
3. ENHETENES BUDSJETTKOMMENTARER 

 

 

POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER. 

Består av ansvarene: 1000 Kommunestyre/formannskap, 1005 Ungdomsrådet, 1010 

Seniorrådet, 1015 Kontrollutvalg, 1030 Valg, 1035 Støtte til politiske partier, 1040 Bidrag 

boligbygging, 1045 Revisjonen og 1045 Reserverte tilleggsbevilgninger. 

Budsjettforslaget er i utgangspunktet konsekvensjustert budsjett 2018.  Budsjett for 

interkommunale samarbeidsordninger er lagt ut fra innspill fra de ulike sekretariatene. 

I 2019 er det valgår og ansvar 1030 er justert i forhold til denne aktiviteten. 

Budsjett sommerjobb er lagt inn med videreføring fra 2018, kr 300.000. 

Det er avsatt kr 50.000 til formannskapets disposisjon på ansvar 1045 Reserverte tilleggs-

bevilgninger, i tillegg er det avsatt 2 mill kr til lønnsoppgjør på samme ansvar.  Det er et 

ønske om at lønnsoppgjør-beløpet blir flyttet til et fellesansvar under rådmannen og det vil bli 

effektuert når endelig budsjett blir trykt opp. 

 

RÅDMANNEN – STAB OG FELLESUTGIFTER. 

Sentraladministrasjon i budsjettet består av rådmannskontoret, Personal- og 

organisasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen, EDB-drift, generelle personalpolitiske tiltak, 

fellesutgifter administrasjon, rådhuset og bedriftshelsetjenesten.  

 

Lønnsutgiftene er økt i forhold til 2018-budsjettet grunnet rådmannsstillingen er lagt inn i 

budsjettet igjen. Lønn til kommunalsjef drift er også budsjettert på rådmannskontoret.  

Det er ingen ansatte knyttet til stillingsbank. For informasjon om budsjett på ansvar 

stillingsbank: se rådmannens innledning.  

 

Lisenser og kontingenter har over flere år vært for lavt budsjettert. Det gjelder både økonomi- 

og saksbehandlersystemet. Dette er nå rettet opp og budsjettert i henhold til reelle utgifter.  

 

Kompetansemidler har rådmann heller ikke i år funnet å kunne budsjettere med 1,6% av 

lønnsmassen slik kommunestyret har vedtatt i kompetanseplan. 1,6% av lønnsmassen er 

1 400 000,- I budsjettet er lagt ikk kr 620 000,- Dette beløpet fordeles til enhetene når 

budsjettet er vedtatt.  

Interkommunale arkivtjenester har også en økning i 2019.  

 

Årsverk 

Personal- og organisasjonsavdelingen: 5,5 årsverk 

Økonomiavdelingen: 4,5 årsverk 

Rådmannskontoret 2 årsverk 



OPPVEKST. 

FELLES KOMMENTARER. 

Fellesansvarene i oppvekst består av ansvarene 2001 (administrasjon), 2002(grunnskole 

felles), 2702(barnehager felles), 2703(funksjonshemmede barn) og 2950(logoped). Utgifter 

som er budsjettert her er skoleskyss, refusjon private barnehager, interkommunale 

samarbeidsordninger, lisenser og kontingenter for hele sektoren, refusjoner 

grunnskoleopplæring, fosterhjemsplasserte barn og leirskole. Statlige tilskudd som gjelder 

grunnskoler og prosjektene newton og realfagsatsingen er også en del av fellesansvarene.   

Årsverk som er budsjettert på ansvarene er: 

Rådgiver 0,6 årsverk 

Newtonlærer 0,5 årsverk 

Koordinator realfagsatsingen 0,2 årsverk 

Funksjonshemmede barn i skoler og barnehager 2,75 årsverk 

 

Realfagsatsingen i 2019 vil i hovedsak være rettet mot iverksetting av vedtatt plan. Planen 

inneholder tiltak i både barnehage og skole. Fagområdene fiskeoppdrett, mineral og energi 

står sentralt med nesten 30 ulike aktiviteter innenfor hele oppvekstløpet.  60% av tiltakene i 

planen innføres i løpet av 2019, og hele planen skal være ferdig implementert våren 2020. 

Som en del av tiltakene ligger også tettere tilknytning til kommunens næringsliv. Kommunen 

har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til drift av realfagsnettverket i 2019. Tilskuddet er 

mottatt i 2018 og fremkommer i budsjettet som bruk av fond. Det budsjetteres med 20% 

koordinatorstilling til dette. Stillingen samordnes med 50% newtonlærer/administrativ leder.  

I 2019 vil det også bli fokusert på utvidelse av realfagsatsingen med kurs til lærere i 

programmering som er en del av skolens nye fagplan.  

Newton går nå inn i sitt tredje år. Vi har fått på plass det tilbudet av undervisningsopplegg  

(moduler) som var planlagt i starten. 2019 blir derfor et år der det gis mulighet til i større grad 

undervisning enn tidligere. Budsjettet er redusert i forhold til 2018 med bakgrunn i at vi er i 

mål med det viktigste av utstyrsinvesteringer.  Prosjektet som realfagskommune styrkes 

ytterligere ved at newton fungerer som knutepunkt for den totale realfagsatsingen.  

I budsjettet for ansvar grunnskole felles er det lagt en forventet reduksjon i utgifter knyttet til 

funksjonstillegg. Det fremmes egen politisk sak om dette.  

 

 

 

 



ENHET NORDSIA OPPVEKSTSENTER.  

