommune 462 innbyggere, en betydelig nedgang fra året 

før. Dette skyldes at mange ny bosatte har flyttet for å få bedre tilbud i forbindelse med 

skolegang og jobb. Ifølge SSB er forventet utvikling i folketallet 530 innbyggere i 2030. 

 

De tre siste årene har Vevelstad kommune fått til sammen kr 13 750 000 i 

Havbruksfondmidler. Dette er frie midler, og kommunen kan selv bestemme om disse skal 

inngå i drift, eller benyttes til investeringsformål for fremtiden. I løpet av 2019 er 

bredbåndsprosjekt og næringsområde finansiert med deler av disse midlene. Ved utgangen av 

2019 gjenstår det kr 9 900 000 i Havbruksfondmidler. 

 

Det er flere utfordringer for kommunal sektor; blant annet trangere økonomiske rammer, 

rekruttering og kompetanse innenfor de ulke tjenestene, og flere krav fra staten om hvilke 

tjenester kommunen skal tilby siner innbyggere. Med dette følger det også flere administrative 

arbeidsoppgaver. 

 

Kommunens inntekter skal dekke tjenesteproduksjon og drift av hele kommunen. Det er i dag 

flere samarbeidsavtaler med andre kommuner for å dekke tjenesteproduksjon, og disse utgjør 

en betydelig del av kommunens utgifter. Alle avtalene bør gjennomgås og revideres. Ulike 

tjenesteområder betyr ulik fordelingsnøkkel på de faste og variable utgifter, og dette må 

følges opp jevnlig, ettersom demografi og andre forhold kan påvirke inntekter og utgifter. 

 

Det er også nødvendig å se på organisering av aktivitetene i Vevelstad kommune, slik at 

ressurser utnyttes på best mulig måte til oppgaveløsing, uten at det går ut over lovpålagte 

oppgaver og tjenester, og kvaliteten på disse.  

 

Lønnsutgifter er kommunens største utgift, og omtrent 70% av kommunens inntekter går til 

lønnsutbetalinger. Med en årlig lønnsvekst på 2% vil denne prosenten øke, og det blir mindre 

til kjøp av varer og tjenester til driften. 

 

Revidert budsjett er ut fra forventet aktivitet ut året, og er anslått etter beste estimat og 

informasjon som foreligger når saksfremlegg utarbeides.  

 

Ved utgangen av regnskapsåret er kommunens likviditet solid. 

Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen overfor formannskap og kommunestyre å 

godkjenne framlagte årsregnskap for 2019. 
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Årsmelding Vevelstad kommune 2019 

Folkehelsearbeid 
Vevelstad kommune har tilsatt folkehelsekoordinator i ca. 30 % stilling. 

  

Vevelstad kommune har Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021 med Nordland 

fylkeskommune, vedtatt av Kommunestyret i sak 15/2018 den 25. april 2018. 

Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og 

videreutvikling av planer, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet med grunnlag i 

Folkehelseloven. 

«... å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk 

tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal 

legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.» 
Avtalen skal inneholde to obligatoriske resultatområder; helsefremmende barnehage og skole, og 

bo- og nærmiljø. Ut over dette kan kommunen selv velge hvilke resultatområder som prioriteres 

for hvert avtaleår. 

 

Kommunens ansvar for folkehelsearbeid er hjemlet i Folkehelseloven kap.2: 

- Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 

og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, bidra til utjevning 

av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha 

negativ innvirkning på helsen. 

- Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen 

er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

- Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter 

og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 

deltakelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 

 

Vevelstad Kommune har en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hva som 

påvirker den. Oversikten beskriver folkehelseutfordringene i kommunen, med særlig vekt på 

trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, 

eller sosiale helseforskjeller.  
Folkehelsearbeidet i Vevelstad er et tverretatlig arbeid, og medvirkning skjer gjennom 

samarbeid og deltagelse i planlegging. Vi har et utstrakt samarbeid med Frivilligsentralen som 

koordinerer arbeidet med andre frivillige organisasjoner. 

Folkehelsebarometeret viser få indikatorer med signifikans, men hovedinntrykket er at 

kommunen er omtrent på fylkesgjennomsnittet for de fleste indikatorene. 

 

I Vevelstad er det lett å komme seg ut i naturen, vi har mange turmål i nærområdene med 

gapahuker, og flere lengre fjellturer som er tilrettelagt med skilting og varding.  

 

Kommunen har mange lavterskeltilbud; vi har gratis trening i Allbrukshushallen og 

Treningsstudio, fri tilgang til kunstgressbane (fotball), ballbinge, «Trim for eldre», 

svømmetrening, felles gåturer, seniordans, sosiale møteplasser, godt utbygd gang- og sykkel 

vei, frivilligsentral, utstyrssentral med utlån av ski, skøyter, redningsvester osv., godt 

oppbygde lekeplasser m.m. 
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Næringsarbeid 
 

Vevelstad næringsstyre utgjøres av formannskapets medlemmer. Næringsstyret har avholdt 

tre møter og behandlet 7 saker i 2019. Det er gitt tilsagn om tilskudd på totalt kr.  244 300,- 

fra Næringsfond I. 
 

Næringsfondene hadde ved utgangen av 2019 følgende saldo: 

Fiskerifond          kr.    223 543,34 

Næringsfond I    kr. 1 680 187,68 

Næringsfond II   kr.    554 843,60 

 
 

Våren 2018 ble det startet opp «Sjøretta- og landbruksrelatert prosjekt i Vevelstad», et treårig 

prosjekt for å kartlegge muligheten for en positiv utvikling av næringsliv og bosetting i 

Vevelstad kommune. Prosjektet ble videreført i 2019. Det er engasjert to prosjektledere i 

henholdsvis 40% og 60% stilling.  Prosjektet er finansiert av næringsfondmidler og tilskudd 

fra fylkeskommunen og fylkesmannen. 

