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1 RÅDMANNENS KOMMENTAR 
 

Resultat av drift 

Ny kommunelov og nye 

regnskapsforskrifter har medført endringer 

i hovedoppstillinger fra og med 

01.01.2020. Det er bl.a. endringer i arter. 

Dette medfører at noen av regnskaps-

begrepene /delsummene ikke er direkte 

sammenlignbare med tallene fra 2019.  

2019 har også kostnader/inntekter som ikke 

blir med i hovedoversikten. Dette gir noen 

feile delbeløp og sluttsum. Rådmannen 

peker på disse endringene innledningsvis 

fordi tallene og oversiktene ikke 

umiddelbart kan sammenlignes mellom 

årene. 

Regnskapet er i hht ny kommunelov og 

regnskapsregler satt opp i balanse. Netto 

resultat er foreslått avsatt til fond. 

 

Kommunen fikk i 2020 et netto 

driftsresultat på 14,2 mill.kr. Resultatet er 

svært forskjellig fra hva det ble budsjettert 

med høsten 2019, og også forskjellig fra 

regulert budsjett. Det vises til analyser i 

kap.10 for detaljer og forklaringer. 

 

De avdelingsvise resultatene viser i sum et 

underforbruk på over 9 mill.kr.  

Driftsåret har vært preget av at korona har 

begrenset en del planlagt aktivitet. Bl.a 

viser regnskapstallene på posten for 

kurs/reiser/opphold mv, en reduksjon på ca 

1,6 mill.kr. Det er også søkt om og mottatt 

tilskudd til prosjekter som enda ikke er 

gjennomført. Disse har resultateffekt, men 

utgiften kommer i 2021. Spesielt Oppvekst 

og kultur har høsten 2020 skaffet til veie 

store tilskudd. 

  

Omstillingsarbeid 
Ettersom 2020 har vært i koronaens år har 

det ikke vært brukt tid og ressurser på 

konkret omstillingsarbeid. Fokus har vært 

på å tilpasse seg de pålegg og anbefalinger 

som statlige myndigheter har pålagt 

kommunen å forholde seg til. 

Det ble gjennom budsjettprosessen klargjort 

et nytt prosjekt for videre utviklingsarbeid, 

benevnt som Hattfjelldal 2023. Prosjektet 

ble vedtatt i desember 2020. Fokus er på å 

tilpasse organisasjonen til de behov som er 

og blir i kommunen. Når f.eks elevtallene 

går kraftig ned, og antall eldre øker, så må 

det skje en omfordeling av ressurser.  

 

De ansatte viser i all hovedsak vilje til å 

omstille/utvikle seg og tilpasse seg ny 

situasjon. Dette vil være viktig også i videre 

utviklingsarbeid. 

 

Rådmannen vil fortsatt peke på at 

forventningene til hva kommunen skal 

levere av kvantitet og kvalitet på tjenestene, 

ikke står i fht. hva som er mulig å levere.  

 

Rådmannen har tidligere pekt på at kravene 

fra statlige myndigheter stadig skjerpes, og 

at Hattfjelldal kommune nok nærmer seg et 

samlet ressursnivå, hvor rådmannen er 

usikker på om kommunen vil kunne 

tilfredsstille alle krav som stilles til oss som 

generalistkommune.  

 

På mange områder blir vi stadig mer 

avhengig av kommunesamarbeid. Det 

gjelder bl.a kommunepsykologtjeneste, 

brannsjef, IKT-drift, innkjøp, legevakt, 

veterinærvakt mv.  

Det er også lokal og nasjonalt mangel på 

kompetanse på noen områder, og dessverre 

er det slik at en distriktskommune som 

Hattfjelldal er ikke stedet mange ønsker seg 

til. Rekruttering er fortsatt svært krevende, 

spesielt innen helse og omsorg. Det jobbes 

aktivt med å være konkurransedyktig både 



Årsmelding 2020 

 5 

på lønn og øvrige krav som arbeidstakere 

stiller. 

 

Bolyst 
Det ble i 2020 igangsatt et bolystprosjekt 

som skal gjøre kommunen mer attraktiv 

som bostedskommune. Fokus på 

arbeidsplasser og fritidstilbud er kjernen i 

prosjektet. Pga korona kom prosjektet sent i 

gang, med det var ved årsskiftet satt i gang 

aktiviteter i alle grendekomiteer og 

fagkomiteene innen næringsarbeid og 

profilering/markedsføring. 

 

Sykefravær  
Hattfjelldal kommune hadde i 2020 et 

samlet sykefravær på 8,67% mot 11,18% i 

2020. Det antas at noe av reduksjonen i 

sykefraværet kan relateres til utbruddet av 

SARS-covid-19, og de nasjonale 

smittevernstiltakene som ble innført i den 

forbindelse. Som ett ledd i arbeidet med å 

redusere virksomhetens sykefravær har 

rådmannen igangsatt et arbeid med å øke 

sykenærværet. Her arbeides det både på 

tvers av avdelinger/enheter og internt i 

enhetene med tiltak. Arbeidet med økt 

sykenærvær må også ses i sammenheng 

med vårt arbeid med å forebygge og 

oppfølge enkeltmedarbeideres sykefravær.  

 

Kommunen er som IA-bedrift 

(inkluderende arbeidsliv) opptatt av at alle 

ansatte skal ha vilkår og betingelser som 

sikrer lavest mulig sykefravær. Sykdom er 

og skal være akseptert som årsak til redusert 

arbeidsevne, men det skal av hensyn til 

arbeidstakeren selv, spesielt rettes fokus på 

den restarbeidsevnen som finnes.  

 

Utfordringer fremover 

Rådmannen velger også i kommentaren til 

2020-driften å peke på at 

befolkningsutviklingen i Hattfjelldal er den 

avgjørende faktoren for kommunens videre 

eksistens.  

Slik utviklingen har vært med en nedgang i 

innbyggertallet på ca 20% på 20 år, svært 

lave fødselstall, og stor netto utflytting, så 

må kommunen gjøre endringer i driften for 

å kunne levere nødvendige tjenester i alle 

sektorer.  

 

Skal folk kunne bo i Hattfjelldal, så må det 

skapes mange nye arbeidsplasser og folk må 

trives.  

Det å skape nye arbeidsplasser er ikke en 

jobb som kommunen kan gjøre. Den skal 

gjøres av innbyggere og bedrifter.  

Kommunens oppgave er å være 

tilrettelegger. 

Det er derfor helt avgjørende at det 

tilrettelegges med næringsarealer i form av 

byggeklare forretningsarealer og 

industritomter, det må stimuleres til 

nyetableringer og det må jobbes langsiktig 

med å videreutvikle de bedriftene som 

allerede er i kommunen.  

 

 

Hattfjelldal den 21.03.2021. 

 

Stian Skjærvik 

Rådman
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2 Befolkningssammensetning og behov 

 
2.1 Innbyggerne i Hattfjelldal 
I løpet av 2020 gikk folketallet ned med 30 personer i Hattfjelldal kommune.  

 

Utviklingen i folketallet (pr. januar 2003-2021). 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkemengde 1 569 1 562 1 530 1 503 1 482 1 463 1 438 1 444 1 463 1 456 1 471 1 500 1 533 1 465 1 414 1 411 1 359 1 297 1 267 

Fødselsoverskudd -2 5 -7 1 -11 -9 0 2 -11 -6 1 4 2 -4 -6 -11 -15 -7  

Nettoinnflytting -4 -38 -20 -22 -8 -16 6 18 4 21 28 29 -70 -47 1 -41 -47 -22  

Folketilvekst -7 -32 -27 -21 -19 -25 6 20 -7 15 29 33 -68 -51 -5 -52 -62 -30  

 

Tabellen viser folketilveksten hvert av 

årene. Hovedårsaken til nedgangen i 

folketallet de første årene ligger i 

nettoutflytting. Når i tillegg antall fødte 

ikke er stort nok til å veie opp for de som 

dør blir totaliteten negativ. I perioden 2009 

– 2014 var det derimot en trend med positiv 

utvikling. Årsaken var trolig etableringen 

av asylmottak i kommunen, hvor flere 

asylanter etter hvert ble registrert med norsk 

statsborgerskap med bosted Hattfjelldal.   

Fra 2015 har det igjen vært en stor negativ 

folketilvekst.  

Fødselsoverskuddet (antall fødte minus 

antall døde) var i 2020 på -7 personer. I 

samme periode hadde kommunen en 

nettoutflytting på 22 personer. Utviklingen 

er svært urovekkende. 

 

2.2 Framskrivning av folketall fordelt på aldersgrupper 
 

Befolkningsframskriving 
SSB sine prognoser viser den forventede 

befolkningsutviklingen fram til 2036. 

Prognosen viser at folketallet etter valgt 

framskrivningsnivå (”middels nasjonal 

vekst”), skulle ligget på ca. 1203 

innbyggere i 2036. Denne statistikken 

publiseres i juni hvert annet år. Statistikken 

baserer seg på historiske folketall. 

Framskrivingen av folketallet vil alltid være 

heftet med stor usikkerhet. Jo lenger 

tidshorisont, jo mer usikkert. 

 

Framskriving folkemengde i Hattfjelldal 2021 – 2036 fordelt på aldersgrupper 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

0 år 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1-5 år 40 38 35 35 39 45 46 48 50 50 50 50 50 50 50 50 

6-12 år 95 87 81 77 72 69 66 65 66 65 66 68 70 70 72 76 

13-15 år 44 47 47 50 45 39 37 35 36 35 33 31 28 27 30 33 

16-19 år 65 61 66 60 60 63 62 62 56 51 50 49 51 48 44 40 

20-44 år 292 289 286 291 299 300 304 302 304 307 309 306 302 302 298 299 

45-66 år 404 397 386 374 366 360 352 347 341 332 330 327 321 319 314 308 

67-79 år 232 234 237 239 237 228 220 218 211 211 209 210 213 218 219 221 

80-89 år 86 87 92 97 101 108 120 124 131 143 141 141 141 137 138 134 

90 år + 12 15 15 14 13 17 19 21 23 21 23 25 28 29 31 32 

SUM 1278 1263 1253 1245 1240 1238 1235 1232 1228 1225 1221 1217 1214 1210 1206 1203 
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Som man ser av tabellen, vil antall yngre 

under 19 år synke i årene fremover. Antall 

endre over 80 år vi øke. Flere eldre med 

pleiebehov vil i utgangspunktet kreve økte 

økonomiske ressurser.

 

 

2.3 Levekårsdata 

Befolkningsdata pr. 31.12.2020 Hattfjelldal Bindal Grane 

Gj.snitt 

Kommune 

-gruppe 06 

Gj.snitt 

Nordland 

2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 

Folkemengden i alt 1 359 1 297 1 267 1 397 1 453   

Levekårsdata        

Levendefødte per 1000 innbyggere (promille) 4,4 5,4 4,7 9,3 7,6 7,6 8,3 

Døde per 1000 innbyggere (promille) 12,5 17,0 10,3 14,3 10,3 11,0 9,2 

Netto Innflytting  -41 -47 -22 -22 -25 -463 -664 

Diverse        

Andel skilte og separerte 16 – 66 år (prosent) 8,0 7,8 9,1  11,3 10,3 9,8 

Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) 59,6 56,4 56,0 70,2 57,8 63,9 63,1 

Andel arbeidsledige 15-74 år (prosent) 1,1 0,6 0,7 1,2 1,3 1,5 1,8 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 8,3 7,2 6,9 12,4 5,3 11,3 10,6 

Pendler ut av bostedskommunen (antall)  137 110 145 225   
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3 Ansatte   

Nøkkeltall med kommentarer pr. 31.12.2020 

Antall besatte årsverk: 150,93 

 

Antall medarbeidere er 184 inkl. frivillig 

brannmannskap og lærlinger, men ekskl. 

vikarer og prosjektmedarbeidere 

 Herav kvinner: 139 

 Herav menn: 45 

 

Av 184 medarbeidere var det 94 

medarbeidere som arbeider deltid ved 

utgangen av 31.12.2020, hvorav 18 menn 

og 76 kvinner. I antallet på 95 inngår også 

medarbeidere som har søkt om og fått 

innvilget redusert stilling i medhold av 

arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) for et gitt 

tidsrom.  

 

Gjennomsnittsalder:  ca. 46 år 

 

I henhold § 26a i likestillings- og 

diskrimineringsloven skal en legge frem en 

oversikt som viser gjennomsnittlig lønn pr. 

stillingskategori, samt hvor mange menn 

(M) og kvinner (K) som inngår i hver 

kategori. Vi har valgt å kategorisere 

stillingene i samsvar med 

hovedtariffavtalens ulike utdanningskrav 

for stillinger i kapittel 4, stillinger i kapittel 

5 og stillinger i kapittel 3. Medarbeidere 

som har to stillinger som enten tilhører ulik 

stillingskategori eller har ulik årslønn telles, 

som to personer i denne oversikten.  

 

Stillingskategori Gj. årslønn M Gj. årslønn M K Gj.årslønn K 

Stillinger uten særskilt krav til utdanning 379.544,- 10 379.240,- 28 379.653,- 

Fagarbeiderstillinger/tilsvarende 

fagarbeiderstillinger 

449.872,- 25 488.249,- 51 431.060,- 

Lærer og stillinger med krav om 3-årig 

U/H-utdanning 

504.385,- 3 484.733,- 30 506.350,- 

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig 

U/H-utdanning 

541.535,- 3 536.081,- 15 542.625,- 

Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger 

med krav om 5-årig U/H-utdanning 

580.340,- 2 592.431,- 11 578.141,- 

Stillinger i kapittel 5 617.765,- 4 566.498,- 4 669.033,- 

Stillinger i kapittel 3 746.131,- 4 754.785,- 9 742.285,- 

 

Pr. 31.12.2020 hadde Hattfjelldal kommune 

ingen medarbeidere som var ute i 

foreldrepermisjon.  