Pedagogiske mål : 

Nordsia oppvekstsenter skal i samarbeid med heimen arbeide for å utvikle barna faglig, sosialt 

og kulturelt. 

Satsingsområder: 

Tidlig innsats- felles for alle skolene i Sørfold. Felles møte/planleggingsdager. 

Realfag i barnehage og skole- felles for alle og svært viktig. 

Helsefremmende skole/barnehage. Snart godkjenning på dette. 

Natur og miljø. Valgfag der vi utnytter naturen og gir faglig påfyll 

Samarbeid- viktig med styrere og rektorer. Ledermøtene der vi møtes på tvers av etater er og 

så veldig viktig. I tillegg skal vi samarbeide med PPT, helse, barnevern. Lag og foreninger er 

også gode samarbeidspartnere. 

Elevtallsutvikling  skole: 

Vår 2019 Høst 2019 

18 17 

 

Barnetallsutvikling barnehage : 

  Vår 2019 Høst 2019 

Barn 5 4 

Plasser 5,5 5 

 

BEMANNING Vår 2019 Høst 2019 

Pedagogisk leder 1 1 

Pedagogisk personale 7,63 6,79 

- utdanning 0,67 0,3 

Barnehageassistent 0,7 0,7 

Pedagogisk leder 1 1 

 

Elevtall/barnetall/stillingstall 

Generelt om stillinger. 

Samlet 23 barn vår 2019 og 21 barn høsten 2019. 

Vi har 30 timers uke for alle elever fra 1-7. 31 timer for 8-10.Nordsia oppvekstsenter har kun 

faglærte lærere, inklusiv vikar. 



Videreutdanning 

Vi har 2 lærere på videreutdanning vår 2019. Fra høsten har vi 1. 

 

Nordsia oppvekstsenter setter det enkelte barn i fokus der vi alle spiller på lag og legger til 

rette for trygghet og god utvikling, både faglig og sosialt. Samarbeid barnehage/skole er 

veldig nyttig, både for barnehagebarna og skoleelevene. 

 

ENHET RØSVIK SKOLE og SFO. 

Mål for 2019 og satsningsområder:  

Opplæringa skal være variert, relevant og praktisk. Som realfagskommune vil vi ha økt fokus 

på realfag. Videre skal vi i 2019 fortsatt jobbe med fokus på de grunnleggende ferdighetene 

og hvordan vår vurderingspraksis skal gi en størst mulig positiv effekt på elevenes læring.  

Skal endringer skje i klasserommet, må endringer skje i personalet. Vi har derfor et 

kontinuerlig fokus på kollektiv utvikling innad i personalet.  Å lede kunnskapsutviklende 

prosesser i skolen krever aktive former for forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Vi 

jobber nå spesielt med å bli bedre på vår analysekunnskap, og med fokus på hvilke tiltak som 

skal settes inn for at hver enkelt elev skal få best mulig opplæring. Vi trives veldig godt 

sammen med våre elever. Elevene våre er hyggelige barn og ungdommer som vi har stor tillit 

og positive forventninger til.  

SFO har lokaliteter på eget rom i hovedbygget. 5 elever har betalt SFO-plass våren 2019, i 

tillegg til buss-elever som er på SFO fram til skolebussen går.  Høsten 2019 venter vi 5 

førsteklassinger, og forventer dermed økning av antall barn på SFO. 

SFO tilbyr leksehjelp 2 t hver uke. Elevene trives på SFO, og sfo er et positivt tilskudd til 

helheten rundt Røsvik skole. Målet for 2019 er å videreutvikle ordningen til beste for elever 

og foresatte. 

Vi som jobber på skolen og på sfo skal være gode rollemodeller. Vi jobber for at den enkelte 

elev skal få en best mulig faglig og sosial utvikling.  Vi skal være vennlige og tydelige voksne 

med engasjement for elevenes trivsel og læring.  

I budsjettforslaget for 2019 legges det dermed opp til at vi ved Røsvik skole og SFO 

viderefører det arbeidet vi er inne i nå, med ei restriktiv linje på de fleste av utgiftspostene 

våre.  

 Elever Vår 2019 

Barnetrinn 26 

Ungdomstrinn 19 

Totalt 45 elever. 



BEMANNING Vår 2019 Høst 2019 

Pedagogisk leder 1 1 

Pedagogisk personale 7,95 7,95 

- utdanning     

Fagarbeider 1,27 1,27 

Merkantil 0,25 0,25 

SFO 0,83 0,83 

Skolebibliotek 0,08 0,08 

 

 

Røsvik skole opplever god oppslutning fra heimene og bygda, og er en naturlig samlingsplass 

i bygda. I løpet av skoleåret arrangerer vi flere ulike typer kulturarrangementer som samler 

både skolens stor-familie, og bygdas befolkning ellers.  

Vi er stolte av skolen vår, og synes at vi kan tilby meget gode forhold for elevene både 

innendørs og ute. Det er godt å bo i en kommune som ser verdien i å investere i et godt 

opplærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.  

 

ENHET STRAUMEN SKOLE OG SFO. 

BEMANNING Vår 2019 Høst 2019   

Adm  1,55 1,55   

Pedagogisk personale 23,,35 23,35  

- utdanning 0,75 evt 0,94 0,75/1,13  

Fagarbeider 4,34 4,34  

Merkantil 0,75 0,75  

SFO 2,58 2,58  

Skolebibliotek 5,33 5,33  

Fratrekk alder ped personale 0,86 0,86 
Tilsvarer 22 undervisningstimer pr 
uke 

Fratrekk alder fagarbeider 0,2 0,2 Tilsvarer 7,5 assistenttimer pr uke 

 

Antall elever: 

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elever 14 16 14 15 16 17 20 13 23 14 

 

Straumen skole har pr tiden 162 elever fordelt på 10 klasser. 