 

Sjøretta del: 

Prosjektets hovedmål er å stimulere til en langsiktig og bærekraftig næringsutvikling, med 

utgangspunkt i havets ressurser. Målsettingen er at prosjektet genererer nyetablering av 

innovative bedrifter med utgangspunkt i havhøsting, og at eksisterende bedrifter gjennom 

innovasjon ender opp med nyutviklede produkter 

 

Landbruksrelatert del: 

I en rapport fra Nordlandsforskning konkluderes det med følgende: Vevelstad er den 

kommunen i Nordland der jordbruksvirksomheten er viktigst for sysselsettingen innad i 

kommunen. Landbrukets totale omfang gjør at i forhold til framtidig sysselsetting og 

bosetting i kommunen, vil landbruket spille en sentral rolle også i årene framover. Med dette 

som bakgrunn ønsker Vevelstad kommune å gjennomføre et prosjekt som setter fokus både på 

det tradisjonelle landbruket og nye næringer. 

 

For begge delprosjektene er disse lagt som vedlegg til årsmeldingen. 

 

 

Interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester 
Vevelstad kommune deltar sammen med kommunene Vega, Bindal, Sømna og Brønnøy i 

Sør-Helgeland Regionråd. Samarbeidet etter kommunelovens § 27 omfatter de tjenester 

kommunene løser i fellesskap gjennom regionrådet som PP-tjenesten, RKK og sekretariats- 

ledelse. Regionrådet behandler hovedsakelig politiske spørsmål der kommunene har felles 

interesse, bl.a. innen samferdsel, arbeidsplasser m.m. Årsmeldingen fra regionrådet behandles 

av kommunestyret hvert år.    

 

Kommunene på Sør-Helgeland vedtok i løpet av året å gå inn i en ny samarbeidskoalisjon; 

Helgeland interkommunalt politisk råd. Rådet konstituerte seg høsten 2019 og består nå av 12 

kommuner. 

 

Vevelstad samarbeider nært med Brønnøy kommune om kjøp av tjenester innen slamhenting, 

feiing og brannvesen. Innen brann og feiing ble ny avtale vedtatt i november 2016. Jo mer 

spesialisert oppgavene innen teknisk sektor blir, dess større blir behovet for kjøp av tjenester 
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der det er krav for spisskompetanse, eller der en har spesialtjenester, med lav stillingsprosent. 

Dette har siden 2007 bl.a. omfattet oppmålingstjenester der Vevelstad kommune kjøper 

tjenesten. Også jordmortjenesten kjøpes fra Helgelandssykehuset. Kommunen er en del av 

barneverntjenesten på Sør-Helgeland. 

 

Det er vedtatt å etablere et skolefaglig ressurssenter med Brønnøy som vertskommune. Dette 

kom i gang i 2019. Det jobbes videre med at PPT og RKK skal inn i dette samarbeidet. 

 

Administrativt er det et svært godt samarbeid i regionen. De fleste funksjoner har nettverk for 

erfaringsutveksling og utvikling av tjenestene, bl.a. rektornettverk, Fagutvalg for skole og for 

PPT, tekniske tjenester, rådmannsutvalget m.m. 

 

Det er et førtitalls ulike samarbeidstiltak mellom kommunene på Sør-Helgeland, der også 

Vevelstad kommune deltar i mange av disse. Disse ble evaluert av rådmennene i 2019 der 

man har konkludert med at ingen tas bort, men flere skal gjennomgås og forbedres. 

 

IKT 
Det ble i 2019 foretatt innstallering av Windows og Office lisenser, samt oppgradering av en 

del IT-utstyr innen alle etater og avdelinger. Investeringene har blitt vedtatt av 

kommunestyret. 

 

Det har blitt oppgradert fra Windows 7 til Windows 10, og oppgradert fra Office 2010 til 

Office 365. Gjøres for at Microsoft sluttet og levere oppdateringer til deres eldre 

operativsystem, og tekstbehandlingsprogrammer. I tillegg til dette så skal de ansatte kunne 

jobbe mer effektivt med de nye programvarene og utstyret. 

 

Arbeidet som ble oppstartet i 2018 med få Vevelstad skolene opp i Feide, som er en felles 

påloggingsportal som benyttes av alle skoler i landet, ble fullført i 2019. 

 

Kommunestyret vedtok høsten 2019 å kjøpe inn datautstyr til alle elvene i skolene i 

kommunen. 

 

Driftssamarbeidet med Evry og lokal IT fungerer relativt bra. Problemene som brukere 

opplever blir fulgt opp av både lokal IT og Evry. Det holdes jevnlige driftsmøter. 

 

Miljøvern 
 

Kommunen har i sin beredskapsplan og ROS-analyse omtalt en rekke forhold som vil kunne 

oppstå. Vevelstad har samarbeid med Brønnøy kommune på dette feltet. Beredskapslager for 

sivilforsvaret befinner seg i Brønnøy kommune. Kommunen har en etter måten tilstrekkelig 

beredskap for skader mot miljøet. Større katastrofer som opptrer i forbindelse med havarier av 

oljetankere mv, er kommunens beredskap ikke dimensjonert for. Her må kommunen 

påberegne bistand fra omkringliggende kommuner, bl.a. gjennom samarbeidet i HIUA, og fra 

statlig hold. 

 

I forbindelse med naturkatastrofer er kommunen godt rustet. Byggeskikk, plassering av bygg 

og anlegg og krav til de samme, har alle elementer som bidrar til at kommunen skal være godt 

forberedt.  
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Informasjons- og formidlingsarbeid 

Det legges jevnlig ut nyheter på heimesida, og vanligvis ligger disse ute ca. 4 uker. I tillegg 

finner en de faste temaer som møteplan, postliste, planer, gårdskart m.m.  

 

Kommunal beredskap 
 

Visjon for kommunal beredskap 

 

Vevelstad kommune skal være et trygt område for alle som bor, ferdes, har sitt virke eller 

eiendom i kommunen. (k-sak nr 31/99) 

 

Lovhjemler: 

• Lov om kommunal beredskapsplikt (Sivilbesyttelsesloven) 

• Forskrift for kommunal beredskapsplikt 

• Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) 

 

Dokumenter brukt til utarbeiding av planer: 

• Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse, DSB -direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

• Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for sivilt 

beredskap 

• Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven, DSB 

• Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene, DSB 

• Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, DSB 

• Plangrunnlag for kommunal atomberedskap, Statens strålevern 

 

Aktuelle planer: (Politisk vedtatt 03.10.2012) 

• Overordnet beredskapsplan  

• Beredskapsplan for plan- og ressursavdelingen 

• Helsemessig og sosial beredskapsplan   

o POSOM plan 

• Beredskapsplan for skolene og barnehagen 

• IKT-Beredskapsplan 

• Kommunale rutiner-Handlingsplan 

• ROS-analyse 

 

Det er igangsatt arbeid med å ferdigstille ny ROS-analyse i 2018 sammen med 

Bedriftskompetanse. Denne er sluttført i desember 2019. 