 

Hattfjelldal kommune har ikke formelt 

kartlagt bruken av ufrivillig deltid i 2020. 

De aller fleste av våre medarbeidere som 

arbeider deltid er ansatt i avdeling for 

Helse- og omsorg. I forbindelse med 

Omstilling 2018 ble medarbeiderne spurt 

om de jobbet ufrivillig deltid, og svarene 

viste at med noen få unntak ønsket de 

fortsatt å jobbe deltid selv om de kunne 

tenke seg litt høyere stillingsstørrelse. 

Denne situasjonen bekreftes også i 

forbindelse med at medarbeidere setter frem 

krav om større stilling i medhold av 

hovedtariffavtalen kapittel 1.  

 

I løpet av 2020 har 12 faste medarbeidere 

fratrådt sin stilling i Hattfjelldal kommune. 

  



Årsmelding 2020 

 9 

Organisasjonskart  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Den administrative lederstrukturen er 

todelt. Avdelingene Oppvekst- og kultur, 

Helse- og omsorg og Næring- og tekniske 

tjenester ledes av hver sin kommunalsjef. 

Enhetene under kommunalsjefene ledes av 

enhetsledere eller rektorer.  

 

Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) 
Hattfjelldal kommune plikter i henhold til 

arbeidsmiljøloven å arbeide systematisk og 

kontinuerlig med HMS. Virksomheten har 

prosedyrer som sikrer at det fysiske- og 

psykiske arbeidsmiljøet kartlegges 

gjennom: 

 Årlige medarbeidersamtaler 

 Årlige vernerunder med tilhørende 

handlingsplaner 

 Behandling av avvik 

 Forebygging og oppfølging av 

sykefravær 

 Overvåkning av sykefraværet gjennom 

statistikker 

 

Virksomheten er inndelt i 9 verneområder, 

med hvert sitt verneombud, i tillegg til et 

hovedverneombud. Arbeidsmiljøutvalget 

består av 6 representanter – 3 fra 

arbeidsgiversiden og 3 fra 

arbeidstakersiden, i tillegg til 

bedriftshelsetjenesten som har møte og 

talerett i utvalget. I 2020 har 

arbeidstakersiden hatt ledervervet.   

 

Sykefraværsstatistikk   
Hattfjelldal kommune hadde i 2020 et 

samlet sykefravær på 8,67% mot 11,18% i 

2020. Det antas at noe av reduksjonen i 

sykefraværet kan relateres til utbruddet av 

SARS-covid-19, og de nasjonale 

smittevernstiltakene som ble innført i den 

forbindelse. Som ett ledd i arbeidet med å 

Rådmann 

Sentraladministrasjon 

Oppvekst 

og kultur 

NAV 

Helse- og omsorg 

Helsetjenester 

Næring og 

tekniske tjenester 

Institusjonstjenester Hjemmebaserte tjenester Vedlikeholds- 

tjenester 

Hattfjelldal 

Oppvekstsenter 

Susendal 

Oppvekstsenter 

Varntresk 

Oppvekstsenter 

Stab inkl. barnevern 

Stab Stab inkl. kultur 
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redusere virksomhetens sykefravær har en 

igangsatt et arbeid med å øke sykenærværet. 

Her arbeides det både på tvers av 

avdelinger/enheter og internt i enhetene 

med tiltak. Arbeidet med økt sykenærvær 

må også ses i sammenheng med vårt arbeid 

med å forebygge og oppfølge 

enkeltmedarbeideres sykefravær. 

Arbeidsgiver har gjennom dialog med den 

enkelte sykemeldte medarbeider og god 

oversikt over årsaken til fraværet. En 

samarbeider ofte med behandlende lege, 

NAV og BHT m.fl. i oppfølgingen av enkelt 

medarbeidere. Virksomhetens 

kontaktperson i NAV Arbeidslivstjeneste er 

klar i sin uttalelse på at det arbeides godt 

med sykefraværsoppfølging i kommunen. 

 

 

Sykefravær pr. avdeling 

Avdeling 2020 2019 2018 

Sentraladministrasjon 2,91% 6,87% 4,71% 

Oppvekst og kultur 6,22% 7,81% 6,10% 

Helse og omsorgsavdelingen 11,65% 13,33% 11,03% 

NAV 1,13% 2,10% 2,34% 

Næring og tekniske tjenester 8,65% 15,87% 8,39% 

Hattfjelldal kommune 8,67% 11,18% 8,22% 

Kompetanseheving  
For at Hattfjelldal kommune skal kunne 

tilby kvalitative gode tjenester til sine 

innbyggere er vi avhengige av at våre 

medarbeidere har riktig kompetanse i 

forhold til de oppgaver som skal løses. 

Kompetanseheving foregår gjennom intern 

opplæring på arbeidsplassen, interne- og 

eksterne kurs og formell utdanning på 

videregående- og 

høgskole/universitetsnivå. Vi har i 2020 

hatt to medarbeidere på 

utdanningsdirektoratets (Udirs) 

vikarordning og en medarbeidere på Udirs 

stipendordning. I 2020 fikk vi to nye 

helsefagarbeidere, i tillegg til at flere av 

våre medarbeidere (faste og vikarer) har 

gjennomført den teoretiske delen av 

helsefagarbeiderutdanning for å kunne gå 

opp til fagprøven som praksiskandidat, så 

snart de har oppfyller kravet til relevant 

praksis.  

 

Etikk, likestilling, personvern m.m. 
Av § 14-7 bokstav d) i kommuneloven 

følger det at skal redegjøres for tiltak som er 

og planlegges iverksatt for å sikre en høy 

etisk standard i virksomheten. Hattfjelldal 

kommune har egne etiske retningslinjer for 

medarbeidere og politikere.   

 

Vi har rutiner som sikrer at det ved 

endringer i bemanningen og eller 

ansvarsområder blir fattet nye vedtak om 

delegering av myndighet fra rådmannen til 

administrativt nivå i tråd med 

kommunestyrets beslutninger og 

kommunelovens bestemmelser. 

 

Hattfjelldal kommune har valgt å kjøpe 

tjenesten som personvernombud fra firmaet 

Coverya.  Personvernombudet er en 

ressursperson som styrker virksomhetens 

kunnskap og kompetanse på 

personopplysningsloven og om personvern 

generelt. For å sikre at personvern-

opplysningene behandles i samsvar med 

loven  og EUs forordning GDPR har vi 

systematisert våre behandlinger i et 

dataverktøy. 

 

Av kommuneloven §§14-7 bokstav e-f) 

fremgår det at kommunen i sin årsberetning 

skal redegjøre for den faktiske tilstanden 

når det gjelder kjønnslikestilling og hva 

som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten i 

likestillings- og diskrimineringsloven § 26.  
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Hattfjelldal kommune har en kjønnsnøytral 

arbeidsgiver og lønnspolitikk. Hovedtariff- 

avtalens bestemmelser er utgangspunkt for 

all lønnsfastsettelse, og hovedtillitsvalgt 

blir informert om hvilken lønnsfastsettelse 

som skjer ved tilsetting.  arbeidstaker- 

organisasjonenes representant i ansettelse er 

informert om hvilken lønnsfastsettelse som 

skjer ved tilsetting. Eventuelle spørsmål fra 

arbeidstakerorganisasjonene vedrørende 

likestilling og diskriminering blir avklart 

direkte med den enkelte organisasjon eller 

tatt opp i rådmannens møte ved det 

hovedtillitsvalgte.  Det er en betydelig 

overvekt av kvinner i arbeidsstokken – ca. 

75%, og det er flest kvinner som arbeider 

deltid. Rådmannens ledergruppe bestod pr. 

31.12.2020 av fire kvinner og tre menn inkl. 

rådmannen selv. I tillegg har vi åtte 

mellomledere med direkte personalansvar, 

hvorav sju er kvinner og en er mann.  

 

Det arbeides systematisk i samarbeid med 

arbeidstakerorganisasjonene for å redusere 

andelen som arbeider ufrivillig deltid, og 

fremme bedre balanse mellom kjønnene 

gjennom nytilsettinger. På samme måte er 

virksomheten bevisst sitt ansvar ved 

rekruttering, og ved innkalling til intervju er 

det den enkeltes kvalifikasjoner som er 

avgjørende når man beslutter hvem som 

skal innkalles til intervju på de ulike 

stillinger - ikke alder, etnisk opprinnelse 

eller funksjonsevne. En gjør videre 

oppmerksom på at alle kvalifiserte søkere 

som oppgir at de har en funksjonshemming 

blir innkalt til intervju.  

 

Varsling 
I 2020 har ikke arbeidsgiver mottatt varsel i 

medhold av arbeidsmiljøloven kapittel 2A.  

 

Seniorpolitiske tiltak og 

pensjonsalder  
Hattfjelldal kommune har vedtatt en 

livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk som 

omfatter alle arbeidstakeres behov for 

tilrettelegging uavhengig av alder. Som et 

ledd i IA-arbeidet arbeider vi for å få ansatte 

til å arbeide lengre.  

 

I hht. kommunens pensjonsordning har alle 

medarbeidere foreløpig rett til å gå av med 

alderspensjon ved fylte 67 år, og noen 

yrkesgrupper har særaldersbestemmelser 

som gir dem rett til å gå av tidligere. Alle 

som har minimum tre års sammenhengende 

tjenestetid i pensjonsordningen kan gå av 

med avtalefestet pensjon ved fylte 62 år. I 

2020 ble det innført en ny offentlig 

tjenestepensjonsordning, men en har 

foreløpig ikke avgjort hvilke endringer 

dette får for personer med tariffestet 

særaldersgrense. 

 

Påskjønnelse for lang og tro 

tjeneste  
I 2020 mottok 4 medarbeider gullklokken 

for 25 års arbeid i Hattfjelldal kommunes 

tjeneste. 2 medarbeidere mottok Norges 

Vel sin medalje etter å ha arbeidet i 30 år i 

kommunen.
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4 Interkommunalt samarbeid

Indre Helgeland regionråd 
Kommunene Rana, Lurøy, Hemnes, Grane, 

Nesna og Hattfjelldal samarbeider i 

regionrådet. Regionrådet har som oppgave 

å fremheve regionens felles interesser på 

alle områder hvor det er naturlig at 

kommunen uttaler seg samlet og står 

samlet. Sekretæren har kontorplassering 

sammen med Rana utviklingsselskap.  

 

Revisjon Midt-Norge SA 
Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner har 

inngått avtale med KomRev Trøndelag IKS 

som siden har fusjonert med Revisjon Midt-

Norge SA. Revisjonen gjennomfører 

forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og 

selskapskontroll.  

 

Kontrollutvalgssekretariat 
Kommunene Rana, Vefsn, Hemnes, Grane, 

Nesna og Hattfjelldal samarbeider også om 

sekretariatet til kontrollutvalgene. Dette 

omfatter saksforberedelse av enkeltsaker til 

kontrollutvalgene.  

 

Datasamarbeid 
Hattfjelldal kommune samarbeider med 

Grane, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og 

Rødøy drift av programvare for pleie- sosial 

og barnevern. Servere er lokalisert i 

Korgen, og Hemnes kommune ivaretar 

daglig drift. 

 

Hattfjelldal samarbeider med Grane 

kommune om IKT-drift i form av en felles 

IKT-avdeling. Kommunene samarbeider 

også om programvare for økonomi og e-

post. IKT-avdelingen drifter også 

Sørsamisk kunnskapspark. Videre utvikling 

av interkommunalt ikt-samarbeid 

undersøkes også. 

 

Pleie/omsorg 
 Nettverk Omsorg (via RKK og 

kommunene Hattfjelldal, Vefsn og 

Grane). Her er flere grupper for ansatte 

i PRO.  

 CosDoc team, H.dal, Grane, Hemnes, 

Lurøy, Nesna. Vefsn deltar innimellom.  

 Samarbeidsmøte mellom 

Helgelandsykehuset Mosjøen og 

kommunene Hattfjelldal og Grane 

 

Helse 
 Kommuneoverlegeforum er et 

interkommunalt samarbeid mellom alle 

kommuneoverlegene (inkl. 

kommunelege 1) på Helgeland.  

 Hattfjelldal har legevaktsamarbeid med 

Grane. Det er også 

smågruppevirksomhet mellom legene i 

Hattfjelldal og Grane. Nå arbeides det 

med kompetanseheving og 

akuttmedisin.  

 Helsesøster og jordmor har 

nettverkssamarbeid med Grane og 

Vefsn.  

 

Sosial 
 Kommunal samarbeidsavtale med 

Konfliktrådet på Helgeland ang. 

ungdomsoppfølging og ungdomsstraff 

for ungdom mellom 15-18 år som har 

begått alvorlig og/eller gjentatt 

kriminalitet. Barnevernstjenesten 

representerer Hattfjelldal kommune i 

interkommunal koordineringsgruppe 

for alle oppfølgingsteam i Vefsn, Grane 

og Hattfjelldal. 

 Interkommunal samarbeidsavtale for 

drift av Mosjøen krisesenter mellom 7 

kommuner på Helgeland. 

 Rekruttering av fosterhjem, 

interkommunalt barnevernsamarbeid 

mellom Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, 

Grane, Lurøy og Hattfjelldal. 

 

Karrieresenteret 
gir informasjon og veiledning om yrke og 

utdanning, samt kartlegging av kompetanse 
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samarbeid med Grane og Vefsn kommune. 

Karrieresenteret er plassert i 

sentraladministrasjonen.  

 

Polarsirkelen Friluftsråd 
Kommunen har inngått samarbeid med 

Polarsirkelen friluftsråd. Rådet skal være 

medhjelpere i f.m. spillemiddelsøknader, 

planlegging (folkehelseplan) mv.  