Fra 1/8-18 har vi 29,4 stillinger på Straumen skole, lærere, administrasjon, fagarbeidere og 

merkantilt personell. Dette inkluderer også ca. 50 % stilling for forsterket norsk opplæring for 

elever i skolepliktig alder. Denne stillinga har tidligere vært belastet på annen konto, men er 

nå overført til Straumen skole.  



Vi har for skoleåret 2018/19 tre lærere som tar etterutdanning i regi av udir. Dette medfører 

ekstra utgifter til skolen som følge av innkjøp av faglitteratur, reise og opphold på samlinger, 

eksamen og permisjon for å kunne studere. Staten tilbakefører ca. 110000 kr pr ansatt pr 

semester, men dette er ment som et spleiselag mellom stat, kommune og den enkelte ansatte, 

slik at det medfører ekstra utgifter til skolen også.   

 

SFO 

Skolefritidsordninga på Straumen har 2.58 % stilling, inkludert lederressurs. 

Denne bemanningen er et minimum for å kunne ta vare på elevene og gi dem et forsvarlig 

tilbud. Vi har pr, tiden 47 elever på Sfo, 23 elever på hel plass, 18 elever på halv plass og 6 

skysselever som har gratis Sfo plass. 

Åpningstiden er fra klokka 06.30 til klokka 09.00 og 14.30 til 16.00 mandag, tirsdag og 

torsdag, onsdag fra klokka 06.30 til 09.00 og fra klokka 13.30 til 16.00 og fredag er det åpent 

fra klokka 06.30 til 16.00. 

Vi har også åpent hele året, minus en eller to planleggingsdager for SFO ansatte på dagtid. 

Resten av planlegginga tas etter stengetid.. 

På skolefrie dager og i ferier er det vanskelig å ha nok bemanning  - åpningstiden er fra 

klokka 06.30 om morgenen til 16.00 om ettermiddagen.  

Foreldrebetaling er vanskelig å beregne da det avhenger hvor mange elver som melder seg på 

hver høst, hvor mange som velger hel og halv plass, og hvor mange som skal ha 

søskenmoderasjon. 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN. 

Voksenopplæringa har pr tiden to hele lærerstillinger stillinger. 

Vi har 9 elever som går på introduksjonsprogrammet og 7 elever som 

norsk/samfunnsfagopplæring for voksne. 

Inntekter for voksenopplæringa er vanskelig å beregne, men vi får mindre inntekter pga. at 

mange av elevene i voksenopplæringa er inne i sitt siste år på introduksjonsprogrammet.. Vi 

har fra høsten lagt inn en reduksjon på en halv stilling i voksenopplæringa.   

 

 

 

  



ENHET LØKTA BARNEHAGE.  

Mål og satsingsområder 

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 

behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng». Årsplanen vår ligger på 

hjemmesiden til Sørfold kommune.  

 

Vi er en helsefremmende barnehage, hvor formålet er at barnehagen skal bidra til god helse, 

trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Vi gir barna gode naturopplevelser, har fokus 

på et godt kosthold og fysisk aktivitet. Vi arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og 

et godt psykososialt miljø, og vi bidrar til at barna blir selvhjulpne og robuste. 

Medbestemmelse og spontanitet kjennetegner oss. Løkta barnehage er pilotbarnehage i 

satsningen «Robuste saltenonga», som er en helhetlig satsing på helsefremmende tiltak i egen 

barnehage.  

Som realfagskommune er kommunen en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien for 

barnehage og grunnopplæring. Strategien har fått navnet «Tett på realfag». Det overordnede 

målet er å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag. Som realfagskommune 

skal vi utvikle lokale strategier med mål og tiltak for hvordan vi i Sørfold kan jobbe helhetlig 

og systematisk med realfag fra barnehage og ut grunnskolen. I barnehagene dreier dette seg 

om hvordan vi kan arbeide med fagområdene: Natur, miljø, teknikk og Antall, rom og form. 

Barnehagen jobber for å ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte og tverrfaglige tjenester 

etter behov; for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon, barnehager og skoler i kommunen, 

private aktører og andre enheter i kommunen.  

Vi vil fortsette det gode arbeidet vi gjør i Løkta barnehage, med endringer og utvikling 

underveis.   

"Barn må gripe for å begripe." 

BEMANNING Vår 2019 Høst 2019 

Pedagogisk leder 0,5 0,5 

Pedagogisk ledere 1,5 1,5 

Fagarbeider 3 3 

 

Antall barn: 

Vår Høst 

15 12 

Åpningstiden i barnehagen er 7.15-16.15. 

 



ENHET STRAUMEN BARNEHAGE. 

Mål for budsjettåret: 

Straumen barnehage skal være en helsefremmende med hovedvekt på selvhjulpenhet, 

kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

Alle barna skal få oppleve glede og mestring i et fellesskap. Barna skal gis mulighet til 

lek og allsidige opplevelser. De skal få delta i det praktiske i løpet av dagen. 

 

Faste stillinger fra 01.01.2019, drift på 5 avdelinger. 

Barnehagen har 72 plasser i hovedbygg. Med forbehold om godkjenning av brakka, er det 

plass til 8 – 10 barn, totalt 88 plasser. 