Kommunal kriseledelse: 
 

Stilling Navn Arbeidssted 

Ordfører (leder) Medieansvarlig Torhild Haugann Rådhuset 

Stedfortreder Varaordfører John Arne Nilssen Mosjøen 

Rådmann(nestleder) Informasjonsleder John Arne Andersen  Rådhuset 
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Stedfortreder adm- og økonomileder Lillian Solvang Rådhuset 

Plan-ressurs leder *    Beredskapsleder Bjørnar Aarstrand Rådhuset 

Stedfortreder  Brannformann Øyvind Solsem Uteseksjonen 

Konsulent  Posom-leder Nora Hansen Helse 

Stedfortreder  PO-sjef Hilde Kristensen Barnevernet 

 
 
 
POSOM gruppa: 

 
Navn                            Funksjon     

Nora Hansen 
Psykiatrisk helsefagarbeider – leder  

Hilde Kristensen 
Barnevernet/avdelingsleder 

barnehage- nestleder 

Vakant Sykepleier 

Elin Vasseng Helsesykepleier 

John Lockhart Kommunelege 

Sognepresten Prest        

Oddrun Moxnes Rektor 
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Vevelstad kommunes politiske styringsstruktur 
Til og med 14.10.2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret 

Administrasjo

ns-utvalg 

Kontrollutvalget 

Komite for 
helse, sosial og 

omsorg 

Komite for 

oppvekst og 

kultur 

Rådet for 

eldre og 

personer 

med 

funksjons-

nedsettelse 

• Formannskap 

• Planutvalg 

• Næringstyre  

• Valgstyre 

• Havnestyre 
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Vevelstad kommunes administrative styringsstruktur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmann 

Barnehager 

Storbjørka 

 

Visthus 

oppvekstsenter 

Arbeidsmiljøutvalg 

Helse og 
omsorg 

-Helsestasjon 
-Sykehjem 
-Hjemmetjen. 

 

Plan og ressurs 
-Vaktmestre 
-Brann 
-Tekniske tj 
-Landbruk 
-Planarbeid 
-Miljø 

 

Skoler 

-Vevelstad 

sentralskole 

-Visthus 

oppvekst-

senter 

-Vevelstad 

voksen-

opplæring 

Administrasjon og økonomi 
Økonomiavdeling 
IKT 
Servicekontor arkiv/post 
Flyktningtjenesten 
Bibliotek 
Frivilligsentral 
Saksbehandling 
Folkehelse 
 

Interkommunale 

tjenester 
Barnevern 
PPT 
RKK 
RUSH 
NAV 
Brann og redning 
Skatteoppkrever 
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Kommunestyret, formannskapet og komiteer 2015-2019: 
 

Kommunestyre  Formannskap Komité for 

oppvekst og 

kultur 

Komité for helse, sosial 

og omsorg 

    

Samarbeidslista    

Kari Anne B. Andreassen 

ordfører 

ordfører   

Ken-Richard Hansen  leder  

Aud S. Utness Vistnes X   

Raymond Sommer   nestleder 

Unn Helen A. Nergård   X 

Emil Vevelstad    

Arbeiderpartiet    

Ivar Vevelstad  X  

Harald Axelsen X   

Ellbjørg Pedersen    

Kommunelista    

John Arne Nilssen 

varaordfører 

varaordfører   

Kaia M. Aarstrand   nestleder  

Hilde Elise Pedersen X   

Margith Bønå   leder 

 

Kommunestyre  Formannskap Komité for 

oppvekst og 

kultur 

Komité for helse, sosial 

og omsorg 

  Asbjørn Sørfjord 

medlem 

Sigrid Andersen, 

medlem 

 

 

 Gunn Helmersen, 

medlem 

Svein Olsen, medlem 

 

 

 

Kontrollutvalget 2015-2019: * 

Leder:          Sigrid Andersen 

Nestleder:   Emil Vevelstad 

Medlem:     Reidun Enoksen 

                         

 

*Skule Kristensen ble innvilget fritak for politiske verv av kommunestyre den 22.08.2018. 

Sigrid Andersen ble valgt som ny leder, Emil Vevelstad ble valgt som nestleder og Reidun 

Enoksen ble valgt som nytt medlem i Kontrollutvalget. 

 

Nytt kommunestyre fra og formannskap 14.10.2019 

 

Representanter:     Vararepresentanter: 
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Samarbeidslisten: 

Torhild Haugann     Solfrid Terese Fønnebø Strand 

Kari Anne B. Andreassen    Stefan Moe Klausmark 

Ken-Richard Hansen     Sverre Johan Larsen  

Ingrid Lovise Andreassen    Johan Rune Larsen 

Jens-Martin Johansen     Snorre Logan 

Raymond Sommer     Randi Johanne Hansen Sjøli 

Maren Sofie Fjordholm     

Agnethe Jakobsen Aarstrand         

  

            

 

Kommunelista: 

John Arne Nilssen     Asbjørn Gunnar Sørfjord 

Hilde Elise Pedersen     Rune Ingebrigtsen 

Kaia Marthine Aarstrand    Vegard Fønnebø Strand 

Ronald Atle Bjøru     Jørn Kristoffer Hansen 

Heidi Anita Eivindsen    Johanne Kristiansen 

       Rune Solli 

       Caroline Skonseng Kleiven 

       Tommy Sandstad Hansen 

 

 

Formannskapet: 
 

Representanter:      Vararepresentanter: 

 

Samarbeidsliste: 

Torhild Haugann Kari Anne Bøkestad Andreassen 

Ken-Richard Hansen¨ Jens-Martin Johansen 

Ingrid Lovise Andreassen Raymond Sommer  

 Maren Sofie Fjordholm 

 Agnethe Aarstrand 

Kommunelista: 

John Arne Nilssen Kaia Marthine Aarstrand 

Hilde Elise Pedersen Heidi Anita Eivindsen 

 

        

Kontrollutvalget 2015-2019 

Leder:          Sigrid Andersen 

Nestleder:   Emil Vevelstad 

Medlem:     Reidun Enoksen 

                         

 

. 
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Oversikt over antall møter og antall politiske saker i utvalg, råd, og komiteer i 

Vevelstad kommune 2019. 