 

Studieverksted 
Omfatter tilrettelegging og informasjon for 

nettbasert studie. Hattfjelldal samarbeider 

med Grane og Vefsn kommune. 

Studieverkstedet er plassert i 

sentraladministrasjonen. 

 

GIS-samarbeid 
(Geografisk InformasjonsSystem) 

Vefsn, Grane, H-dal. Felles kartportal 

linkes til hjemmesidene.  

 

Helgeland IUA 
Kommunen er tilsluttet innsatsstyrke som 

skal gjøre innsats ved olje-, gass- og 

kjemikalieulykker på land og til havs.   

 

110-sentralen 
Brannvaktsamarbeid hvor Hattfjelldal er 

tilknyttet 110-sentralen i Bodø kommune. 

 

Helgeland Reiseliv 
Reiselivssamarbeid med 8 andre kommuner 

på Helgeland. 

 

Helgeland Museum 
Helgeland Museum er en overordnet 

organisasjon som drifter museum i 16 

kommuner på Helgeland, herunder også 

Hattfjelldal.  

 

MidtSkandia – samarbeid 
Formålet er å utvikle MidtSkandiaregionen 

som en funksjonell, konkurransekraftig og 

integrert grenseregion. Rana 

Utviklingsselskap er norsk sekretær for 

organisasjonen.  

 

Sagavägenföreningen 
Sagavegen er en veiforbindelse mellom 

Norge og Sverige (mellom Ørnskjöldsvik 

og Helgelandskysten) hvor til sammen 9 

kommuner er medlemmer gjennom 

Sagavegforeningen.  

 

HEVA (Helgeland Vann og Avløp)  
Nettverkssamarbeid for dem som arbeider 

med vann og avløp.  

 

Rovvilt 

Hattfjelldal og Grane kommune 

samarbeider om organiseringen av tiltak 

mot rovviltskader, herunder bjørnejakt. 

 

NKF bygg 
Nettverksamarbeid Salten – Helgeland 

innenfor bygg og eiendom. 

 

Veterinærvakt 
Hattfjelldal og Grane kommune 

samarbeider om veterinærvakt. 

 

Brannvesen 
Hattfjelldal kommune kjøper tjenesten som 

Brannsjefen skulle utført i kommunen, fra 

Hemnes kommune. 

 

Kartsamarbeid 
FKB-avtale (FellesKartdataBase). Ortofoto 

og laserskanning av areal i regi av 

Kartverket. Samarbeid mellom Brønnøy, 

Herøy, Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, 

Dønna, Hemnes, Rana, Lurøy, Telenor, 

Fylkesmannens landbruksavdeling, Statens 

vegvesen, Helgelandskraft og Rødøy-Lurøy 

Kraftverk. 

 

Skogpådriver Helgeland 
Samarbeid om stilling mellom Vefsn, 

Grane, Rana og Hattfjelldal (3+2 år) for å 

øke aktiviteten med ungskogpleie og 

veibygging/opprusting av eksisterende. H-

dal er arbeidsgiver og prosjekteier. 
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Vefsna regionalpark 
Parken skal styrke og ivareta 

Vefsnaregionens kultur- og 

naturbaserte næringsliv. Et samarbeid 

mellom kommunene Vefsn, Grane 

og Hattfjelldal. Regnskapet til Vefsna 

regionalpark inngår i Hattfjelldal 

kommunes regnskap. 

 

Regionalplan Vefsna 
Oppfølgingsarbeid ift verneplanen. 

Samarbeid Nordland fylkeskommune, 

Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

 

Forum for reiseliv knyttet til 

Børgefjell nasjonalpark 
Samarbeid mellom Børgefjell-kommunene; 

Røyrvik, Namsskogan, Grane og 

Hattfjelldal, samt Børgefjell 

nasjonalparkstyre, fylkesmannen i Nord-

Trøndelag og næringsaktørene i disse 

kommunene. 

 

Skatteregnskap 
Fra og med 01.11.20 overtok staten 

skatteinnkrevingen. Fra samme dato 

opphørte det interkommunale samarbeidet 

Kemneren i Helgelandsregionen. 
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POLITISKE 

STYRINGSORGANER–  

FOLKEVALGTE 
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5 Politiske styringsorganer – folkevalgte 

Oversikt over driftsutgifter- og inntekter, avvik fra budsjettall 

 

Politiske styringsorganer består i tillegg til 

politisk ledelse (ordfører) av samtlige 

nemnder og råd, samt et ansvarsområde for 

tilskudd.  

 

Økonomisk resultat 
Regnskap 

 

Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

2019 2020 2020 2020  forbruk 

6 994 509 Utgifter 7 426 683  6 544 765  6 078 368  881 918  113 

-9 309 681 Inntekter -2 512 057  -1 410 600  -863 903  -1 101 457  178 

-2 315 172 SUM 4 914 627  5 134 165  5 214 465  -219 538  96 

 

 

Det ble i 2019 inngått forlik med 

forsikringsselskapet AIG. Forliket med 

AIG er siste del av Terra-saken og med det 

ble det satt punktum i «Terrasaken» i 2019. 

 

Kommunen er gjennom medlemskap i 

organisasjoner tilknyttet spesielle 

interessesammenslutninger og prosjekter. 

Kommunen har blant annet betalt følgende 

kontingenter og tilskud i 2020 over 

budsjettrammen for politisk virksomhet: 

 

Mottaker 2017 2018 2019 2020 

Art: 11953 Kontingenter     

 Medlemskap KS 139 127 140 804 144 849 165 438 

 Medlemmskap KS – OU-midler  125 278 131 795 118 644 114 021 

 Medlemsskap LVK 132 254 133 490 133 497 155 231 

 Medl.skap USS (eks.mva) 33 000 35 000 45 000 45 000 

 Norges nasjonalpark kommuner 0 0 0 42 700 

Art: 14700 Til Andre (Private)     

 Andre trossamfunn  28 120 34 496 21 087 28 379 

 Indre Helgeland regionråd 107 577 123 500 122 405 116 242 

 Hattfjelldal Arbeiderparti 4 484 4 663 4 567 3 637 

 Hattfjelldal Senterparti 4 145 4 310 4 377 4 195 

 Sosialistisk Venstreparti 490 510 498 395 

 Hattfjelldal Venstreparti - - 30 163 

 Vefsn Laks 11 800 0 12 500 12 900 

Diverse     

 Kontrollutvalgssekretariat 50 234 51 683 51 990 52 127 

 Revisjon 456 000 456 000 456 000 446 498 

 Tilskudd PPT 490 219 570 640 557 614 597 047 

 VTA-plasser i regi av HaG Vekst 231 894 238 158 245 070 252 918 

 Den norske kirke, pengetilskudd 1 270 000 1 270 000 1 070 000 1 090 000 

 Den norske kirke, tjenesteyting 1 118 667 339 502 339 688 356 822 
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Det gjøres oppmerksom på at kommunen 

også betaler kontingenter over andre 

budsjettrammer (Blå Vegen, 

Sagavegforeningen, Midt Skandia o.a.). 

Næringsrelaterte kontingenter føres på NT-

avdelingen. 

 

Aktiviteter og vedtak  

Utvalg 

2017 2018      2019      2020 

Møte Saker Møte Saker Møte Saker Møte Saker 

Kommunestyre 6 71 6 78 8 108 11 98 

Formannskapet 11 81 14 80 12 68 10 70 

Hovedutv. Plansaker 9 39 3 13 - - - - 

Partsammensatt utvalg 3 4 7 11 1 1 5 9 

Hovedutv. Næring, natur og miljø 10 35 3 17 - - - - 

Hovedutv. Oppvekst og kultur 3 10 1 2 - - - - 

Råd for eldre og funksjonshemmede 3 8 4 8 3 7 3 7 

Plan- og ressursutvalget - - 2 8 9 53 12 66 

Arbeidsmiljøutvalget 3 14 4 12 3 11 4 14 

Delegerte vedtak - 450 - 434 - 340- - 375 

 

Tabellen viser hvor mange møter hvert utvalg har hatt og hvor mange politiske saker som er 

behandlet.  

Det har også vært avholdt økonomiplankonferanse 27.05.2020 og Budsjettkonferanse 

14.10.2020. 

 

  



Årsmelding 2020 

 18 

Kommunestyret har blant annet behandlet følgende saker i 2020 
Saksnr. Sakstittel 

002/20 Fisjon av Hattfjelldal kommune fra HaG Vekst AS 

005/20 Strategisk kommuneplan for Hattfjelldal, 2020-2030 

007/20 Oppstart av bolystprosjekt 2020 - 2022 

010/20 
Vedtak for å forsinke og hindre spredning av Covid-19 etter smittevernloven § 4-1 

femte   ledd 

016/20 Bredbåndsutbygging ved Elsvatn 

035/20 Driftsplan Aruna dagsenter 2020 - 2021 

036/20 Tilbud om kjøp av tidligere Hattfjelldal hotell 

037/20 Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune 

050/20 Akson - signering av intensjonsavtale 

053/20 Utvidet båndtvang i Hattfjelldal - forslag til forskrift 

055/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og plan for eierskapskontroll 2020-2024 

061/20 Felles forliksråd i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 

062/20 Vei- og områdenavn i Hattfjelldal 

072/20 Endring av vedtekter i Helgeland Kraft Vannkraft AS 

077/20 Planstrategi for Hattfjelldal kommune 2020-2023 

084/20 
Forskrift [dato Lovdata] om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring i 

Hattfjelldal kommune, Nordland 

085/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 

091/20 Permisjonsreglement for Hattfjelldal kommune 

092/20 Revidering av Delegeringsreglement for Hattfjelldal kommune 

093/20 Samarbeid om rehabiliteringstjenester 

096/20 Sluttrapport bygging av omsorgsbolig 

 

Totalt behandlet kommunestyret 98 saker i 2020. 

 

 

Vennskapskommune 
På grunn av Korona har det det siste året 

vært liten kontakt med 

vennskapskommunen Vrnjacka Banja. 

Kommunen er fortsatt medlem av 

Vennskapssambandet Norge -  Vest Balkan, 

som ivaretar en viktig rolle mellom 

medlemskommunene på Helgeland (og 

resten av Norge) og vennskapskommunene 

i Serbia.  
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Den politisk organiseringen i 2020: 
 

 
 

Andre nemnder og råd: 

 Beredskapsråd 

 Arbeidsmiljøutvalg 

 Bygdebok-komite 

 

 Takstnemnda for eiendomsskattetakster 

 Klagenemnda for eiendomsskattetakster 

 Samarbeidsorganer innen skoler og 

barnehager 

 Opptaksnemnd til barnehagene 

Kommunestyret

Formannskapet

(partssammensatt utvalg, 
fondstyre, valgstyre, 

Planutvalg)

Rådet for eldre og 
funksjonshemmede Ungdomsrådet

Plan- og ressursutvalget

Kontrollutvalget
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SENTRAL-
ADMINISTRASJONEN 
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6 SENTRALADMINISTRASJONEN 

Sentraladministrasjonen var godt i gang 

med arbeidet med å utvikle ny hjemmeside 

og portalløsning for Hattfjelldal kommune, 

når kommunen 12. mars ble stengt ned på 

grunn av utbruddet av SARS-covid-19 i 

Norge. Behovet for å få ut informasjon til 

innbyggerne i den forbindelse ble stor, og 

en valgte derfor å lansere kommunens nye 

hjemmeside m/portalløsning tidligere enn 

planlagt selv om arbeidet ikke var ferdig. I 

løpet av 2020 har en jobbet aktivt for at 

kommunens hjemmeside m/portalløsning 

skal bli en effektiv selvbetjeningsløsning 

for innbyggere, i tillegg til en kanal for 

offisiell informasjon fra kommunen.  

 

Hattfjelldal kommunes arkiv- og 

saksbehandlingssystem ble høsten 2020 

blitt oppgradert til en ny versjon. 

Sentraladministrasjonen var sterkt 

deltakende i dette arbeidet, det være seg 

forberedelser, tekniske oppsett og 

opplæring av samtlige saksbehandlere i 

kommunen i den nye versjonen.  

 

Sentraladministrasjonen har også i deler av 

2020 bidratt med ekstra personellressurser 

til avdeling for Helse- og omsorg inn i deres 

prosjekt Utvikling 2020.   

 

Økonomisk resultat 
Regnskap 

 

Regnskap  Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

2018 2019 2019 2019 Kr. Forbruk 

13 198 346 Utgifter  14 815 779  1 3623 263 13 632 863 1 192 516 109 

-2 374 493 Inntekter -  3 676 351  -1 867 510 -1 867 510 -1 808 841 197 

10 823 853 SUM  11 139 428  11 755 753 11 765 353 - 616 325 95 

 

Regnskapsresultatet viser et lavere netto 

forbruk enn budsjettert. 

Dette skyldes i hovedsak overføring av 

personellressurs fra SAD til Helse/Omsorg 

i prosjekt Utvikling 2020. 
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På kommunens hjemmesider finner man i 

boksen «Innsyn» kommunens postliste. All 

post som ikke er unntatt offentlighet 

fremkommer på postlisten. Dette sikrer 

åpenhet og innsyn i forvaltningen, og er et 

bidrag til god informasjon til innbyggerne.  

 

Resultatvurdering - konklusjoner 
Sentraladministrasjonen hadde følgende 

mål for 2020: 

 Sykefraværet skal ikke overstige 5 %. 

En endte ut med et totalt sykefravær på 

2,91%, målet er derfor oppnådd med 

god marging. 

   

IKT 
IKT-enheten i Hattfjelldal drifter i dag IKT 

i Hattfjelldal og Grane kommuner fullt ut. I 

tillegg selger man 20% stilling til Sørsamisk 

kunnskapspark. I 2020 har man tilført IKT 

30% stilling gjennom en ansettelse i SAD. 