Styrer 1 

Assisterende styrer 0,25 

Pedagogisk ledere 5 

Barnehagelærere 2 

Fagarbeidere / assistenter + 40 % 8,81 

  

Sum 17,06 

 

Antall barn: 

  Barn Plasser 

Ole Brum 8 16 

Uglehuset 6 12 

Tussi 9 17 

Tigergutt 15 17,5 

Nasse Nøff 19 19 

Totalt 57 81,5 

 

Barnehagen har 6,5 ledige plasser til neste opptak, pr dd. Har en 9 søkere, til sammen 13.5 

plasser. 

 

Utgifter drift: Sørge for at barnehagen er et trygt og utfordrende sted der barna får møte alle 

sider av samspill og fellesskap, også det å håndtere motgang. Barna skal få mulighet til å delta 

aktivt i lek og andre aktiviteter, leker og materiell skal være tilgjengelig. 



Kompetanse: Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Kommende år vil vi ha særlig 

fokus på fagområdene i rammeplanen og de nye kravene i lov om barnehager, om alternativ 

kommunikasjonsform ASK. Kompetanseplanen søker også å ivareta behov for styrking av 

ledelse, og kurs innenfor sikkerhet og førstehjelp. 

 

 

ENHET HELSE. 

Helse består av ansvarene administrasjon, legetjeneste, fysioterapi, psykisk helsevern, 

helsestasjon, kreftsykepleier, helse- og miljøtilsyn, legevakt, jordmortjeneste og 

familiehjelper. 

Ansvarene familiehjelper og kreftsykepleier er ikke budsjettert i 2019. Kreftsykepleier er 

flyttet til omsorg/hjemmetjenesten og er budsjettert der med 50% stilling. 

Familiehjelperstillingen er slått sammen og budsjettert på helsestasjon. Det er fortsatt en av 

helsesøstrene som har spesielt ansvar for oppgaver relatert til familier.   

Budsjettet slik det legges frem nå viser en liten reduksjon i forhold til regnskapstall 2017, og 

økning i forhold til budsjett 2018. I 2018 har det skjedd store endringer innenfor helse, 

spesielt ansvaret legetjeneste. Det er to leger som nå er ansatt på fast lønn. Den tredje 

legestillingen er fortsatt i prosess med ansettelse. I 2018 har kommunen hatt store utgifter til 

vikarleger. Dette er årsaker til at det er stor økning på fast lønn. Det er fortsatt budsjettert med 

noe kjøp av tjenester til legetjeneste. Hovedårsak er at vi i starten av året må leie inn 

kommuneoverlege. Inntekter er også økt på bakgrunn av at kommunen tilkommer inntekter 

fra legene. Dette gjelder både refusjoner fra HELFO og pasientbetaling. Legene får etter 

avtale 30% bonus av disse inntektene. På grunn av fastlønte leger er budsjettposter som 

tidligere viste inntekter husleie fra legene satt i 0. Nye leger og nye helsesøstre skal delta på 

en del opplæringstiltak i 2019. Det må derfor budsjetteres med høyere reiseutgifter og 

kompetansemidler på ansvarene.  

 

 

 

  



ENHET NAV SØRFOLD. 

Hovedmål 2019 

NAV Sørfold skal: 

• Arbeide for å få mennesker ut i arbeid og aktivitet. 

• Forebyggende arbeid blant barn og unge og andre vanskeligstilte grupper i 

Sørfold kommune 

• Yte nødvendig bistand, hjelpetiltak, råd og veiledning til kommunens innbyggere 

– dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.  

• God integrering av flyktninger i Sørfold kommune 

 

Kommunestyret har vedtatt at enhetene Helse og NAV slås sammen til Helse og velferd. Den 

nye lederstillingen vil ha ansvaret for alle tjenester på enhet Helse og tjenester etter lov om 

sosiale tjenester i NAV samt de øvrige kommunale tjenestene som er samlokalisert i NAV-

kontoret. 2019 blir et år der den nye enheten skal bli etablert og samkjørt for å gi best mulige 

tjenester til innbyggerne. Det pågår utredningsarbeid om vertskommunesamarbeid med alle 

NAV-kontor i Salten.  

3201 Administrasjon 

Her budsjetteres lønn 100% lønn til helse- og velferdssjef. 75 % stilling fagleder 

sosialtjenester og tjenester for funksjonshemmede, 50 % stilling sosialkonsulent for tjenesten 

til funksjonshemmede, 50 % stilling som saksbehandler for økonomisk sosialhjelp, 25% 

stilling for å ivareta husbankmidler, låne- og tilskudds-utvalg, bostøtte m.m.  

Administrative utgifter er budsjettert i dette ansvaret; inkludert lisens- og programvare som 

faktureres til samarbeidskommuner. Sørfold kommune står som innkjøper til kontoret Felles 

driftsutgifter i NAV kontoret og kommunale tjenester som er samlokalisert viderefaktureres til 

NAV Nordland i henhold til gjeldende driftsavtale. 

3202 Flyktningetjenesten 

Her budsjetteres lønn 75% stilling som flyktningekoordinator.  I ansvaret budsjetteres det med 

utgifter til Introduksjonsstønad, utgifter til etableringer, velferdstiltak for brukere, 

tolketjeneste, kvalifiserende tiltak og sosiale stønader m.m.  Det arbeides for å få denne 

gruppen i arbeid så raskt som mulig i nært samarbeid med NAV. 

3221 Tjeneste for funksjonshemmede  

I ansvaret er det budsjettert med utgifter til følgende hjelpetiltak for voksne, unge og barn: 

støttekontakt, besøkshjem og fritids- og ferietiltak for funksjonshemmede og brukere med 

særskilte behov. Tiltak i plan for å redusere barnefattigdom”Aktiv sommer” budsjetteres her. 