 

Utvalgets, styrets, rådets navn Antall 

møter 

Antall politiske 

saker 

Antall 

referat- saker 

Vevelstad kommunestyre 7 63 40 

Vevelstad formannskap 14 67 38 

Planutvalg 7 13 26 

Valgstyret 0 0 0 

Havnestyre 2 2 2 

Næringsstyre 5 10 1 

Administrasjonsutvalg 3 7 0 

Komité for oppvekst og kultur 4 16 0 

Komité for helse, sosial og omsorg 1 0 0 

Viltnemda 2 10 7 

Sakkyndig takstnemnd for 

eiendomsskatt 

0 0 0 

Råd for eldre og funksjonshemmede 4 7 0 

Arbeidsmiljøutvalg 1 4 0 

Plan- og byggekomite 5 4 0 

Sum 55 203 114 
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Skolene i Vevelstad 
 
Lover som gjelder for skolene i Vevelstad er Opplæringsloven med forskrifter. 

 
Ledelse 

• John Arne Andersen, rådmann og skolefaglig ansvarlig 

• Oddrun Moxnes, rektor ved skolene i kommunen 

 
Skolene i Vevelstad høst 2019 

• Vevelstad sentralskole med 45 elever  

• Visthus oppvekstsenter med 4 elever 

 

Planverk  

• Virksomhetsplanen som hovedplan 

• Årsplaner 

• Fysisk aktivitetsplan 

• DKS-plan (utarbeides av DKS-nettverk) 

• Skolehelseplan  

• Tiltaksplan mot mobbing 

• Barn i sorg 

• Årshjul for kartlegging 

• Lokale-systemer: årshjul, gjøremål for pedagogisk personale 

 

Samarbeidet i regionen  

• Regionalt rådgiver og skoleledernettverk. 

• Fagnettverk for basisfag i ungdomskolen 

• R-teamnettverk 

• Den kulturelle skolesekken. 

• Fagnettverket til PPT. 

• Regionale kurs tilbudt av RKK. 

• Regionalt prosjekt innen spesialundervisning med fokus på felles tester i regionen, og 

LOGOS inn i skole. 

• RRS – regionalt ressurssenter 

 

Pedagogisk satsning 

• Fagfornyelsen – nye læreplaner innføres fra høsten 2020.  

• Aktivitetsplikten i forhold elevens psykososiale skolemiljø.  

o Vi har fokus på å forbedre skolemiljøet på skolene våre. 

o Vi jobber for en mobbefri skole. 

• Inkluderende barnehage- og skolemiljø – planlegger å  

• Lesing som en grunnleggende ferdighet. Lesing i alle fag.    
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Undervisningsstillinger og assistentstillinger høst 2019 – 15,74 årsverk 

11,12 årsverk lærerstillinger ved Vevelstad sentralskole 

2,5 årsverk assistentstillinger ved Vevelstad sentralskole 

1,12 årsverk lærerstillinger ved Visthus oppvekstsenter 

1 årsverk som rektor for Visthus oppvekstsenter og Vevelstad sentralskole  

 

Annet personale  

Vaktmester, og renholdere – administreres av plan og ressurs 
 

Skolens organer 

• Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget 

• Elevrådet jevnlige møter 

• Ressursteam 

• Elevsamtaler, foreldremøter og konferansesamtaler 

• Drøftingsmøter mellom organisasjon og rektor 
 

Annet 

I 2019 hadde vi: 

• Elevbedrifter (UE-Nordland) 

• Arbeidet med å bedre skolemiljøet 

• To valgfag 8.-10.trinn, vår- og høsthalvår. 

• 30 minutter fysisk aktivitet hver dag med forskjellige aktiviteter 

• Den kulturelle skolesekken (DKS) 

• Et godt samarbeid med PPT  

• Visthus skole har vært fast annen hver mandag sammen med sine klasser ved 

Vevelstad sentralskole, og de fredagene 4. klasse har hatt skole. I tillegg kommer 

arrangementer og DKS 
 

Nasjonale prøver. 

Spredning på resultater på nasjonale prøver. Vi jobber for å få opp leseferdighetene, med bla 

lesetrening med enkelt elever. Planlegger klassevise lesekurs fra høsten 2020. 
 

Samarbeid skole-heim-skole. 

Vi jobber med skole – hjem – skole samarbeidet, for å videreføre den gode kontakten vi 

opplever å ha med hjemmene. 
 

Framtidige utfordringer i skolene. 

• Ha tilstrekkelig med kvalifiserte lærere til enhver tid 

• Ha tilgang på vikarer 

• Opprettholde av et godt skole-heim-skole-samarbeid 

• Programmering i skolen i de fleste fag 

• Oppdatering av eksisterende planer 

 

 
Oddrun Moxnes, 

Rektor for skolene i Vevelstad  
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Barnehagene i Vevelstad 
 

Ledelse 

John Arne Andersen, rådmann og oppvekstansvarlig 

Synnøve Aakervik, styrer ved barnehagene 

 

 

Storbjørka barnehage er en heldagsbarnehage med godkjent areal for inntil 36 plasser for barn  

0 - 6 år. åpent fra 07.00 - 16.30, 5 dager i uka. 

 

Visthus oppvekstsenter bhg. er godkjent for inntil 7 plasser for barn 0-6 år, åpent 08.45 -

15.00, 3 dager i uka.  

 

Barnehagens virksomhet bygger på: Barnehageloven av 2005 (sist endret i 2016), Rammeplan 

for barnehager fra august 2017, Stortingsmelding nr.27(1999- 2000), og barnehagens årsplan.  

 

Barnehagesaker er underlagt komite for oppvekst og kultur. Leder: Ken Richard Hansen, 

Nestleder: Kaia M. Aarstrand, Ivar Vevelstad, Gunn Helmersen og Asbjørn Sørfjord.          

 

Ansatte: 

Barnehagene har styrer i 100 % stilling. Det er ved Storbjørka 2 hele stillinger som 

pedagogisk leder hvorav den ene er på dispensasjon fra utdanningskravet. Fra 1.august er 

begge utdannet barnehagelærer. Det er fortsatt disp. fra utdanningskravet for 60 % pedagogisk 

leder stilling i barnehagen på Visthus.  