Total stillingsmengde er dermed 230%. I 

oppvekst har man fått på plass en person 

som skal ha et IKT-ansvar spesielt for 

skolene, i samarbeid med IKT for øvrig. 

I 2020 har avdelingen hatt et fokus på å ta i 

bruk løsninger og tiltak for å effektivisere 

driften. Dette fokuset fortsetter i 2021. 

  

Sommeren 2020 var IT involvert i 

fiberutbyggingen på strekningen Elsvatn – 

Åsen. Kommunen har fått henvendelser fra 

andre grender om å kunne ta del i 

utbyggingsprosjekt for fiber, etter samme 

modell som i utbygging av Susendal og 

Valmåsen. Dette vil behandles på ordinær 

måte. I tillegg har andre kommuner tatt 

kontakt om det samme (for info og evt. 

samarbeid). 

IKT er fremdeles involvert i prosjekt vedr. 

velferdsteknologi og er som regel i noen 

grad påkoblet i de fleste prosjekter som 

involverer omlegginger og endringer. 

 

Karriere Nordland, avd. 

Hattfjelldal 
 

Generelt: 

Karrieresenteret tilbyr gratis 

karriereveiledning til alle over 19 år. Målet 

med veiledningen er å bli mer bevisst på sin 

kompetanse og sine muligheter slik at en 

kan ta gode yrkes- og utdanningsvalg.  

 

Aktivitet i 2020 
Karrieresenteret avd. Hattfjelldal sin 

aktivitet i 2020 har i hovedsak vært å legge 

til rette for gjennomføring av 

prøver/eksamen for personer som tar 

opplæring gi regi av Nettskolen i Nordland.  
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HELSE OG OMSORG 
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7 HELSE OG OMSORG 

Kommunalsjef: Turi Thorsteinsen 

Organisering, tjenester og 

oppgaver. 
 

Helse og omsorg består av fire enheter. Hver 

enhet har sin leder.  

 Institusjonstjenesten (sykehjem og 

avlastningsbolig).  

 Hjemmebaserte tjenester (bolig for 

psykisk utviklingshemmede, 

hjemmetjeneste miljøarbeid/psykiatri og 

dagsenter).  

 Helsetjeneste med legekontor.  

 Barnevern og sosialtjenesten. 

Omsorgsenheten har tildelingskontor med 

saksbehandler, fagsykepleier og merkantil 

ressurs.  

 

Bemanning: 
 

hatt 75,8 årsverk og to lærlinger i 

helsearbeiderfaget. Økningen av årsverk 

skyldes økning i turnus på avlastningsbolig, 

driftovertakelsen av dagsenteret (Aruna) og 

at NAV tjenesten med introduksjons ordning 

for flyktninger ble underlagt avdeling for 

helse-og omsorg. Noen av stillingene er helt 

eller delvis finansiert av prosjektmidler, så 

som LOS, ROP (rus og psykiatritjenesten) og 

styrking av helsestasjon/ skolehelsetjeneste. 

  

Helse og omsorg har også i 2020 hatt 

utfordringer med å få tilstrekkelig bemanning 

med riktig kompetanse. Årsaken til dette har 

delvis vært et høyt sykefravær på enkelte 

enheter, rekrutterings utfordringer til vakante 

stillinger og mangel på vikarer med formell 

kompetanse.  

Kommunelege II stillingen har vært vakant 

det meste av året og vært dekket opp med 

vikarlege. Enhetslederstillingen for 

institusjonstjenester har stått vakant i ca 7 

mnd. dekket opp av sykepleier beordret inn i 

deler av stillingen. Ny ansatt tiltrådde i 

august. Fra september var 

enhetslederstillingen i hjemmebaserte 

tjenester vakant pga langtidssykefravær. 

Medio november ble sykepleier beordret inn 

i deler av stillingen. For å dekke forsvarlig 

drift har det vært utarbeidet turnus med 12 

timers helgevakter for både sykepleiere og 

helsefagarbeidere. 

Som et resultat av prosjekt Utvikling 2020 ble 

det i februar også opprettet funksjonen 

teamledere for sykehjemmet og 

hjemmetjenesten. Teamlederne skal være 

enhetsleders forlengede arm ut i avdelingen i 

det pasientnære arbeidet og rollemodeller i 

arbeidsmiljøet for sine kollegaer. 

Evaluering av funksjonen har vært meget 

god.  

  

  



Årsmelding 2020 

 25 

Prosjekter: 
 Covid-19 pandemien har satt en begrensning 

på aktiviteten i 2020 med hensyn til 

gjennomføring av de ulike prosjektene. 

Arbeide med smitteverntiltak har tatt 

ressurser og fokus. 

Prosjektet «Utvikling 2020» har ennå noen 

mål å nå. Disse tas med videre i 2021 i del 

prosjektet «Hattfjelldal 2023». I dette 

prosjektet vil også arbeidet med oppgavene i 

«Leve hele livet» inngå.  

Hattfjelldal er også i et prosjektsamarbeid 

med studiesenteret RKK for å innføre 

kravene som settes til kommunene i 

stortingsmelding nr 15 « Leve hele livet». 

Det er jobbet i prosjekt sykenærvær og  

 med å implementere 

kvalitetssikringsverktøyet Compilo. 

 

 

 

 

Økonomisk resultat helse- og omsorgsavdelingen totalt 

Regnskap 

 

Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

2019 2020 2020 2020  Forbruk 

79 679 641  Utgifter 74 196 133  76 199 763  77 832 194  -2 003 630  97  

-21 285 606  Inntekter -15 655 627  -15 286 790  -15 337 221  -368 837  102  

58 394 034  SUM 58 540 507  60 912 973  62 494 973  -2 372 466  96  

 

Resultatvurdering på tjenester og oppgaver 
 

Institusjonstjenester 
Sykehjemmet har 17 plasser og 1 ØHD 

plass. Fordelingen av plasser: 8 

langtidsplasser, 3 korttidsplasser, 3 

avlastningsplasser, 2 rehabiliteringsplasser, 

1 palliativ plass og 1 ØHD plass. Antall 

innleggelser har variert med topper hvor 

alle plasser har vært belagt og hvor det også 

er tatt i bruk dobbelt rom til perioder med 

ledige rom 

 

Gjennomsnittlig belegg har vært ca 15 

senger i bruk hele året. Pleietyngden har i 

snitt vært høy.  

Det har totalt vært innvilget 102 vedtak om 

tjenester på sykehjemmet av disse er 47 

vedtak på ØHD innleggelse, antall 

liggedøgn 88. Det er samme nivå som i 

2019.  

Sykehjemmet har hatt tilnærmet normal 

drift foruten en kort periode med pålagt 

besøksforbud som følge av Covid -19 

restriksjoner fra helsedirektoratet.  

Retningslinjene til FHI er fulgt i forhold til 

smittevern og besøksrutiner. Det er 

opprettet en smitteavdeling med 4 

enkeltrom for å kunne isolere pasientene. 

Arbeide med rutiner og forholdsregler i 

forhold til covid-19 har vært og er 

tidkrevende. 

 

Pasienter som mottar avlastning på 

sykehjemmet holder seg stabilt. Pasientene 

er inne på rulleringsopphold vanligvis en 

uke av gangen. Dette gir pårørende 

mulighet til å hente seg litt inn for å klare å 

ha sine nærmeste lengre hjemme. 

Bruk av velferdsteknologi i helse og omsorg 

har vært vellykket. For tiden er vi i gang 

med å prøve ut medisindispensere for 

hjemmeboende pasienter. 

 

Avlastningsboligen 
Driften av avlastningsboligen det første året 

har foruten noen justeringer med hensyn til 

oppvarming av en av leiligheten vært god. 

Tjenestene har økt etter lovpålagte 

rettigheter til brukeren noe som har krevd 

økning av antall årsverk i turnus. Det står 

fortsatt ledig to hybler i bygget.  Hattfjelldal 

kommune har fortsatt en større prosentandel 

av brukere med omfattende bistandsbehov 

enn sammenlignbare kommuner. Det kan 

forklare noe av årsaken til at kommunen har 
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store utgifter til tjenestene innen pleie og 

omsorg. 

 

 
 

Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmebaserte tjenester har også i 2020 

hatt høyt trykk på sine tjenester. Årsaken til 

dette er at brukerne bor lengere hjemme 

samtidig som pasientene i dag er sykere enn 

tidligere, før de får tilbud om 

institusjonsopphold. Tjenesten har vært i 

normal drift hele året da det ikke har vært 

smitte i kommunen. 

I 2020 ble det gjort 148 vedtak om   

hjemmetjeneste/hjemmesykepleie/praktisk 

bistand.  De fleste av tjenestemottakerne er 

over 80 år. Det tilbys også trygghetsalarm 

evt. annen velferdsteknologi. 

Hjemmebaserte tjenester yter også tjenester 

til brukere med utviklingshemming og 

innenfor rusforebyggende og psykisk 

helsearbeid. Denne tjenesten er fortiden 

underlagt helse i et prosjekt for rus og 

psykiatri. (ROP) 

 

Dagtilbud: 
Drift av dagtilbudet (Aruna) med 1.9 

årsverk ble fra 1 juni overført fra HaG Vekst 

til Hattfjelldal kommune. Innholdet i 

dagtilbudet er tilnærmet lik det tjeneste 

tilbudet som ble levert av HaG Vekst. 

                  

Kompetanseutvikling i enhetene i 

2020: 
Covid-19 pandemien har ført til at 

kompetanseheving stort sett har foregått 

digitalt. Tilgangen på e- læringskurs har økt 

lik at dette har vært et viktig verktøy for å 

styrke kompetanse i avdelingen. Da flere av 

de planlagte samlingsbaserte kursene har 

vært kansellert med bakgrunn i smittevern. 

De fleste e-læringskursene er individuelle 

kurs som tas av den enkelte, noen kurs er 

pålagt andre frivillige. Det har også vært 

gjennomført kurs som Webinar   

Ni personer fra Hattfjelldal gjennomførte 

den teoretiske delen av helsefagarbeider-

utdanningen gjennom Studiesenteret RKK .  

En medarbeider har fullført 

videreutdanning og en annen er i gang med 

en to årig forløp. Utdanningen er delvis 

finansiert med tilskuddsmidler. 
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Fremtidige planer og utfordringer. 
 

- Prosjekt Hattfjelldal 2023 Levere 

kvalitativt gode og forsvarlige tjenester 

innenfor tildelt ressursramme.  

- Planlegge bofellesskap for demente 

innenfor eksisterende bygningsmasse.  

-Videreføre arbeidet i demensplanen, plan 

for psykisk helsearbeid, palliativ plan, m.fl.  

- Fortsette arbeidet med å rekruttere og 

beholde fagkompetanse og øke 

kompetansen til våre medarbeidere ihht. 

virksomhetens behov.  

- Gjennomføre brukerundersøkelser. 

-Fortsette arbeidet med implementering av 

kvalitetssystemet compilo 

 

Resultatvurdering 

Helseavdelingen 
 

Kommunelege II stillingen har under største 

del av året vært vakant, og det har vært vikar 

i denne stillingen. Det er ellers god stabilitet 

i avdelingen, god arbeidsmiljø, korttids-

sykefraværet er lavt men under 2020 var to 

medarbeidere langtidssykemeldt og en av 

dem var attført til annet arbeide innen 

kommunen. Det økonomiske resultatet er 

godt, 312 tusen i underforbruk. 

Helseavdelingen driver systematisk, etter 

gjeldende retningslinjer, gir en kvalitativ og 

kvantitativ god tjeneste samt arbeider aktivt 

og tverrfaglig for å fremme folkehelsen. 

Kommuneoverlegen har under året hatt 

relativt høy arbeidsbelastning iht. Covid-19 

pandemien og er som tidligere kommunens 

representant i OSO. 

 

Smittevern:  
Covid-19 pandemien har preget oss til stor 

grad siden mars 2020. Selv om vi ikke har 

hatt noe positivt tilfelle i Hattfjelldal ennå 

så har det vært et omfattende arbeide iht. 

beredskap, smittevern, planlegging og ikke 

minst det å holde oss oppdaterte på lovverk 

og forskrift som er i konstant endring.   

 

Prosjekt aktivitet:  
ROP-tjenester. Felles legetjenester Grane 

og Hattfjelldal – veiledning av Grane. 

Hverdags rehabilitering. Utviklingsprosjekt 

Helse- og omsorg. Sykenærvær. Styrking 

frisklivssentral. LOS-prosjekt –fremme 

trivsel og psykisk helse blant ungdom, og 

langsiktig målsetting er redusert frafall fra 

VG skole.. «E e meg» » er et fast  årlig 

undervisningsopplegg i barnehage og skole  

for å forebygge vold og seksuelle overgrep 

mot barn.. Ferieopplevelser. Tidlig inn 

samt. Våres unge og våres fremtid.  

 

Legekontoret:  

Aktiviteten er høy, 4.405 konsultasjoner, 

185 e-konsultasjoner, enkel kontakt 3.189, 

korre-spondanse 5.563, samtale med 

samarbeids-partnere 607, telefoner 2.007, 

totalt 15.956 kontakter som generer Helfo 

refusjon. I tillegg er det 4.914 kontakter som 

ikke generer takster.  Ventetiden for 

bestillingstime til lege har vært en uke. 

Øyeblikkelig hjelp time fås samme dag. 

Dominerende diagnoser er: Hjerte-kar 

sykdom, Psykiatri, Muskel- og skjelett samt 

Diabetes. Antallet døde i Hattfjelldal i 2020 

er 22 personer. 