I tillegg er det budsjettert med utgifter for brukere med bo- og omsorgstiltak bosatt i annen 

kommune.  Behovet for støttekontakt er variabelt fra år til år. Posten er for støttekontakt for 

2019 reduseres i tråd med et lavere forbruk enn budsjettert i 2018. 

Støttekontakttiltaket er et viktig tiltak for blant annet å hindre isolasjon og ensomhet, spesielt 

for eldre som bor alene.  



 

Tilskudd som kommunen får som kompensasjon for ressurskrevende tjenester er ikke 

inntektsført i ansvaret.  

  

3235 Sosiale tjenester 

 

Her budsjetteres økonomisk sosialhjelp og sosiale hjelpetiltak for brukere med varig 

tilrettelagt arbeidsplass (VTA) samt kommunale tiltaksplasser på Siso Vekst, Sørfold 

kommunes ansvar for drift av Krisesenteret i Salten.  

 

Bidrag sosial omsorg kan være vanskelig å beregne med bakgrunn i samfunnsutviklingen. 

Sørfold har hatt en stabil lav arbeidsledighet de siste årene. Noe som kan være en 

medvirkende årsak til det forholdsvis lave forbruket i sosiale stønader i Sørfold kommune.     

Regnskap fra tidligere år viser til dels store variasjoner i sosialhjelpsutgiftene.  Det har vært et 

stabilt forbruk på posten for bidrag økonomisk sosialhjelp. I 2016 og 2017 økte disse utgiftene 

igjen. Det er imidlertid en nedgang i behovet for sosialstønad i 2018. 

Tendensen er flere store og komplekse saker som krever større utbetalinger. Årsaken til dette 

er sammensatt, men vi ser bl.a. at færre husholdninger mottar bostøtte, husleiene har økt 

generelt i hele kommunen.  Flere som mottar statlige ytelser ikke har tilstrekkelig midler til å 

dekke nødvendige utgifter til eget/familiens livsopphold. 

Det er fortsatt stort fokus på å få flere i arbeid og aktivitet og på den måten bli mer 

selvhjulpne.   

Et verktøy for fattigdomsbekjempelse er kvalifiseringsprogrammet (KVP). I 2010 ble 

kommunene tildelt øremerkede midler til programmet. Fra og med 2011 ble tildelingen en del 

av rammeoverføringen.  KVP er en lovpålagt oppgave som ikke kan avslås med begrunnelse i 

økonomi. 

KVP er et viktig tiltak for å få mennesker bort fra passivitet er muligheten for tiltak som gir 

mening og aktivitet.  Det budsjetteres derfor med to deltakere i programmet med 

helårsvirkning. 

Viser til lovendringen i sosialtjenesteloven, iverksatt fra 01.01.2017 - § 4.20 a Arbeidsplikt 

for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det stilles vilkår om aktivitet for tildeling av 

økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre tungtveiende grunner taler mot det.  

Sørfold kommune har plikt til å tilby et lavterskeltiltak for brukere under 30 år som mottar 

økonomisk stønad.  Det ble inngått en avtale med Siso Vekst om kjøp av denne tjenesten.  Vi 

foreslår å videreføre dette samarbeidet og budsjetterer med en arbeidsrettet plass for 2019. 

Sørfold kommune har dekket en kommunal egenandel for 7 VTA plasser ved Siso Vekst.  

Med-finansieringen foreslås videreført med kommunal egenandel på 40 % i 2019.  

 

 

 



3240 Barneverntjenesten 

 

Her budsjettert lønn for 2 st. barnevernkonsulenter og 0,25 % st. barnevernleder med ansvar 

og oppgaver knyttet til lov om barneverntjenester.  Statlig tilskudd til dekning av 0,5 st. til 

styrking av barnevernet er videreført i 2019. 

 

Videre er det budsjettert for drift av barneverntjenesten; funksjon 244 og funksjon 251 - tiltak 

i hjemmet, og funksjon 252 - tiltak utenfor hjemmet med bl.a. lønn og godtgjørelse til tre 

fosterhjem; inkludert tilsynsførere, avlastning/besøkshjem, støttekontakttiltak, to 

institusjonsplasser og en MST-plass. Det er også budsjettert med andre forebyggende tiltak 

som ferietiltak og barnehagetiltak/SFO.  Kommunen har inngått en juridisk rammeavtale med 

et advokatfirma i Tromsø.  Dersom det blir behov for juridisk og/eller sakkyndig bistand vil 

ikke budsjettet for dette tiltaket holde. 

 

Dersom det oppstår nye plasseringer i fosterhjem og behov for flere plasseringer i institusjon, 

vil dette medføre nye kostnader som det ikke er budsjettert for i 2019.   

 

 

ENHET INSTITUSJONSOMSORG.  

SØRFOLD SYKEHJEM OG SØRFOLD ELDRESENTER. 