 

Barn: 

Ved oppstart januar 2019 var det 24 barn (30 plasser) i Storbjørka, mens det i desember 

måned var endret til 16 barn (22 plasser). SFO har på det meste hatt 4 barn. 

 

Visthus barnehage har 3 barn. 

 

Vi fikk gjennomført det vi hadde planlagt av pedagogiske aktiviteter. Det er fortsatt en 

utfordring å få tak i vikarer ved sykdom.  

 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Storbjørka barnehage våren 2019, tilsynsrapporten kom 

høsten 2019 og vi startet jobben med å få lukket avvik og pålegg.  

 

Oppsummert var 2019 et travelt år, med mange utfordringer. En av våre ansatte startet på 

utdanning til PMTO terapeut, utdanning er ferdig i løpet av 2020. 

 

I 2020 skal vi fortsette å jobbe med kommunen vår som hovedtema, vi skal også fortsette å 

jobbe med kompetanseheving i personalet, og få lukket de siste avvikene fra tilsynsrapporten. 
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Vevelstad folkebibliotek 

        
Kombinasjonsbibliotek 

Vevelstad folkebibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek og har sine lokaler i 

Allbrukshuset. Bibliotekets lokaler nyttes også til møterom og andre aktiviteter. 

 

Åpningstid 

Biblioteket er åpent for publikum 13 timer i uken fordelt på to dager, torsdag og fredag fra 

09:30h – 16:00h.  

 

Lovgrunnlag 

Biblioteket drives i tråd med LOV-2013-06-21-95: Lov om folkebibliotek. Endringer fra 1.1 

2014 medfører først og fremst at det skal drives aktiv formidling.  

 

Målsetting  

Folkebiblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom 

aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i 

landet. Det legges vekt på å tilrettelegge slik at alle føler seg velkommen til å finne ønsket og 

passende litteratur. 

 

Folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, 

og skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

 

Markedsføring 

Vevelstad folkebibliotek benytter kommunens hjemmesider, oppslagstavle i Allbrukshusets 

inngangsparti, sosiale medier og ellers plakater til markedsføring/informasjon. Biblioteket har 

hatt egen side på Facebook siden oktober 2013. 

 

Bemanning 

Fra Biblioteksjefen i 35 % fast stilling som har hatt det økonomiske og faglige ansvaret 

fratrådte sin stilling. Det er ingen vikar planlagt, dette betyr at i tilfelle sykdom eller ferie 

forblir biblioteket lukket 

 

Økonomi 

Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett.  

 

Møter / kurs 

 

--- / --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lovdata.no/lov/2013-06-21-95
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Helse og omsorg 
 

Mål for pleie- og omsorgstjenesten: 
Ivareta innbyggernes behov for pleie- og omsorgstjenester som de opplever kvalitetsmessig 

tilfredsstillende, som er lett tilgjengelig og som er i henhold til lover og forskrifter. 

 

Mål for Vevelstad sykehjem: 

Vevelstad sykehjem skal gi heldøgns pleie- og omsorg og tilstrebe tjenester med høyest mulig 

kvalitet. 

 

Mål for hjemmebaserte tjenester: 
Hjemmesykepleien skal bidra til økt livskvalitet til mennesker med bistandsbehov uavhengig 

av alder og funksjonshemming. Tjenesteytingen skal tilpasses den enkelte brukers situasjon 

og behov slik at pleie- og omsorgstrengende i Vevelstad gis mulighet til å bo i eget hjem så 

lenge som mulig. 

 

Pleie- og omsorgsavdelingen yter tjenester etter følgende lovgrunnlag; 

 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

• Pasient- og brukerrettighetsloven 

 

Vevelstad sykehjem tilbyr: 
• Langtidsopphold  

• Korttidsopphold  

• Avlastning 

• Dag-/nattopphold 

• KAD-/OBS  seng 

• Dagtilbud til hjemmeboende demente  

 

Hjemmebaserte tjenester tilbyr: 

• Psykiatrisk tjeneste 

• Hjemmesykepleie 

• Hjemmehjelp 

• Kommunalt hjelpemiddellager, samt yter bistand til å søke hjelpemidler via 

hjelpemiddelsentralen 

 

Øvrige tilbud (ikke lovpålagte) 

• Salg og matombringing fra sykehjemmet 

• Trygghetsalarm  

• Omsorgsboliger u/bemanning 

 

 

 

 
Antall årsverk på sykehjemmet:  

Til sammen 18,9 årsverk fordelt på : 

 

1,00 årsverk helse - og omsorgsleder 
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1,00 årsverk avd. spl (40% pleie, 60% adm) 

0,50 årsverk merkantil 

0,75 årsverk renhold/vaskeri 

1,60  årsverk kokk 

0,45 årsverk kokkeassistent 

5,2  årsverk sykepleiere  

8.4 årsverk hjelpepleier  

 

1 kokkelærling oppstart-01.09.19 

  

Antall årsverk hjemmehjelp:  

Pr. 31.12.19 har vi 0,24 årsverk.  

 

Aktivitet Vevelstad Sykehjem 2019 

 
Antall pasienter har gjennom året variert fra 13 til 10 ved årsslutt.  

 

Pr.31.12.19 har vi 8 pasienter på langtidsopphold og 2 på korttidsplass. 

 

• Korttidsopphold: Hatt 141 liggedøgn 

 

• Avlastningsplasser: benyttet av 2 pasienter med til sammen 91 liggedøgn. 

 

• KAD-/OBS seng: benyttet 6 ganger av 4 forskjellige pasienter med til sammen 11| 

liggedøgn (10 i 2018 )  

 

• Antall døde 1 

 

Totalt antall liggedøgn på sykehjemmet i 2019 er 3408(langtidsplass+kortidsplasser) 

 

Hjemmebaserte tjenester. 
 

Hjemmesykepleien: Siste år hadde vi 20 brukere totalt, der 1 av disse ikke er hjemmehørende 

i Vevelstad kommune, men var avhengig av hjelp under ferie opphold i kommunen. Her er det 

som tidligere år variabelt hvor mye hjelp den enkelte trenger. Felles for alle brukerne er at 

uansett omfang av tjenesten er den av stor betydning for om bruker kan fortsette å bo hjemme.  