 

Legevakt: 
Hattfjelldal og Grane kommune har 

vaktsamarbeid. Evalueringen av 

vaktsamarbeidet er meget godt og avtalen er 

løpende. Det er i snitt 6 henvendelser/ vakt.   

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Tjenesten drives i tråd med statlige 

retningslinjer for tjenesten. Dette innebærer 

svangerskapskontroller, spedbarn/ barne 

kontroller, koordinator for barn med behov 

for langvarige og koordinerte tjenester, 

reise- og  influensavaksinering, hørselstest, 

svangerskapskurs, hjemmebesøk, 

foreldreveiledning og faste kontordager på 

skolen.  Det er jevnlige temagrupper/ 

undervisning og andre miljøtiltak i skolen. 

Her er det spesielt fokus på psykisk helse. 

Jordmor og helsesykepleier er godkjente 

veiledere i ICDP foreldreveilednings 

program. Ulike prosjektarbeid samt 

Miljørettet helsevern.  
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Kommunefysioterapeut 
Fortsatt går en stor del av stillingen til 

oppfølging av ungdom med funksjons-

nedsettelser, og pasienter på sykehjemmet. 

Videre er det noe oppfølging på helstasjons-

kontroller og andre muskel- og skjelettplager 

hos barn og ungdom.  

 

Privat fysioterapi 
Det er 1,5 driftstilskudd privatpraktiserende 

fysioterapeut og manuell terapeut. Det er gitt 

2.657 behandlinger ved instituttet. Klinikken 

har vart pålagt stengt fra 16.03.20-20.04.20. pga 

covid-19 pandemien. Ventetiden er 0-2 uke. 

Ved årets slutt var det 6 pasienter som ventet på 

behandling. Det er utarbeidet prioriterings 

nøkkel for instituttet.  

Folkehelse 

Hattfjelldal kommune har inngått en 

forpliktende partnerskapsavtale med Nordland 

fylkeskommune om lokalt forebyggende 

folkehelsearbeid. Det utarbeides årlig en 

handlingsplan for det lokale folkehelsearbeidet. 

Folkehelsekoordinator skal koordinere folke-

helsearbeidet i kommunen og dette innebærer 

bla oppfølging av lokale folkehelsetiltak. Under 

året har det vært fokus på forebyggende arbeid 

for barn og unge og ferdigstilling av ulike 

påbegynt prosjekt som for eksempel tuftepark 

og frisbeegolfbane. Det har også vært en 

oppgradering av utstyrssentral.   

 

Frisklivssentralen 
Det har vært litt endring i organisering etter de 

ulike koronarestriksjonene. Etter oppstart av 

fallforebyggende gruppe i september ble 

treningen kun for beboere på Bo & Service. De 

ble adskilt etasje vis med trening 1x uka hver, 

med ca. 4-6 deltakere på hver trening. 

Frisklivstreningene ble fra april gjennomført i 

mindre turgrupper ute, og etter hvert til felles 

utetrening 2x uka. I vinter har det vært en 

trening ute og en styrketrening inne i kulturstua. 

Det har vært inntil 14 deltakere på treningene. I 

høst ble det gjennomført en «Bra mat kurs-

serie» for deltakere i frisklivssentralen. Det har 

vart 23 deltagere på frisklivssentralen hvor av 6 

også har deltatt på bra mat kurs.  

 

Ergoterapeut 
Ergoterapeut formidler tekniske hjelpemidler til 

alle brukergrupper, og vurderer tilrettelegging i 

brukers heim med mål om å kunne mestre 

hverdagen mest mulig selvstendig. Det er i løpet 

av året etablert ordning for salg av krykker i 

kommunen, og ny ordning hos NAV med digital 

hjelpemiddelsøknad er tatt i bruk. 

Ergoterapeut er kommunens hovedkontakt for 

NAV Hjelpemiddelsentral, og er også syn og 

hørselskontakt. 

 

Psykisk helse og rustjenesten 
Ruskonsulentstillingen er siden april -20 besatt, 

sammen med psykiatrisk sykepleier utgjør disse 

to hele stillinger. Det er to miljøarbeidere i 

tjenesten i til sammen 1,2 stillinger. Disse er 

organisert under Helseavdeling i prosjekt ROP-

tjenester. 0,1 stilling ruskonsulent brukes i 

forebyggende arbeid i skolen. Pasientantallet i 

tjenesten er varierende, men ligger på i overkant 

av 40 stk, med svært ulike behov for oppfølging. 

Ca 1/3 av pasientene har et langvarig og 

omfattende hjelpebehov. Tjenesten har mye 

fokus på drift. Det er påbegynt en jobb med 

vedtak, rutiner, Bruker Plan, organisering og 

kompetanseheving. Det er ikke avholdt noen 

felles fagdager eller arrangement pga pandemi. 

 

Fremtidige utfordringer 
Covid-19 pandemien vil sannsynligvis gi oss 

fortsatte utfordringer i årene som kommer.  Å 

rekruttere helsepersonell, og spesielt fastleger 

er en stor utfordring både for store og små 

kommuner. Alle fastleger må være spesialist i 

allmennmedisin eller under spesialisering til 
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dette. For å utdanne fastleger må det være en 

spesialist som er veileder til disse. Det er 

kommunen som har ansvar for å utdanne 

fastleger.  Kommunelege II stillingen er tilsatt 

fra 01.09.22. og det arbeides videre med 

rekruttering av ytterligere en lege grunnet 

pensjonsavgang. 

Vi har et lavt korttids sykefravær, vi har en 

dokumentert meget godt arbeidsmiljø og 

kommer fortsatt til å arbeide for å opprettholde 

dette.  

I de neste 10-års perioden vil andelen 

innbyggere 80 år og eldre øke med 54,6 %, dette 

vil medføre et vesentlig økt behov for 

 

Sosial og -barnevernstjenesten 
Sosial- og barneverntjenesten har disponert 

2 årsverk, fordelt på barnevernleder i 100% 

stilling og 2 barnevernkonsulenter i hver sin 

50% stilling. Kommunen mottok også i 

2020 statlig tilskudd fra Fylkesmannen på 

kr. 389 788,- til fortsatt styrking av 

barneverntjenesten. 

 

Barneverntjenesten har driftet tilnærmet 

normalt hele 2020 til tross for 

begrensningene pandemien har ført til. 

Nødvendig kontakt med barn og familier er 

gjennomført, selvsagt i samsvar med 

gjeldende smittevernsbestemmelser. 

Oppdrag som besøkshjem og 

støttekontakter er opprettholdt. Ansatte i 

barneverntjenesten har ikke hatt 

hjemmekontor. Da skoler og barnehager var 

helt nedstengt og hadde strenge 

restriksjoner våren-20 hadde 

barneverntjenesten ekstra oppfølging med 

utsatte og sårbare barn, også gjennom 

utendørs aktiviteter.  

 

Forvaltning av alkohollovgivningen: 

Fra 01.01.2020 er det inngått avtale med 

Vefsn kommune om utføring av salgs- og 

skjenkekontroll. Pga Covid-19 har det vært 

begrenset aktivitet på skjenkestedene og det 

ble gjennomført få kontroller.  

Det har vært avholdt kunnskapsprøver for 

alkohollovgivningen etter forespørsler.  

 

Indre Helgeland Barnevernvakt: 

Akuttberedskap utenfor ordinær kontortid 

ble lovpålagt fra 01.01.2019 og Indre 

Helgeland Barnevernvakt har vært operativ 

siden da. Vefsn er vertskommune. Ansatte 

fra barneverntjenestene i Vefsn, Grane, 

Hemnes og Hattfjelldal rullerer i 

vaktordningen. I 2020 var det kun 

barnevernleder som inngikk i 

vaktordningen fra Hattfjelldal. Det er korte 

overlappingsmøter hver mandag morgen for 

å sikre overføring av informasjon fra vakta, 

i tillegg til skriftlig korrespondanse i Visma 

Flyt barnevern. I 2020 var det ingen 

henvendelser på vakta som gjaldt 

Hattfjelldal. 

 

Fosterhjem Helgeland ble videreført i 2020. 

Dette er et 2-årig interkommunalt prosjekt 

for rekruttering av fosterhjem i regionen. 

Prosjektet er finansiert av skjønnsmidler og 

kommunale midler fra de 7 

samarbeidskommunene.  

 

 

Bekymringsmeldinger 

og undersøkelsessaker   

2018 2019 2020 

Meldinger 19 19 21 

Henlagte meldinger 2 2 10 

Undersøkelser i løpet 

av året 

17 16 11 

Antall barn med 

hjelpetiltak i løpet av 

året 

14 13 16 

 

 

Økning i antall meldinger/antall henlagte 

meldinger skyldes pålagte endringer fra 

01.01.2020 på registrering av meldinger. I 

praksis er det en liten nedgang på antall barn 

som det ble meldt bekymring på i 2020.   
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Fremtidige utfordringer:  
Å etablere en barneverntjeneste som er 

rustet til å ivareta  

samtlige oppgaver i forbindelse med 

barnevernsreformen fra 2022 når mer 

oppgaver overføres til kommunene. Det vil 

bli vanskelig for små barneverntjenester å 

håndtere nye krav uten å inngå i et større 

tjenestefellesskap/interkommunalt 

samarbeid bl.a. når det gjelder 

fosterhjemsarbeid og spesialiserte 

hjelpetiltak.  

Å gå til anskaffelse av nytt fagprogram 

innen dagens løsning fases ut innen 

utgangen av 2022 og få hele 

Digibarnevern-løsningen på plass med 

bl.a. fullelektronisk arkiv, digital post osv. 

Per i dag har barneverntjenesten en 

gammeldags løsning hvor det opereres 

med papirarkiv og manuell utsending av 

post mv. Dette er tungvint og ineffektivt.   

 

 

NAV: 
NAV Hattfjelldal kommunale tjenester 

sammen med flyktningetjenesten ble i 

desember midlertidig underlagt helse og 

omsorg. 

NAV Hattfjelldal har bestått av statlige og 

kommunale stillinger. 

I løpet av 2020 ble 1,5 årsverk av de statlig 

finansierte stillingene vakante. Stillingene 

ble ikke lyst ut, tjenestene skal etter pålegg 

fra NAV Nordland gis av NAV Mosjøen. 

Bakgrunnen for dette er at NAV sentralt 

ikke ønsker å lyse ut ledige statlige 

stillinger i distriktskommunene. Det ønskes 

en vertskommunemodell for videre drift. 

NAV Hattfjelldal har etter denne 

avgjørelsen igjen 1,5 kommunalt finansiert 

årsverk hvorav 1 årsverk er besatt.  

Dette har ført til reduksjon i tilgjengelighet 

slik at kontoret har ikke dropp inn timer 

lenger. Alle må bestille time via NAV 

sentralbord. 

 

Arbeide fremover: 

Det foregår et arbeide hvor man prøver å 

se på løsninger som kan ivareta 

tjenestebrukene i Hattfjelldal på best mulig 

måte og samtidig opprettholde stedlig 

nærvær av tjenesteyter i kommunen.   
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8 OPPVEKST OG KULTUR 

Kommunalsjef: Inga-Lill Sundset 

 

Organisering, tjenester og oppgaver 
 

Oppvekst -  Kommunen har tre 

oppvekstsentre: Hattfjelldal, Susendal og 

Varntresk, som har egne rektorer med 

personalansvar for sine ansatte, og 

økonomiansvar innenfor eget budsjett.  

Rektorene i Susendal og Varntresk er også 

ledere for barnehagene ved disse 

oppvekstsentrene, for Hattfjelldal oppvekst-

senter er rektor leder for barnehagen, mens 

det i tillegg er en stedlig leder for 

barnehagen.  

 

Kultur – Består av Bibliotek, 

Frivilligsentralen, Kulturskole, 

Ungdomsarbeid med drift av 

ungdomsklubb og sekretariat for 

Ungdomsrådet. Ressursbruken på kultur ble 

redusert med 50% stilling som følge av at 

stillingen som ungdomsmedarbeider først 

var ubesatt, og siden fjernet som ledd i 

innsparingen for budsjettet i 2021.     

 

Samisk Forvaltning – Med bakgrunn i at 

Hattfjelldal kommune er en samisk 

språkforvaltningskommune, er denne 

tjenesten organisert under oppvekst og 

kultur. Avdelingen har også ansvar for 

markering av 6. februar og språkuka.  

 

Tjenester og oppgaver - Oppvekstsentrene 

med skoler og barnehager skal løse 

lovpålagte oppgaver i forhold til 

Opplæringsloven og Lov om barnehager. 

Voksenopplæringen skal dekke lovpålagte 

krav i forhold til asylsøkere som venter på 

endelig avgjørelse av sin asylsøknad, bosatte 

flyktninger og andre innvandrere med rett og 

plikt til norskopplæring. Avdelingens oppgaver 

er drift av skoler, barnehager og opplærings-

tilbudet ved voksenopplæring, samt tilhørende 

oppgaver beskrevet innenfor gjeldende lovverk. 

På grunn av få deltagere i voksenopplæringen 

kjøpes nå undervisning fra Grane kommune.  

 

Koronasituasjonen har naturligvis satt sitt 

preg på siste halvår av skoleåret med 

nedstenging og hjemmeskole i mars, april 

og deler av mai. Selv om kommunen ikke 

har hatt smittetilfeller har det likevel vært en 

helt spesiell periode for skolene. 
Satsningsområdene for skolene har vært 

innføringen av fagfornyelsen, og ny læreplan 

ble innført høsten 2020.  

Det ble gitt midler i tillegg fra statsforvalteren 

til innkjøp av digitalt utstyr for å sikre alle 

elever gode forutsetninger for å kunne følge 

digital undervisning.  