*=     

Disse årsverkene betjener : 

Institusjons- 

omsorgen 

Sørfold 

sykehjem 

 

Sørfold 

eldresenter 

Totalt 

institusjonsomsorgen 

Fordelt på antall 

ansatte 

Totalt antall 30,01 årsverk 26,12 årsverk 56,13 årsverk 79 

Kjøkken og vaskeri 3,35 årsverk 2,05 årsverk 5,40 8 

Eget prosjekt   3,32 årsverk 3,32 7 

Avdelingsleder 1 årsverk 1 årsverk 2,0 2 

Enhetsleder  1 årsverk 1,0 1 

*Nattevakter er inkl.  5,34 årsverk 3,56 årsverk 8,9  

Tilsynslege 0,135 årsverk0 0,135 årsverk 0,27 1 

Sykepleiere 6,66 årsverk 8,61 årsverk 15,27 18 

Annet Pleiepersonell 19 årsverk 9,93 årsverk 28,93 42 



Institusjon Antall plasser 2018 Endringer fra 2017 

Sørfold sykehjem 
avd 1 

15 Økt fra 12 plasser til 15 plasser 

Sørfold sykehjem 

avd.2 

8 Økt fra 6 plasser til 8 plasser 

Sørfold eldresenter 13 Økt fra 12 til 13 plasser 

Sørfold sykestue 2 Redusert fra 3 plasser til 2 plasser 

Avlastningsbolig 1 Er konstant 

 

Det er åpnet 5 ekstra rom ved Sørfold sykehjem. Det har blitt satt inn en dagvakt og en 

aftenvakt på alle dager på avdeling 1. Det er også et behov for økte ressurser på skjermet 

avdeling som hadde åpnet 2 rom.  Behovet skulle da være en økt ressurs på 3,8 årsverk. Det 

ble skrevet ny turnus og endret lengde på vakter og vi endte opp med kun en økning på ca 2,9 

årsverk. 

 

Vi har fortsatt fokus på 

Ernæring 

      Fysisk aktivitet 

Velferdsteknologi er nytt i 2017 

Har et pågående prosjektsamarbeid med nabo kommunene Saltdal, Beiarn og Steigen om 

velferdsteknologi. 

Både plattform og implementering, kursing av ansatte og opplæring av brukere er et felles 

arbeid sammen med RKK kommunene. 

 

I egen kommune har vi et samarbeid med Kultur, barnehagene og institusjonene.  Startet i 

2017 med Sørfold eldresenter og er nå også kommet i gang på Sørfold sykehjem.  Dette er et 

livsglede prosjekt som alle har stort utbytte og glede av.  En håper at dette blir et permanent 

tilbud i årene fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENHET HJEMMETJENESTEN.   

*antall årsverk før nedleggelse- er i prosess 

 

Hjemmebaserte tjenester: 

Tjeneste Antall 

brukere. 

Hjemmes

ykepl. 

Hjemme 

hjelp 

Trygg 

hetsal. 

Middag Miljø 

tjeneste 

BPA Oms. 

lønn 

Bo 

kollektiv 

HjemmetjS

ør  

50 37 24 7 10 6 2 2 0 

Hjemmetj

Nord2) 

25 16 16 10 4 0 0 0 4 

2) Inkl. beboerne på Elvheim  

 

Hovedmål  

Pleie og omsorgstjenestene skal tilby helse og omsorgstjenester av høy kvalitet til 

befolkningen.  

Hjemmetjenesten SØR 

 

NORD Totalt 

 

Fordelt på 

antall 

ansatte 

Totalt antall 19,11 årsverk 6,98 årsverk 26,09 årsverk 39 

Hjemmesykepleie/  

Hjemmehjelp/miljøtjenesten 

9,58  --------------- 9,58 15 

Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/kjøkken ------------------ 6,98 årsverk 6,98 * 12 

Prosjekt 25160 1,0  1,0 1 

Prosjekt 25125 4,93  4,93  6 

Leder hukommelsteam 0,10  ---------------- 0,10 1 

Ergoterapaut 1   1,0 1 

Kreftsykepleie 0,50   0,5 1 

Avdelingsleder 1  1,0 1 

Enhetsleder 1  1,0 1 



Tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være kostnadseffektive og bidra til 

trygghet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen. Målet er at innbyggerne skal kunne bo 

lengst mulig hjemme. 

 

Fokusområder 2018 – fortsetter i 2019 Fokusområder planlagt 2019 

Ernæring Kompetanseheving 

Heltidskultur Digitalisering/Mobil omsorg 

Velferdsteknologi Primærkontaktrollen 

Rekruttering Brukermedvirkning 

 

Det er en total økning på ca. 2 300 000 kr i budsjettet fra 2018 til 2019 på hele hjemmetjenesten. 

  

Dette skyldes i hovedsak ;  

Kreftsykepleier 50 % er overført til fra helse til hjemmetjenesten. 

Prosjekt innenfor rus/psykiatri har medført opprettelse av 1 årsverk. 

Generell økning på lønn og kjøpspostene. 

For lavt budsjett vikarutgifter, pensjon og arbeidsgiveravgift. 

 

Andre momenter 

Stadige nasjonale føringer og nye prosjekter medfører at ansatte må frikjøpes for å jobbe med 

fag i større grad enn tidligere.  

I henhold til kompetansetiltak for utvalgte ansatte får enkelte permisjon med 50 % 

dekningsgrad 

Fra 1.1.19 øker tariffbestemte tillegg betraktelig. 

 

 

 

  



ENHET KULTUR. 
Ressurser/stillinger i drift: 7,49 årsverk.  

Antall elever i kulturskolen pr. 07.11.18: 90 elevplasser og 74 unike elever.  

Fokusområder/mål for 2019: 

• Forankre folkehelse i planverk og organisasjon 

Økt samhandling i alle ledd: 

• Samhandling med omsorg, barnehager og lokalmiljø om prosjekt Samspill, helse og 

livsglede: Barnehagebarn, kulturskole og beboere på sykehjem bruker musikk, kunst 

og kultur til å skape noe sammen 

• Samhandling med kommunens enheter og frivillig sektor om trivsel og 

identitetsbygging 

• Samhandling kulturskole/grunnskole 

Konkret resultatmål 2019: Utstyrssentral i drift fra 1. mars. Publikumsdelen av denne vil bli 

lagt til biblioteket (magasinrommet).  