Multidose: Alle brukere med behov for hjelp fra hjemmetjenesten til medikamenthåndtering 

får vedtak om Multidose  

 

Matombringing: her har vi gjennom året 3 som har fast levering daglig og 4 som har bestilt  

sporadisk. Dette er i likhet med hjemmesykepleien et viktig tilbud til hjemme boende. 

 

Hjemmehjelp: Her har vi 7 brukere.  

  

Psykiatri tjenesten har en hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri ansatt i 50% stilling. 

Tilbyr støttessamtaler. Dette er et lavterskeltilbud.  

 

Legetjenesten: 
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Vevelstad har 1 kommunelege ansatt i 100% stilling og 60% legesekretær/sykepleier. Legen 

har døgnkontinuerlig vakt, og har i denne tiden også bakvakt på sykehjemmet når det ikke er 

sykepleierkompetanse på vakt.  
Legen har 627 listepasienter, noe som viser at det ikke bare har kommunenes innbyggere som 

bruker ham som fastlege. Han har også pasienter fra Brønnøy, Vega og Alstahaug. 

 

Helsesøstertjenesten: 
Helsesøster tjenesten fungerer bra etter at kommunene fikk egen helsesøster og økt årsverk. 

Det er blitt betydelig økning i antall barn, samtidig som det ble større utfordringer etter at det 

er bosatt flere flyktningfamilier i kommunen. Ordningen med egen helsesøster fungerer bedre 

slik at barna i alle aldre får et tilfredsstillende tilbud, og at skolehelsetjenesten blir godt 

ivaretatt..  

 

Jordmortjenesten: 
Vevelstad kommune har avtale om kjøp av jordmortjeneste fra Helgelandssykehuset, 

tilsvarende 5% stilling. Jordmor har tilholdssted i Brønnøy der gravide må møte for 

konsultasjoner. 

 

Fysioterapitjenesten 
Kommunen har 2 fysioterapeuter som begge har 40% driftsavtale. 

 

Vevelstad kommunestyre har vedtatt (sak 3/2012) at innbyggerne skal ha gratis trening i 

treningssentret. Fysioterapeut Kari D. Olsen har avtale om drift av sentret. Olsen eier utstyret i 

sentret og leier lokalene av Vevelstad kommune. Sentret har åpent alle dager og brukes 

jevnlig av innbyggerne.  

 

Barneverntjenesten: 
Vevelstad kommune er en del av Barneverntjenesten Sør- Helgeland. Dette er en 

interkommunal tjeneste bestående av kommunene Vevelstad, Brønnøy, Vega, Sømna og 

Bindal. 

 

Andre tjenester underlagt helse- og omsorgsetaten  
Helse- og omsorgsetaten har i tillegg også ansvaret for saksbehandling og oppfølging 

vedrørende omsorgsstønad, avlastningshjem, trygghetsalarmer og støttekontakter. Individuell 

plan og koordinator. Søknader på parkeringskort, ledsagerbevis og TT kort blir også 

behandlet og utstedt her. 

 

Bærekraftig omsorg. 
Prosjektet kom i gang på høsten 2015, og gikk ut på å vurdere framtidens helse- og 

omsorgstjeneste i kommunen. Hensikten er å dreie tjenesten over til mer hjemmebasert 

tjeneste, og få en bærekraftig omsorg i framtiden. Det planlegges nytt bygg som skal 

inneholde både sykehjem og omsorgsboliger, men det er enda ikke kommet fram til politisk 

beslutning på om dette blir realitet. 

 

 

Største utfordringer 

Den største utfordringen helse- og omsorgsetaten står overfor, er rekruttering av 

helsepersonell. 
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Med alt det nye som blir innført og som pålegges kommunene, betyr det et økende behov for 

kompetanseheving. Når vi ser på tendensen med kort liggetid på sykehus, for så å sendes hjem 

til kommunale omsorgstjenester, ser vi at den kommunale tjenesten står overfor flere 

utfordringer.  Behovet for flere med fagutdanning, både helsefagarbeidere og ikke minst 

sykepleiere, er absolutt til stede, og vil bli en stor utfordring i årene framover. 

 

Vi mangler fortsatt sykepleierkompetanse, og et nødvendig tiltak for å kunne ivareta en 

forsvarlig tjeneste, blir å videreføre engasjementet for 2 sykepleier fra vikarbyrå. 

 

Utlysning ser ikke ut til å hjelpe. Det må vurderes rekrutteringstiltak. Både i håp om å få 

knyttet til oss ungdommene fra kommunen som er begynt / skal starte sin utdannelse som 

sykepleier, og også for å ha et godt tilbud til andre potensielle søkere.    

 

Prosjekt påstartet året 2019: 

 

Lederutviklingsprogram-digitale helgeland 

Velferdsteknologi: samarbeid med Sør Helgeland kommuner 

Mobil pleie 

Trygghetsalarmer 

Prosjekt Barnehage/skole 

 

Mål for 2020: 

 
• Rekruttere sykepleiere 

• Rekruttere helsefagarbeider og lærlinger 

• Omstilling av tjenesten til mer hjemmebaserte tjenester 

• Kompetanseutvikling 

• Nye trygghetsalarmer (oktober 2020) 

• Mobilpleie (Mai 2020) 

• Videreføre prosjekt/starte nye prosjekt innenfor reformen leve hele livet. 

• Nye prosjekt innenfor Velferdsteknologi 

 
Agnethe Aarstrand 

Konstituert Helse - og omsorgsleder 

23.03.20 
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Flyktninger og bosetting 
 

Bosetting 

Vevelstad ble bosettingskommune i desember 2014. Kommunen vedtok å bosette 20 

flyktninger i planperioden 2014-2016.  

 

I 2015 ble det vedtatt å øke plantallene til 30 for samme periode. Samtidig ble plantall for 

perioden 2017-2019 vedtatt med bosetting av henholdsvis 10-7-7 årlig. Administrasjonen ble 

gitt fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor rammen etter avtale med 

IMDi. I 2016 ble det bosatt 13 flere enn først planlagt. 

 

Årstall 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall bosatte 10 8 25 2 2 
 

De fleste nybosatte hadde flyktningstatus, noen få er sekundærbosatte og familiegjenforening. 