 

Barnehagene – Lave fødselstall i kommunen 

har konsekvenser for det fremtidige 

barnehagetilbudet i kommunen. Barnehagen i 

Varntresk ble vedtatt midlertidig stengt hvis det 

i barnehageopptaket ble søkt om færre en tre 

plasser.  
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Økonomisk resultat 
Regnskap 

 

Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

2019 2020 2020 2020 kr forbruk 

46 956 635 Utgifter 42 073 490 41 537 293 42 378 993 536 197 101 

  -6 839 751 Inntekter -8 801 651 -5 911 600 -5 011 600 -2 890 051 149 

40 116 884 SUM 33 271 839 35 625 693 37 367 393 -2 353 854 93 

  

Det økonomiske resultatet for oppvekst & 

kultur er preget koronapandemien. Mange 

planlagte tiltak og arrangementer ble avlyst. 

I tillegg ble Hattfjelldal kommune tildelt en 

del omsøkte midler på slutten av året.  

Resultatet er også kommet som en 

konsekvens av den økonomisk ryddejobben 

som er gjort siden 2018. Totalt sett et 

mindreforbruket for avdelingen i forhold til 

regulert budsjett på til sammen 2,35 

millioner kroner.  

 

Ungdomsarbeid – Betydningen av å drive 

forebyggende arbeid blant ungdom har hatt 

prioritet innenfor OK-sektoren i flere år, 

selv om stillingen som ungdomsarbeider ble 

fjernet i budsjettet for 2021. Da etter å ha 

stått vakant i lengre tid. Det er lagt opp til et 

større arbeid for å få eksterne midler til 

ungdomssatsingen. Det har man lyktes med 

i 2020 med tildelte midler fra 

Gjensidigestiftelsen til oppussing av 

ungdomsklubben og fra Kulturrom til 

musikkinstrumenter og høyttaleranlegg.  

 

Fagfornyelsen – Fagfornyelsen innebærer 

at både utdanningen sitt innhold og 

organisering og innretningen på 

utdanningsoppdraget skal fornyes og 

forbedres. Det krever en bred forankring og 

god involvering av lærere og ledere i 

skolen. Læreplanene skal endres fordi 

samfunnet og arbeidslivet endrer seg med 

hensyn til teknologi, ny kunnskap og nye 

utfordringer. Implementeringen av de nye 

planene skal skje gradvis frem til 2022 – da 

alt skal være på plass.   

Innføringen av digitale hjelpemidler i 

norske skoler går uavhengig av de nye 

læreplanene, men med de nye planene vil 

det trolig skyte fart. Programmering og 

koding skal inn i flere fag, og samfunnsfag 

får et spesielt ansvar for digitale ferdigheter.  

Fylkesmannen har lagt til rette for at 

kommuner kan samarbeide om innføringen 

av fagfornyelsen, gjennom at kommunene 

samarbeider om kompetanseutvikling blant 

lærerne. Hattfjelldal kommune inngår i 

DEKOM- ordningen gjennom samarbeid 

med sine nabokommuner.  

 

Den kulturelle skolesekken – er en 

ordning som er kommet i stand for å kunne 

bidra til at elever i hele landet skal kunne 

nyte godt av kulturtilbud i form av 

forestillinger og arrangementer med 

profesjonelle kunstutøvere.  

 

I 2019 har det blitt gjennomført få 

forestillinger ved de ulike oppvekstsentrene 

i kommunen grunnet koronapandemien.  

 

Den teknologiske skolesekken – er en ny 

ordning som skal bidra til at elever får 

kunnskap om og forståelsen for teknologi, 

algoritmisk tenkning, programmering og 

tilgang på digitale hjelpemidler. Det er satt 

av betydelig beløp i denne ordningen som 

kommunene kan søke hvert år. 
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9 NÆRING OG TEKNISK 

Kommunalsjef: Bjarne Haugen 

 

Organisering av tjenester og 

oppgaver 
Kommunalsjef har overordnet personal- og 

økonomiansvar. 

Tjenesten for primærnæringene i 

kommunen ivaretas av en skogbrukssjef, en 

jord- og arealbrukssjef og en 

landbruksveileder i full stilling. 

Skogbrukssjefen har også oppgaver innen 

miljø- og naturforvaltning. Øvrige næringer 

blir ivaretatt gjennom kommunens 

næringsselskap, Hattfjelldal Vekst AS.  

På grunn av presserende oppgaver innenfor 

eiendomsskatt, ble det leid inn vikar i jord- 

og arealbruksjef-stillingen frem til 1. juli -

20.  

De praktiske oppgavene i forvaltningen av 

våre bygg og arealer er utført av et 

sammensveiset vedlikeholdskorps 

(renholdere og vaktmestere). 

Ekstraordinært renhold pga Covid-19, har 

vi fått god hjelp til i alle enheter på de 

forskjellige byggene. Vi har hatt relativt 

stort behov for vikarer, men det har vært 

særdeles vanskelig å få tak i. 
 

Økonomisk resultat 
Regnskap 

 

Regnskap Per.b(end) Budsjett Avvik %- 

2019 2020 2020 2020 kr Forbruk 

56 131 654 Utgifter 56 445 319 54 357 020 48 296 720 2 088 299 104 

-33 652 370 Inntekter -30 078 467 -27 289 870 -22 817 670 -2 788 597 110 

22 479 284  SUM 26 366 852 27 067 150 25 479 050 -700 298 97 
 

 

NT har i år holdt seg godt innenfor rammen. 

På områdene utleieboliger, rådhuset og 

renholdstjenesten har internbudsjettet 

sprukket, men med et større underforbruk 

på øvrige forvaltningsbygg og kommunale 

veier, ender det opp med et underforbruk på 

700 000,-. 

 

Resultatvurdering – konklusjoner 

To nye prosjekt er finansiert av Vefsnafondet i 2020. 

Tiltak    (tall i hele tusen) Bevilget 

6055 -  Tjolmen tynning og ved (FoS-001/20) 150 

6056 – Vefsnlaks (FoS-002/20) 500  

 Saldo 31.12.20 

Vefsnafond  17 515  
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Brann- og feiervesen/Redningstjenesten 

Antall/ Aktivitet 2017 2018 2019 2020 

Utrykninger brann 

Av disse falske/unødvendige 

Andre utrykninger 

15 

0 

4 

9 

2 

7 

11 

4 

3 

6 

0 

1 

Vaktutrykninger 9 6 12 10 

Nytt feierprogram har ført til en del 

utfordringer. Programmet virket noe 

prematurt og manglende data, som f.eks. 

tlf.nr. til abonnentene måtte legges inn 

manuelt. Noe som har medført mye 

kontorarbeid fremfor praktisk feiing. Det 

har også vært utfordringer med svar på 

utsendte meldinger om tilsyn/feiing, både 

pga software og at mottakere ikke svarer på 

meldinger.  

Det blei utført feiing av til sammen 359 

skorsteiner og avholdt 22 tilsyn på boliger 

og fritidsboliger. Det lave antallet skyldes 

også Corona-situasjonen, som har hemmet 

den praktiske utførelsen, spesielt tilsyn.  

 

 

 

 

Oppussing/renovering: 

Renovering av lokalene til FYSIO i 

helsehuset. 

Maling av tre leiligheter i Bo&Service og 

tre leiligheter i Kalkviksvei.  

To nye terrasser i Toppenveien 24. 

Bj.Aaslidsvei 12 A 1.etg. ferdigstilt.  

Reparasjon av tak i Austre Slettårvei 11 og 

Hotellveien 9 B. (Jfr.bilde.) 

Rep etter vannskade Svenskveien 3, samt 

toppenveien 24 D. 

Rep av takrenner og nedløp på mange 

kommunale bygg etter snøvinter -19 

 

IK-bygg  
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Det ble utstedt 70 arbeidsordrer i IK-bygg 

 

Antall/ Aktivitet 2017 2018 2019 2020 Benevning 

Antall leiligheter 48 56 56 55 enheter 

Antall omsorgs-/trygdeboliger 41 37 41 41 enheter 

Oppussing leiligheter og omsorgsboliger  10 7 4 4 Stk 

Nye Avlastningsboliger    4 enheter 

Montenegro 24 15 11 0 Uker utleie 

Montenegro 6 000 4 000 74 400 102 892 Netto utgift 

Hattfjelldalshallen var normalt flittig i bruk 

(utenom tidvis Corona-stengte garderober) 

med organisert aktivitet i selve hallen syv 

dager i uka fra kl.14:00 til 22:00. 

Trimrommet bærer preg av hard bruk og 

trenger mye vedlikehold.  

 

VAR-området 

Antall/ Aktivitet 2017 2018 2019 2020 Benevning 

Tømming private septiktanker 204 176 188 187 Stk 

Gitte utslippstillatelser 

fritidsboliger 

11 4 6 0 anlegg 

Gitte utslippstillatelser 

helårsboliger 

10 1 0 0 anlegg 

Ved det nye brønnanlegget i Varntresk har 

det vært noen utfordringer. Det er mistanke 

om at brønnen ikke leverer nok vann. Det er 

opprettet dialog med Comfort og 

Nordenfjeldske Brønnboringer AS for 

bistand. Pumpa skal heves og trykking i 

brønnen foretas. 

 

 

Antall/ Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020  

Stikkrennetining/sluker 194 43 192 219/12 20/17 Stk. 

Skifting stikkrenner 0 8 4  11 Stk. 

 

Vei og fiber

Prosjekt med opprusting av kommunale 

veier ble startet høsten -19, med noe 

reasfaltering i sentrum og grøfting/grusing 

av prioriterte bygdeveier.  Prosjektet 

fortsatte i 2020. 

 

Vi har i tillegg foretatt siktrydding langs 

kommunale veitraseer, og bygd ny bru ved 

Grublandshaug, etter å ha revet den gamle. 

Mjølkelvbrua har vi også landsatt og sikret 

etter at flommen den 21. september ødela 

det sørlige brukaret. 

 

Fiberen som var festet til brua er nå sikret 

for fremtiden med luftspenn. Stamfiberen i 

Krutåga ble sikret våren -20, med bruk av 

skjønnsmidler. 

 

Mange ødelagte/svarte gatelysarmatur er 

skiftet ut av i flere traséer. Og i lysløypa er 

stolper rettet opp, trær fjernet og armatur 

skiftet, etter pålegg fra el-tilsynet. 
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Næring 

Skogbrukssjefen er i gjerning mest som 

naturforvalter, med div. høringsuttalelser 

og intensiv sesong med scooterløyver, samt 

viltforvaltning og verneproblematikk jevnt 

over hele året. Skogbruksdelen, med 

organisering av planting, veibygging og 

rapportering, utgjør nok bare ca. en 

tredjedel av stillingen.   

 

Aktivitet 2017 2018 2019 2020 Benevning 

Nydyrking 6/71 2/54 4/106 0 Vedtak / daa 

Produksjonstilskudd/avløsertilskudd 151 82 (ny 

ordning) 

77 78 Vedtak 

Sykdomsavløsning 14 15 3 8 Vedtak 

Miljøtilskudd 46 44 36 20 Vedtak 

Kommunale tilskudd 12 10 13 9/33 Vedtak 

Drenering 4 1 0 3 Vedtak 

Tiltak i beiteområder (nytt ansvar 

2020) 

   7 Vedtak 

SMIL 3 4 2 5 Vedtak 

Oppmåling jordbruksareal 6 10 6 6 Saker 

Saker til HNNM/PRU 32 17/11 53 66 Stk. 
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Fremtidige utfordringer 

 Rekruttere og beholde tverrfaglig 

kompetanse innen alle fagfelt i 

avdelingen, f.eks. renholdere og 

ingeniører.  

 Tilgjengelige ressurser til utredning, 

prosjektering og gjennomføring av 

små og mellomstore driftsprosjekt. 

 Nye deltakere og vikarer til 

veterinærvakta er vanskelig å 

rekruttere over hele distriktsnorge. 

Situasjonen utnyttes med høye krav 

om godtgjørelse. 

 

 Elgforvaltning: Iht. 

Miljødirektoratets vedtak av 

29.10.2018 kan ikke viltlovens § 37 

benyttes lenger, og 

Susendal/Ørjedal storviltområde og 

Hattfjelldal viltområde må være 

etablert som vald innen 15. juni 

2022. Ellers kan utfallet bli at det 

ikke er elgjakt på eiendommene til 

ca. 160 grunneiere i 2022, som 

samlet representerer drøyt 25 % av 

det tellende elgarealet i kommunen. 

Arbeidet med frivillig 

sammenslåing, private og Statskog, 

må iverksettes snarest. 
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HOVEDOVERSIKTER  

OG NØKKELTALL  
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10 HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL 

Ny kommunelov og nye 

regnskapsforskrifter har endrede 

hovedoppstillinger fra 01.01.2020. Det er 

bl.a. arter som tidligere har vært i bruk som 

utgår. Andre arter står på et annet sted i 

oppstillingen. Dette medfører at noen av 

regnskapsbegrepene/delsummene ikke er 

direkte sammenlignbare i 2020 og 2019. 

2019 har også kostnader/inntekter som ikke 

blir med i hovedoversikten. Dette gir noen 

feil delbeløp og sluttsum på denne 

kolonnen. 