Budsjettkommentarer: (her kommenteres kun ved endring fra 2018 til 2019) 

5001 Kulturadministrasjon.   

Her ligger 1,5 stilling. Reduksjon med 0,5 årsverk fra september 2018, dette gir 

helårsvirkning i 2019. 

5002 Aktiviteteshuset Bakeriet.  

Utgifter til husleie er redusert med 15%, i henhold til avtale med huseier. 

5004 Folkehelse.  

Ny koordinator i 50% er ansatt fra september 2018.  

5010 Informasjon 

Ny leverendør hjemmeside fra desember 2017 gir redusert utgift til lisenser og vedlikehold. 

5045 Ungdomsklubber 

Lønn klubbleder og drift ungdomsklubb Mørsvik og Røsvik. På Straumen brukes biblioteket 

til ungdomskvelder, og lønnsutgiftene dekkes innenfor bibliotekets ramme.  

5910 Kulturskole.  

20% permisjon videreføres. 15% brukes i grunnskole, her er til sammen tre lærere involvert.  

På Nordsia oppvekstsenter går nesten alle i kulturskolen, i Røsvik er deltakelsen på vei 

oppover. Aktivt samarbeid med frivillig musikkliv jfr. rammeplan for kulturskolen har fokus. 

 

5930 Distriktsmusikerordning.  Nedbemanning til to halve stillinger fra august 2018 gir 

helårsvirkning for 2019. Høyt aktivitetsnivå og fortsatt god inntjening i 2018 videreføres. 

 Både kulturskolen og distriktsmusikerordningen vil markere sitt 40-årsjubileum i 2019.   



ENHET TEKNISK/NÆRING.  

Hovedmål 2019 

Vei Vann Avløp: 

• Drifte 7 kommunale og 3 private vannverk med distribusjonsnett 

• Drifte kommunens avløpsanlegg 

• Utøve drift og vedlikehold av kommunale veier med utbedringer 

• Utøve vaktordninger for vintervedlikehold/brøyting og overordnet kommunalteknisk vakt 

• Søke å utøve egenproduksjon i størst mulig grad 

Avd. ing. VVA: 

• Utøve ansvar for drift og oppfølging av kommunale veier, vannverk og avløpsanlegg. 

Ingeniør VVA utfører fullendt saksbehandling. Stillingen innehar eget personal og 

budsjettansvar. 

Bygg/eiendom: 

• Drifte kommunens bygningsmasse, ca. 27.000 m2 

• Drifte basseng Sørfoldhallen og Mørsvik skole 

• Utøve brannvernlederrolle på dedikerte bygg 

• Forestå utlevering og montering av hjelpemidler til private 

• Utøve vaktordninger for vintervedlikehold/brøyting 

• Søke å utøve egenproduksjon i størst mulig grad 

Avd.ing bygg/eiendom: 

• Utøve ansvar for oppfølging og drift og vedlikehold av all kommunal eiendom samt 

kirkebygg. I tillegg ansvar for utleie av kommunens utleieboliger. Ingeniør bygg/eiendom 

utfører fullendt saksbehandling. Stillingen innehar eget personal og budsjettansvar for 

vaktmesterkorps og renhold 

Renhold: 

• Utøve renhold på alle kommunale bygg 

Næring: 

• Utøve ansvar for næringsutvikling samt oppfølging av kommunens næringsrettede arbeid. 

Plan/ byggesak: 

• Utøve ansvar for plansaker, samt alt av byggesaker. I tillegg også ansvar for flere lovpålagte 

oppgaver. 

 

 

 



Geodata/ Oppmåling: 

• Utøve ansvar for all oppmåling, samt saksbehandling i forhold til dette. Har i tillegg ansvar for 

saksbehandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven, saksbehandling etter 

matrikkelloven, samt føring, oppfølging og retting av Matrikkel. 

Landbruk: 

• Utøve ansvar for all forvaltning knyttet til jord-/ landbruk, samt tilskuddsordninger i 

landbruket. Landbruk innehar også ansvar for forvaltning av vilt, innlandsfiske og friluftsliv, 

samt skogbruk. 

Årsverk 

Enhet Årsverk  

Vei-Vann-Avløp 5,5 driftsoperatør + 1 årsverk 

avdelingsingeniør 

 

Bygg/eiendom 6,5 årsverk vaktmester + 1 årsverk 

avdelingsingeniør 

 

Renhold 12,24 årsverk renholdere + 0,5 

årsverk renholdsleder 

 

Næring 1 årsverk næringssjef  

Geodata/ oppmåling 2 årsverk   

Plan/ byggesak 1 årsverk  

Landruk 1 årsverk  

Status 

Teknisk/ næring VVA er per dags dato bemannet med operatører i 5,5 årsverk. En ansatt på 

seniorpolitiske tiltak (20 %). 

Avdelingen har en stilling satt i vakanse. Som følge av dette er det ikke bemanning nok til å sette 

brøytevaktplan for sesongen 2018/19. Vakansen medfører at flere oppgaver som omfatter ordinær drift 

ikke blir utført, også lovpålagte. Dette medfører igjen at det er påkrevd med organisatoriske endringer. 

Man vil heller ikke kunne utføre egenproduksjonen i den grad som tidligere er skissert.    