Det var seks fødte generasjonsflyktninger i Vevelstad. 

 

I november 2017 kom melding fra IMDi til alle kommuner med færre enn 5000 innbyggere, 

disse kommunene kan ikke lenger være bosettingskommuner. Dette betyr at Vevelstad ikke 

skal ta imot flere flyktninger. 
 

Etatens oppgaver 

Flyktning tjenestens arbeid er å bidra til at innvandrere som er bosatte i Vevelstad, raskt 

finner seg til rette i vår kommune. Arbeidet med nybosatte er regulert i lover og forskrifter. 

Dette gjelder opplæring, inkludering i arbeidsliv og lokalsamfunn. 

 

I tillegg har etaten bistått med hjelp til praktiske utfordringer i hverdagen slik at de blir 

selvhjulpne så snart som mulig. Dette omfatter også hjelp til å kontakte de offentlige etater 

som for eksempel politi, skatteetaten, NAV, og etter hvert søknad om skoleplass på 

videregående skoler, eller andre studier. 
 

Arbeidsomfanget er vesentlig endret siden oppstart i 2014. Rutiner og infrastruktur i tjenesten 

er på plass, og behovet for ressurs i etaten er redusert. 

 

I 2019 har etaten vært bemannet i 20 % stilling. Oppgaver som gjøres nå er norsk opplæring 

en dag i uken til elev som er på praksisplass. Eleven er på skolen fire dager i uken. Andre 

oppgaver er praktisk hjelp til kontakt med blant annet offentlige etater, som for eksempel 

Lånekassen. 

 

På grunn av permisjon, er det en deltaker som er i introprogrammet ut april 2020. 

 

Integrering - aktiviteter 

Voksenopplæringen ble etablert i august 2016 i bankbygget. Det viste seg å være positivt for 

elevene og for utforming av programmet. I tillegg unngikk de reisetid til og fra Brønnøysund, 

dersom Vevelstad hadde kjøpt tjenesten derfra. 

To frivillige bidratt i undervisningen på voksenopplæringen. 

 

Voksenopplæringen ble ferdig til sommeren 2019, da var alle ferdig i programmet.  
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Utfordringer 

De fleste nybosatte ønsker videreutdanning og fast jobb. Nærmeste utdanningssted er 

Brønnøysund, og det er få ledige arbeidsplasser i Vevelstad. Med ny struktur på videregående 

utdanning i Nordland, og få arbeidsplasser i Vevelstad, har 30 personer (barn og voksne) av 

de nybosatte valgt å flytte fra Vevelstad i andre halvdel av året 2019. Dette er en betydelig 

nedgang i folketallet i Vevelstad. 

 

Økonomi 

Alle tiltak i tjenestens handlingsplan er som forutsatt løst innenfor rammen av mottatt 

integreringstilskudd. Deler av tilskuddet har gått til å dekke opp utgifter knyttet mot 

aktiviteter innen andre tjenesteområder med samme integreringsmål.  

 

I løpet av perioden 2014-2019 har Vevelstad kommune mottatt kr 38 227 120, dette er 

persontilskudd, norsktilskudd og tilskudd til mindreårige. Av dette er det ved utgangen av 

2019 kr 5 047 500 på disposisjonsfond. Siste år med tilskudd i forbindelse med bosettingen er 

2020. Forutsatt at de som er knyttet til dette tilskuddet bor i Vevelstad. 

 

Enkel tabell over inntekter, utgifter og avsetning til fond:      

  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inntekt 2 015 800 4 861 400 9 759 225 9 949 200 7 211 820 2 638 700 

Utgift  2 611 632 4 782 659 6 710 325 5 966 653 2 500 000 

Avsatt på fond   1 400 000    256 000 1 988 000 187 500 1 216 000 
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Plan og ressursetaten 
 

Etatens oppgaver/Ansvarsområder:  

Saksbehandling og veiledning av lovpålagte og oppgaver innenfor land- og skogbruk, miljø, 

vilt, kart- og planarbeid, byggesaksbehandling, kommunalteknikk, vedlikehold av kommunale 

bygninger og eiendom, beredskap, diverse kommunale prosjekter mv.   

 

Bemanning: 

Plan- og ressursetaten har i 2019 hatt en fast bemanning på 8,6 årsverk. 

 

Dette fordeler seg på 2,4 årsverk administrasjon, 1 årsverk prosjekt, 0,7 årsverk veterinær, 

driftspersonell i 2,6 årsverk og 1,9 årsverk renhold. 

 

Saksbehandling: 

Foruten saker som er delegert til administrativ behandling i plan- og ressursetaten, er det også 

blitt forberedt saksbehandling til: Kommunestyret, Formannskap, Planutvalg, Havnestyre, 

Komité for oppvekst og kultur (KOK) og Viltnemnda. 

 

Landbruksforvaltning: 

Det er behandlet søknader om produksjons- og avløsertilskudd, miljøtilskudd, SMIL midler, 

dreneringstiltak, organisert beitebruk 

 

Veterinærtjenesten: 

Vevelstad kommune har samarbeid med Brønnøy kommune om klinisk veterinærvakt. 

Brønnøy kommune er vertskommune for samarbeidet. 

 

Vevelstad kommune har en ansatt veterinær i 70 % stilling som ivaretar den kliniske 

praksisen. Kommunen fikk tildelt kr 200.000 i stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen i 

Nordland til drift av veterinærtjenesten i Vevelstad kommune etter søknad.  

 

Byggesaksbehandling: 

• Veiledning til søkere, tiltakshavere og befaringer av tiltak. 

• Utførelse av påkrevde tilsyn i byggesaker og omsøkte tiltak. 

• Behandlet byggesaker om bolig, fritidsbolig, flytebrygge, garasje, utslipp mv samt 

byggesak unntatt søknadsplikt. 

• Behandlet søknader om dispensasjon. 

• Utstedelse av ferdigattester. 

• Oppfølginger av ulovlige søknadspliktige tiltak. 

• Oppfølging av utarbeidelse av private reguleringsplaner. 