10.1 Økonomisk oversikt drift 2020 

  Regnskap 2020 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2019 

1 Rammetilskudd 83 327 265 84 219 000 82 759 000 81 373 533 

2 Inntekts- og formuesskatt 26 817 356 25 532 000 27 060 000 26 876 544 

3 Eiendomsskatt 5 475 456 5 480 000 4 780 000 5 368 371 

4 Andre skatteinntekter 13 099 004 11 800 000 11 800 000 11 979 360 

5 Andre overføringer/tilskudd fra staten 5 134 877 4 787 000 4 731 000 6 783 683 

6 Overføringer og tilskudd fra andre 35 244 571 25 709 929 22 261 263 44 338 918 

7 Brukerbetalinger 3 979 773 4 173 000 4 173 000 4 164 028 

8 Salgs- og leieinntekter 28 498 530 28 021 100 28 014 100 25 786 745 

9 SUM DRIFTSINNTEKTER 201 576 832 189 722 029 185 578 363 206 671 183 

10 Lønnsutgifter 100 757 538 102 825 461 101 201 247 104 087 175 

11 Sosiale utgifter 17 594 329 19 646 339 20 369 157 19 273 066 

12 Kjøp av varer og tjenester 47 960 129 48 575 150 46 470 280 49 135 257 

13 Overføringer og tilskudd til andre 18 589 811 14 526 300 19 332 500 25 628 188 

14 Avskrivninger 9 042 636 9 042 600 8 157 800 8 328 014 

15 SUM DRIFTSUTGIFTER 193 944 443 194 615 850 195 530 984 206 451 699 

16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 7 632 389 -4 893 821 -9 952 621 219 484 

17 Renteinntekter 1 230 104 1 320 500 1 535 000 1 748 078 

18 Utbytter 1 858 086 1 860 000 1 500 000 1 984 351 

19 Gevinster/tap finansielle omløpsmidler 481 519 500 000 1 000 000 778 119 

20 Renteutgifter 1 502 290 1 811 100 2 211 000 1 676 025 

21 Avdrag på lån 4 540 002 4 600 000 4 900 000 4 060 588 

22 NETTO FINANSUTGIFTER -2 472 582 -2 730 600 -3 076 000 -1 226 064 

23 Motpost avskrivninger 9 042 636 9 042 600 8 157 800 8 328 014 

24 NETTO DRIFTSRESULTAT 14 202 443 1 418 179 -4 870 821 7 321 434 

Disponering/dekning av nto driftsres         

25 Overføring til investering -2 753 511 -2 990 400 0    0    

26 Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond -8 181 111 -2 216 013 2 641 187 2 349 027 

27 Netto avsetn til/bruk av disp.fond -6 934 093 397 934 2 229 634 -8 885 462 

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 3 390 343 3 390 300 0    2 811 184 

28 Dekning av tidligere års merforbruk 0    0    0    -211 173 

29 SUM DISPONERINGER/DEKNING 

AV NETTO DRIFTSRESULTAT -14 478 373 -1 418 179 4 870 821 -3 936 425 

30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I 

SENERE ÅR 275 930 0    0    -3 385 009 
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Noter: 
1. Brutto driftsresultat: Viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgiftene 

er dekket. Brutto driftsresultat skal minimum dekke netto rente- og avdragsutgifter.  

2. Netto driftsresultat: Viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at også netto 

rente- og avdragsutgiftene er betalt. Netto driftsresultat skal dekke tidligere års merforbruk 

og/eller gå til investeringer og/eller avsetninger til fond. 

3. Sum avsetninger/ sum bruk av avsetninger: Viser hvor mye fondsmidler som er brukt i 

driftsregnskapet og hvor mye som er avsatt til fond. 

4. Fremført til inndekning i senere år viser hva som er merforbruk på selvkostområdet. 

Merforbruket på vann og avløp er på kr 275 930,- i 2020. 

10.2 Bevilgningsoversikt investering – A 2020 

 Regnskap 2020 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2019 

1 Investeringer i varige driftsmidler 3 621 481  4 088 200  750 000  32 563 533  

2 Tilskudd til andres investeringer 98 958  0  0  1 525 636  

3 Investeringer i aksjer/andeler i selskaper 544 528  586 000  586 000  576 235  

4 Utlån av egne midler 0  0  0  202 000  

5 Avdrag på lån 0  0  0  441 238  

6 Sum investeringsutgifter 4 264 967  4 674 200  1 336 000  35 308 642  

7 Kompensasjon for merverdiavgift 195 660  217 800  50 000  5 876 102  

8 Tilskudd fra andre 29 796  0  0  7 145 570  

9 Salg av varige driftsmidler 1 280 000  1 460 000  0  1 689 000  

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0  0  0  0  

11 Utdeling fra selskaper 0  0  0  0  

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 553 692  553 700  553 700  1 249 410  

13 Bruk av lån 0  0  0  18 209 916  

14 Sum investeringsinntekter 2 059 148  2 231 500  603 700  34 169 998  

15 Videreutlån 500 000  1 000 000  1 000 000  0  

16 Bruk av lån til videreutlån 0  1 000 000  1 000 000  0  

17 Avdrag på lån til videreutlån 525 419  525 000  525 000  0  

18 Mottatte avdrag på videreutlån 1 105 675  525 000  525 000  0  

18 Netto utgifter videreutlån -80 256  0  0  0  

20 Overføring fra drift 2 753 511  2 990 400  0  0  

21 Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne investeringsfond -80 256  0  0  -1 732 480  

22 Netto avsetninger til eller bruk av 

ubundet investeringsfond -547 692  -547 700  732 300  3 176 815  

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0  0  0  0  

24 Sum overføring fra drift og netto 

avsetninger 2 125 563  2 442 700  732 300  1 444 336  

25 Fremført til inndekning i senere 

år(udekket beløp) 0  0  0  0  
 

Noter: 

1. Kjøp av aksjer og andeler:  KLP     kr 544 528,- 
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10.3 Investeringsoversikt 
  R 2020 B 2020 Restbeløp Merknader 

9201 Egenkapitalinnskudd KLP 544 528  586 000  41 472    

9322 Utbygging av fiber Hattfjelldal - Hemnes 98 958  0  -98 958  Sluttoppgjør mot Hemnes 

9325 Ny hjemmeside + selvbetjeningsportal 174 620  155 200  -19 420    

9326 Fiberutbygging Elsvatn 2 047 485  2 020 000  -27 485    

9404 Avlastningsbolig 263 525  473 900  210 375  Inventar til avlastningsboligen 

9405 Velferdsteknologisk utstyr 0  39 900  39 900    

9650 Asylmottak -280 000  -280 000  0  Salg av siste brakkerigg 

9653 Rådhus 56 000  56 000  0  Nødstrøm til rådhuset 

9664 Avlastningsbolig 360 226  413 200  52 974  sluttføring av byggeprosjektet 

9669 Hattfjelldal utleiebygg -1 000 000  -1 000 000  0  Salg av "hotellet" 

9671 Bobilparkering 230 581  250 000  19 419    

9692 Kommunebil 489 043  500 000  10 957  Ny feierbil 

SUM 2 984 967  3 214 200  229 233    

 
  

Utdrag fra Hattfjelldal kommunes nye hjemmeside. 
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10.4 Balanse 2020 

  Regnskap 2020 Regnskap 2019 

EIENDELER     

A. Anleggsmidler 531 305 515  528 179 708  

I. Varige driftsmidler 226 859 583  235 596 271  

1. Faste eiendommer og anlegg 220 379 157  228 879 670  

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 6 480 426  6 716 601  

II. Finansielle anleggsmidler 33 142 982  35 132 321  

1. Aksjer og andeler 23 339 628  23 078 851  

2. Obligasjoner 0  0  

3. Utlån 9 803 354  12 053 470  

III. Immaterielle eiendeler 0  0  

IV. Pensjonsmidler 271 302 950  257 451 116  

B. Omløpsmidler 130 395 911  133 082 294  

I. Bankinnskudd og kontanter 116 673 778  103 598 409  

II. Finansielle omløpsmidler 0  0  

1. Aksjer og andeler 0  0  

2. Obligasjoner 0  0  

3. Sertifikater 0  0  

4. Derivater 0  0  

III. Kortsiktige fordringer 13 722 133  29 483 884  

1. Kundefordringer 4 918 307  24 464 213  

2. Andre kortsiktige fordringer 6 710 509  0  

3. Premieavvik 2 093 317  5 019 671  

Sum eiendeler 661 701 425  661 262 002  

EGENKAPITAL OG GJELD     

C. Egenkapital 276 591 154  244 712 805  

I. Egenkapital drift 95 837 749  84 388 817  

1. Disposisjonsfond 51 201 760  44 267 666  

2. Bundne driftsfond 45 043 571  36 862 461  

3. Merforbruk i driftsregnskapet -407 582  -131 652  

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0  3 390 343  

II. Egenkapital investering 3 221 718  2 593 770  

1. Ubundet investeringsfond 1 408 983  861 291  

2. Bundne investeringsfond 1 812 735  1 732 480  

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0  0  

III. Annen egenkapital 177 531 687  157 730 218  

1. Kapitalkonto 173 581 687  153 780 218  

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 3 950 000  3 950 000  

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0  0  

 

Noter: 

1. Anleggsmidler er summen av alle aktiverte faste eiendommer og anlegg, maskiner og utstyr, utlån og 

aksjer. 
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10.5 Netto driftsresultat 2011 – 2020 
Tall i hele tusen 

 

 

10.6 Lånegjeld i fht. driftsinntekter 2011 – 2020 
Tall i hele tusen. 
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10.7 Fond 2011 – 2020, fordelt på typer fond 
Tall i hele tusen.

 

 

10.8 Likviditetsutvikling 2011 – 2020 
Tall i hele tusen. 

 
 

Grafen viser utviklingen av likviditeten fra 

2012 til 2020. Det er bankinnskudd og 

kasse, eksl. skattetrekkskonto som er med i 

denne oversikten. Langsiktig 

likviditetsplassering er holdt utenfor. Ved 

utgangen av året utgjorde verdien av denne 

plasseringen ca. kr. 16,3 mill.  

 

Før 2014 hadde kommunen «kunstig høy» 

likviditet på grunn av at kommunen ble 

pålagt av KRD å utgiftsføre ubetalt lån og 

morarenter til DnB. Dette under påvente av 

evt. rettssak mellom «Terra»-kommunene 

og DnB. I 2015 ble det endelig 

forliksoppgjør med DnB. Det ble da betalt 

kr 72.461.204,- kr til DnB.  

I 2016 fikk kommunen utbetalt kr 8,8 mill 

etter rettssaken mot ACE. I 2018 fikk 

kommunen utbetalt kr 9,7 mill fra boet til 

Terra Security. I 2019 fikk kommunen 

utbetalt kr 7,5 mill etter forlik med 

forsikringsselskapet AIG. Med denne 

utbetalingen er det satt punktum i 

«Terrasaken». 

Utbetalingene relatert til Terra-saken har 

forbedret likviditeten, men det vil nå ikke 
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lenger bli flere utbetalinger relatert til den 

saken.  

 

10.9 Finansielle måltall 
Kommunelovens § 14.1 sier at kommunen 

skal forvalte økonomien slik at den 

økonomiske handleevnen blir ivaretatt over 

tid. Kommunen skal ha en sunn og 

langsiktig økonomiforvaltning.  

Den nye kommuneloven, som på 

økonomisiden gjelder fra 2020, inneholder 

nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle 

måltall som verktøy for langsiktig styring 

av kommunens økonomi. Loven inneholder 

likevel ikke noen klare føringer til hvilke 

måltall som kan være aktuelle. Kommunen 

må selv definere gode og relevante måltall, 

som kan bidra til å synliggjøre økonomiske 

prioriteringer på en enkel og lettfattelig 

måte. Disse måltallene skal brukes i 

planleggingen når man lager budsjett og 

økonomiplan. Årsmeldingen vil i neste 

omgang vise om man nådde målene 

kommunestyret har satt.  

Det er i kommunestyresak 098/19 vedtatt 

finansielle måltall for Hattfjelldal 

kommune.  

 

Spesifikasjon av finansielle måltall: 

 
Alle tall i hele 1000 

 Måltall R 2018 R 2019 R 2020 

Driftsinntekter  201 738 202 816 201 577 

Netto driftsresultat   8 785 7 321 14 202 

 - i % av driftsinntekter >1,75 % 4,3 % 3,6 % 7,0 % 

Disposisjonsfond*  38 559 44 268 51 202 

 - i % av driftsinntekter >8 % 19,1 % 21,8 % 25,4 % 

Generelt driftsfond*  30 839 34 394 40 868 

- i % av driftsinntekter  15,3 % 17,0 % 20,3 % 

Netto lånegjeld**  52 667 71 160 68 345 

Gjeldsgrad <60 % 26,1 % 35,1 % 33,9 % 
*) Disposisjonsfond består av flere forskjellige fond. Generelt driftsfond er den delen av disposisjonsfondene som  

kommunestyret ikke har bundet opp til andre formål. 

**)Netto lånegjeld = Langsiktige lån – ubrukte lånemidler – utlån. 

 

Netto driftsresultat viser hva kommunen har 

igjen etter at drift- og finansutgifter er 

dekket. NDR er ikke et overskudd, men har 

et formål som skaper handlingsrom og 

egenkapital til investeringer. Kommunen er 

da i stand til å møte uforutsette hendelser og 

skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne. 

Her regnes den i % av driftsinntekter. I 

Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)-

sammenheng kan vi se på NDR som 

økonomisk bærekraft over ett år – perioden 

for et årsbudsjett. 
 

Disposisjonsfondet er kommunens frie 

oppsparte midler. En kommune trenger 

reserver for å møte større uforutsette 

hendelser. Med et disposisjonsfond har 

kommunen tid til å gjøre nødvendige 

endringer i driften og sikre en stabil 

tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan 

også benyttes til større planlagte tiltak. I 

KØB-sammenheng kan vi se på 

disposisjonsfondet som økonomisk 

bærekraft over fire år – perioden for 

økonomiplanperioden. 
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Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld 

kommunen har i forhold til inntekter. 

Dersom en kommune har mye gjeld (høy 

gjeldsgrad), fører dette til høye årlige 

utgifter til renter og avdrag i lang tid 

fremover. Det blir dermed mindre penger 

igjen til tjenesteleveranse og fremtidige 

investeringer. Handlingsrommet blir 

mindre. I KØB-sammenheng kan vi se på 

gjeldsgraden som økonomisk bærekraft 

over generasjonene i et 40-årsperspektiv. 