3 av de ansatte ved avdelingen utøver stilling som uttrykningsleder for Salten Brann (IKS), noe som 

innebærer at 1 stilling 3 av 4 uker ikke har aksjonsradius mer 1 km fra kommunalteknisk verksted. På 

sikt ser en ikke for seg at denne praksis vil kunne videreføres med en stilling i vakanse.  

 

 

Teknisk/næring avdeling bygg er pr. dags dato bemannet med vaktmestere i 6,5 årsverk herav 

arbeidende formann med 1 årsverk.  Disse er organisert som vaktmesterkorps, hvor 1 årsverk er 

dedikert kommunale bygg i Røsvik, og 1 årsverk er dedikert kommunale bygg i nordre del av 

kommunen. I tillegg til drift av alle kommunale bygg så inngår vaktmesterkorpset går i vaktordning 

med ettermiddagsskift fra august til juni, hvor drift av Sørfoldhallen med basseng, samt drift av 

idrettsanlegg og kommunale bygg inngår.  



NÆRING 

Kommuneplanlegging budsjetteres med et øremerket tilskudd til grunnundersøkelser Trollbukta på  

kr. 500 000. Dette i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for land og tilstøtende sjøareal på 

Trollbukta, for en mulig utvidelse av industriområdet. 

 

Samarbeidsprosjekt Sjunkhatten budsjetteres kr. 50 000 (F- sak 106/17). 

 

Tilskudd fra Staten til kommunale veterinærtjenester i Sørfold, går nå direkte til Saltdal kommune som 

administrerer ordningen på vegne av kommunene Beiarn, Saltdal, Bodø, Fauske og Sørfold, i et 

vaktsamarbeid. 

Tilskudd på kr. 1 000,- til hvert av de 8 grendeutvalgene videreføres. Grendeutvalget på Straumen 

fungerer ikke, slik at det i realiteten er 7 grendelag som mottar tilskudd.  

Utgiftene til det tidligere Sisoflor - bygget dekkes av Sørfold kommune og Elkem Salten i fellesskap. 

Sørfold kommune sin andel av utgiftene knyttet til dette prosjektet dekkes av næringsfondet.  

 

Det budsjetteres med kjøp av tjenester innenfor reiseliv, inkludert kjøp av tjenesten offentlige toalett, 

turistinformasjon, og landbruksrådgivning.  

 

Midler fra næringsfondet utlyses og behandles av formannskapet ordinært to ganger i året. På grunn av 

lavt rentenivå, holdes ansvaret på samme nivå som i 2018, kr. 617 000,-. Midler som ikke er knyttet til 

kjøp av tjenester, utgjør for 2019 kr. 372 000,-.  

 

Når det gjelder spesielle næringstiltak økes budsjettet til kr. 1 030 000,- for 2019. 

Midlene fra næringsfondet har i tre år vært kanaliseres til kjøp av tjenester i forbindelse med 

tilrettelegging av Langmoen industriområde over investeringsbudsjettet. Dette arbeidet avsluttes i 

2018. Kjøp av tjenester fra destinasjonsselskapet Visit Bodø med en årlig ramme for 2019 og 2020 på 

ca.kr. 120 000,-. (K-styrets sak 64/2018) dekkes over dette ansvaret. 

 

Alle statstilskudd til skogkultur går nå direkte via den enkelte skogeiers skogfondskonto. Posten 

reflekterer kun den kommunale innsatsen på området. Det er budsjettert med et beløp til rydding av 

kommunale gjengroingsarealer, særlig i tettstedsnære områder.  

Opparbeiding av skogsveier er satt i 0,- for 2019. Midler til skogsveibygging skal i fortsettelsen 

omsøkes over de ordinære midlene til næringstiltak. Kommunens forpliktelser i forbindelse med 

allerede tildelte midler til skogsveibygging må derfor utbetales over ansvar 1116 eller 1117 i 2019. 

Det er uheldig at disse midlene flyttes, da samordning med eventuell statlig finansiering av 

skogsveiprosjekt kompliseres. 

Under fiskeriforvaltning er det budsjettert med en inntekt på kr. 181 000,- fra Statkraft i forbindelse 

med utbyggingen av Kobbelv - vassdraget. Det er også budsjettert med en inntekt på kr. 14 000,- fra 

Siso Energi AS i forbindelse med Faulvatnutbyggingen. Det vil bli gitt støtte til fiskerelaterte tiltak i 

kommunen på bakgrunn av søknader. Midlene blir annonsert på kommunens hjemmeside, og på møte 

med lag og foreninger.   

Jakt og viltstell er budsjettert med kr. 14 000,- til vilttiltak fra Siso Energi AS i forbindelse med 

Faulvatnutbyggingen. Midlene annonseres på hjemmesidene til Sørfold kommune, og på møte med lag 



og foreninger. Inntektene ellers utgjøres av fellingsavgift for elg og omsetning av elgkjøtt fra fallvilt. 

Disse inntektene går inn på det kommunale viltfondet. Inntekt fra fellingstillatelse for elg har økt de 

seinere årene, pga. at det felles flere elger årlig. Utgifter til ettersøk av skadet vilt er vanskelig å 

stipulere, men videreføres på nivå med tidligere år. Disse utgiftene belastes det kommunale viltfondet. 

 

Friluftsliv er budsjettert med kr. 14 000,- til friluftslivstiltak fra Siso Energi AS i forbindelse med 

Faulvatnutbyggingen. Midlene annonseres på hjemmesidene til Sørfold kommune, og på møte med lag 

og foreninger.  

 

 

 