 

Norge Digitalt Samarbeid 

Vevelstad kommune har gjennom en FDV – avtale (forvaltning, drift og vedlikehold) med 

Kartverket ajourholdsansvar for 6 databasesett, FKB-Vegnett, FKB- Bygning, FKB-tiltak, 

FKB-BygnAnlegg, Plandata og AR5. ( FKB= felles kartbase) 

• Vegnett. Kommunen skal sammen med Statens kartverk oppdatere de kommunale-, 

private- og skogsbilveier i dette datasettet. (KPS-veger) 

• Bygning. Omriss av bygninger med ferdigattest registreres i dette datasettet. Vevelstad 

kommune er originaldatavert her. 

• Tiltak. Omriss av alle godkjente byggesaker. Vevelstad kommune er originaldatavert her. 
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• Bygg og Anlegg. Bygningsmessige anlegg. Vevelstad kommune er originaldatavert også 

her. 

• Plan. Oversikt over kommunens reguleringsplaner. 

• AR5. Her oppdateres/ajourføres nye/endrede markslagsgrenser. Basen sendes årlig Skog 

og Landskap (via Statens Kartverk), og blir tilgjengelig for alle via Gårdskart på nett. 

Vevelstad kommune er originaldatavert for denne basen også.  

 

Matrikkelen: 

Dette er landets offisielle eiendomsregister. Inneholder en oversikt over eiendommer, 

eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har 

ansvaret for oppdatering av matrikkelen. 

• Ajourhold av gamle eiendomsgrenser etter dokumentasjon/søknad. 

Føring av både nye og gamle jordskiftesaker. 

• Oppdatering av matrikkelkartet etter gjennomførte oppmålinger.  

• Registrering av nye bygningspunkt og adressepunkt. 

• Registrering av konsesjonsforhold. 

• sammenslåing av  matrikkelenheter, etter søknad. 

• Fullført områdeadresse-prosjektet (alle i kommunen skal nå ha fått tildelt adresse) 

 

Oppmåling- og kartforretninger: 

Vevelstad kommune har i 2019 hatt avtale med privat firma (GeoSense AS) for oppmåling. 

 

Beredskapsarbeid. 

Det er avholdt øvelse i januar 2019 i regi av Fylkesmannen i Nordland. Det er også 

gjennomført prosess rundt ny helhetlig ROS analyse og beredskapsplanverk (innleid 

Bedriftskompetanse AS) 

 

Prosjekter i drift 

• Fiber/bredbånd 

• Kystplan Helgeland – Plan vedtatt og stadfestet.  

• Samfunnsplan – gjennomføring av folkemøter og plan til 1. gangs høring. 

• Klargjøring for reguleringsplan – Andalsvågen næringsområde. 

• Digitalt planarkiv – samarbeid med Statens kartverk. Det gjenstår å få installert 

Kommunekart slik at kommunens planbase kan vises på nettet. 

• Fortsettelse av Sentrumsplanarbeidet – drøfting av utkast til plan – stedsutvikling 

• Utarbeidelse av interkontrollsystem for kommunale el-abonnement - påbegynt 

• Tømming av ensilasje-tanker ved Vevelstad eiendomsselskap. 

• Oppstart for utskifting av vannledning til Hamnøya 

• Trafikksikkerhetsarbeid: arrangert trafikksikkerhetsdag. 

• Vedleggskriv som tar for seg prosjekter som er satt av midler til gjennom 

økonomiplanen. 

 

I tillegg har Plan- og ressursetaten:  

• Deltatt på møter i vannområde Velfjorden-Bindalsfjorden 

• Deltatt i regionalt planarbeid. 

• Deltatt i kommunens næringsprosjekt. 

• Lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside. 

• Rapportert til KOSTRA 

• Foretatt utleie av kommunale boliger. 
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• Gjennomført ordningen med sommerjobb for skoleungdom. 

• Vært praksisplass gjennom «introprogrammet» 

• Gjennomført brannsikringstiltak i Rådhus og Allbrukshus. 

• Gjort vedlikeholdsarbeid på kommunale boliger og eiendom. 

• Gjennomført nødvendig veivedlikehold. 

• Driftspersonell har deltatt i praktiske oppgaver ved bosetting av flyktninger. 

• Gjennomført kurs/oppdateringer for ansatte i etaten. 

• Oppfølging av kommunale strømabonnement, strømreduserende tiltak. 

• Deltatt på årlige HEVA-samlinger om vann og avløp. 

• Svart på tilsyn i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn på landbruksforvaltningen. 

• Bistått arkivtilsyn. 

 

 

Måloppnåelse: 

Bemanningen ved plan- og ressursetaten er lav, sett i forhold til de oppgavene som skal 

løses/pålagt/vedtatt. Dette har resultert i at flere prosjekt har stått i kø og har lav fremdrift i 

forhold til den målsetting som er satt. Fra juli 2018 er dette styrket ved en 100% stilling 

knyttet til prosjekter. Daglig drift blir i de fleste tilfeller oppfylt og saksbehandlingstiden ved 

plan- og ressursetaten må betraktes som tilfredsstillende, spesielt sammenlignet med andre 

kommuner.  

 

Ut fra forutsetningene i forhold til egen kapasitet, og økonomiske betingelser, er vi av den 

oppfatning at det er gjennomført prosjekter og utført daglig drift på en tilfredsstillende måte. 

Det å yte tjenester som gjør at alle blir tilfreds er en utfordrende oppgave, og etaten har også i 

2019 fått flere positive tilbakemeldinger fra innbyggere og besøkende på den servicen som 

etaten/kommunen gir. 

 

Mål for 2020: 

• Ivareta lovpålagte oppgaver fra sentrale myndigheter  

• Levere varer og tjenester i henhold til de krav som lovverket fastsetter  

• Ivareta befolkningen med best mulig service med de ressurser som stilles til rådighet  

• Drive sektoren etter vedtatte budsjetter.  

• Iverksette/etterkomme politiske vedtak. Planstrategi, drifts- og investeringsbudsjett for 

2020 er lagt opp til gjennomføring av flere større og tidskrevende prosjekter. (med 

etterslep fra 2018 og tidligere). Plan- og ressursavdelingen har som mål å ferdigstille 

flere av disse i løpet av 2020. 
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Vedlegg 

Årsmelding Frivilligsentralen 

Årsmelding Vevelstad kirke 

Årsrapport prosjektet Fremtidens sjønæring i Vevelstad 

Årsrapport prosjektet No hivæ vi oss rundt 