 

Ny kommunelov og nye 

regnskapsforskrifter har endrede 

hovedoppstillinger fra 01.01.2020. Det er 

bl.a. arter som tidligere har vært i bruk som 

utgår. Andre arter står på et annet sted i 

oppstillingen. Dette medfører at noen av 

regnskapsbegrepene/delsummene ikke er 

direkte sammenlignbare i 2020 og 2019. 

2019 har også kostnader/inntekter som ikke 

blir med i hovedoversikten. Dette gir noen 

feil delbeløp og sluttsum på denne 

kolonnen. 

 

Regnskapet er her innenfor måltallene både 

når det gjelder netto driftsresultat, 

disposisjonsfond og gjeldsgrad. Dette for 

alle 3 årene som står i tabellen.  

 

I 2018 fikk kommunen utbetalt kr 9,7 mill 

fra boet til Terra Security. I 2019 fikk 

kommunen utbetalt kr 7,5 mill etter forlik 

med forsikringsselskapet AIG. Når vi 

trekker ut disse utbetalingene i forbindelse 

med «Terra-saken» fra tallene, får vi et helt 

annet bilde av økonomien. Da blir netto 

driftsresultat negativt både i 2018 og 2019. 

Generelt driftsfond blir ned mot grensen på 

8 % av driftsinntektene. 

10.10 Endret økonomisk situasjon, rettsaker mv. 
Hvis de siste årenes nedgang i folketallet 

fortsetter, vil kommunen de nærmeste årene 

få store utfordringer med økonomien. Når 

folketallet går ned vil inntektene blir 

redusert. Det vil trolig ta lengre tid før man 

greier å redusere kostnadene. Innbyggernes 

behov for tjenester avtar ikke i samme grad 

som inntektene reduseres. Prognoser fra 

SSB tilsier at andelen eldre over 80 år vil 

øke, og andel yngre under 19 år vil synke i 

årene fremover. Flere eldre med pleiebehov 

vil i utgangspunktet kreve økte økonomiske 

ressurser. Andelen av befolkningen i 

yrkesaktiv alder vil synke de neste 10 år, 

noe som vil redusere inntektsskattenivået. 

 

Hattfjelldal kommune har pr i dag ingen 

saker som venter på rettslig behandling. 
 

 

10.11 Utvalgte nøkkeltall Kostra 
Det vil bli utarbeidet et eget hefte som 

inneholder Kostra nøkkeltall. 
  

10.12 Kraftrelaterte inntekter 
Type inntekt 2017* 2018 2019 2020 

Salgsinntekter konsesjonskraft 10 275 375 9 925 050 13 195 754 16 190 759 

Netto inntekter konsesjonskraft 861 509 1 305 592 5 417 447 8 250 632 

Konsesjonsavgifter 18 598 214 9 299 107 9 299 107 10 373 595 

Eiendomsskatt kraftproduksjon/-linjer 2 096 556 1 782 556 2 145 408 2 523 310 

Naturressursskatt 2 531 683 2 582 897 2 680 253 2 725 409 

Utbytte Helgelandskraft 916 608 887 040 1 973 664 1 848 000 

SUM 25 004 570 15 857 192 21 515 879 25 720 946 
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*Konsesjonsavgifter er tidligere år regnskapsført året etter, slik at kommunen har vært ett år på etterskudd. I 

2017 er konsesjonsavgift for både 2016 og 2017 regnskapsført, slik at avgiften blir inntektsført på riktig år fra 

2018.  

 

10.13 Økonomisk resultatvurdering 
Kommunen har et netto driftsresultat på 

14,2 mill i 2020. For samme periode er årets 

mindreforbruk før strykninger på kr 7,4 

mill.  

 

I henhold til reglene for årsavslutning, er det 

avsatt 3,5 mill kr til disposisjonsfond. 

Budsjettet hadde et bruk av 

disposisjonsfond på 3,8 mill kr. 

 

Tilbakebetalinger av lån fra Vefsnafondet, 

og tilbakeføring av tilskudd som tidligere er 

utgiftsført, men ikke utbetalt, utgjør til 

sammen kr 6,4 mill kr i 2020. Dette beløpet 

avsettes Vefsnafondet, men det er med på å 

øke netto driftsresultat. Uten dette, hadde 

netto driftsresultat vært 6,4 mill kr lavere. 

 

Kraftinntektene har vært høye i 2020. 

Konsesjonskraften ble solgt på et gunstig 

tidspunkt, slik at en oppnådde en god pris. 

Nette inntekter på salg av konsesjonskraft 

var i 2020 på 8,3 mill, sammenlignet med 

0,9 mill og 1,3 mill i 2017 og 2018. Man kan 

ikke påregne dette nivået på kraftrelaterte 

inntekter de kommende årene. I 2021 blir 

disse inntektene vesentlig lavere. 

 

Koronasituasjonen har medført en del 

ekstra kostnader. Men den har også medført 

vesentlig lavere kostnader på et par 

områder. Lønnsøkningen ble rekordlav. 

Reise- og kurskostnadene er 1,3 mill lavere 

enn i 2019. 

 

Pensjonsutgifter 

Lavere lønnsoppgjør medførte at 

reguleringspremien til KLP ble 5,5 mill kr 

lavere enn prognosen vi fikk høsten 2019.  I 

tillegg ble tilbakeført overskudd fra 

premiefond 0,7 mill kr høyere enn 

prognosen. Dette utgjorde til sammen 6,2 

mill kr i reduserte innbetalinger til KLP.  

Reguleringspremien til SPK ble av samme 

grunn 0,5 mill kr lavere enn prognosen. 

Pensjonsutgiftene ble ved 

budsjettregulering redusert med 6,5 mill kr. 

Endelig regnskap viser likevel lavere 

pensjonsutgifter enn budsjettert.  

 

Arbeidsgiveravgift 

Som et koronatiltak ble 

arbeidsgiveravgiften redusert fra 5,1 % til 

1,1 %. Dette medførte en besparelse for 

Hattfjelldal kommune på ca kr 0,9 mill. Det 

ble ikke foretatt budsjettregulering på dette 

forholdet. 

 

I tillegg til dette har flere av 

rammeområdene hatt mindreforbruk av 

betydelige beløp. 
 

 

10.14 Kommentarer avvik mellom budsjett og regnskap 
 

Her kommenteres vesentlige avvik mellom 

regnskapsført beløp og regulert budsjett i 

økonomisk oversikt drift og 

bevilgningsoversikt drift – A og B. Avvik 

på over 10 % på delsummer kommenteres. 
 

Andre skatteinntekter 

Konsesjonsavgiften reguleres opp hvert 5. 

år. Den ble regulert for 2020. Dette ble ikke 

fanget opp og regulert i budsjettet. 

 

Overføringer og tilskudd fra andre 

Refusjon sykepenger og fødselspenger er ca 

2 mill over budsjett. 

Kompensasjon for merverdiavgift er altfor 

lavt budsjettert. Her er det et avvik på 3,5 

mill. Men dette avviket kommer også under 

overføringer og tilskudd til andre. Da med 

motsatt fortegn. 
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Refusjoner fra kommuner og private er til 

sammen 2,7 mill over budsjett. Dette 

skyldes refusjoner og tilskudd som ikke er 

budsjettert. Dette skyldes blant annet nye 

prosjekter. 

 

Sosiale utgifter 

Hovedsaken til at denne posten er lavere 

enn budsjettert, er vesentlig lavere 

pensjonsutgifter enn forventet. På grunn av 

Korona-situasjonen ble det et rekordlavt 

lønnsoppgjør i 2020. Dette medførte at 

pensjonsutgiftene ble mye lavere enn 

forventet. 

 

Overføringer og tilskudd til andre 

Kompensasjon for merverdiavgift er altfor 

lavt budsjettert. Her er det et avvik på 3,5 

mill. Men dette avviket kommer også under 

overføringer og tilskudd til andre. Da med 

motsatt fortegn. 

 

Renteutgifter 

Renteutgifter ble ca 300.000 kr lavere enn 

budsjettert. Rentenivået mot slutten av året 

ble lavere enn forventet. 

 

Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond  

Hattfjelldal kommune har hatt en god del 

prosjekter i 2020. På disse er det søkt og 

mottatt midler utenfra. En god del av disse 

prosjektene er ikke gjennomført/sluttført i 

2020. Restmidlene er da avsatt til fond, og å 

kunne brukes til å gjennomføre prosjektene 

i 2021. Til sammen utgjøre dette 4,8 mill kr. 

 

Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 

I henhold til reglene for årsavslutning, er det 

avsatt 3,5 mill kr til disposisjonsfond. 

Budsjettet hadde et bruk av 

disposisjonsfond på 3,8 mill kr. Dette er en 

konsekvens av at det økonomiske resultatet 

av driften ble bedre enn forventet. 

 

Fremført til inndekning i senere år 

Selvkostområdet har et merforbruk på kr 

275.930,- som er fremført til inndekning i 

senere år. 

 

 

Rammeområder 

Til sammen har rammeområdene et 

underforbruk på 9,8 mill kr. 

 

Rammeområde politiske styringsorganer 

Hovedsaken til dette underforbruket, er 

driften av Vefsna regionalpark. 

Driftsutgiftene har vært på lavere nivå enn 

forventet. Det er kommet inn tilskudd på 

noen av prosjektene, der utgiftene har vært 

forskuttert tidligere år. Siden dette er et 

interkommunalt samarbeid, er midlene satt 

av på fond til senere år. 

 

Rammeområde helse og omsorg 

Lønn og sosiale utgifter har vært vesentlig 

lavere enn budsjettert. Noe skyldes vakanse 

i stillinger. De sosiale kostnadene er også 

vesentlig lavere. Dette kommer av forholdet 

med pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift 

som er forklart under forrige kapittel. Her er 

det også en det tilskudd som ikke er 

budsjettert. En del tilskuddsmidler fra 2019 

er overført til 2020, og tilsvarende fra 2020 

til 2021. Dette får utslag på avsetning til og 

bruk av fond. Som tidligere, har det i store 

deler av året vært brukt bemanningsbyråer 

for å skaffe kvalifisert helsepersonell. Dette 

har en greid å avvikle mot slutten av året. 

Dette medfører billigere drift. 

 

Rammeområde oppvekst og kultur 

Oppvekst og kultur har mottatt midler 

utenfra til å gjennomføre prosjekter. En god 

del av disse prosjektene er ikke 

gjennomført/sluttført i 2020. Når det gjelder 

tilskudd fra Sametinget, har man pga 

Korona, og vakant stilling ikke greid å 

gjennomføre alle planlagte tiltak i 2020. 

Restmidlene er da avsatt til fond, og å kunne 

brukes til å gjennomføre prosjektene i 2021. 

Til sammen utgjøre dette 1,6 mill kr. Mange 

planlagte tiltak og arrangementer ble avlyst 

på grunn av koronaepidemien. Resultatet er 

også kommet som en konsekvens av den 

økonomiske ryddejobben som er gjort siden 

2018. 
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Rammeområde næring og teknisk 

I 2020 har strømutgiftene vært langt lavere 

enn normalt. Dette får store utslag for 

utgiftene på denne avdelingen. I siste 

budsjettregulering ble avdelingen tilført 

ekstra midler til vintervedlikehold av veier. 

Det viste seg at kostnadene som var stipulert 

for resten av året ble litt lavere enn 

forventet.  

 

Rammeområde omstilling 

Det ble i 2018 bevilget kr 4.000.000 til 

dekning av utgifter i forbindelse med 

omstillingsprosessen. Noe av restmidlene 

ble her regulering inn for å sluttføre 

omstillingsprosessen i Helse og omsorg. 

Utgiften ble lavere enn budsjettert beløp. 

 

Investeringer 

Avvik skyldes i hovedsak at investeringer 

som er budsjettert i 2020 ikke er igangsatt 

eller fullført i 2020. Restmidler blir overført 

til 2021. 

 

 

10.15 Årsavslutningsdisposisjoner
Driftsregnskapet viste et mindreforbruk før 

strykninger. Etter strykninger er selve 

driften oppgjort i balanse. Selvkostområdet 

har et merforbruk på kr 275.930,- som er 

fremført til inndekning i senere år. 

Investeringsregnskapet viste et udisponert 

beløp før strykninger. Etter strykninger er 

investeringsregnskapet oppgjort i balanse. 
 

 

10.16 Langsiktig økonomisk utvikling 
Befolkningsutviklingen i Hattfjelldal 

kommune er i liket med mange andre 

småkommuner nedadgående. Antall 

sysselsatte med bosted Hattfjelldal har også 

blitt redusert de siste årene. Prognoser fra 

SSB tilsier at andelen eldre over 80 år vil 

øke, og andel yngre under 19 år vil synke i 

årene fremover.  

 

Flere eldre med pleiebehov vil i 

utgangspunktet kreve økte økonomiske 

ressurser. Andelen av befolkningen i 

yrkesaktiv alder vil synke de neste 10 år, 

noe som vil redusere inntektsskattenivået. 

Kommunen vil i noen grad få kompensasjon 

for dette gjennom inntektsutjevningen i 

rammetilskudd fra staten. En ser ingen 

signaler på vesentlige endringer i statens 

overføringer på kort sikt. Det har de siste 

årene vært en økning i inntekter knyttet til 

konsesjonskraft. Disse inntektene er 

imidlertid svært usikre ettersom de påvirkes 

av strømprisen på tidspunktet for salg.  

Denne trenden er snudd i 2021. Det ser ut til 

å bli mye lavere inntekter i 2021. Utsiktene 

for de nærmeste årene er ikke heller positiv. 

Det er usikkerhet rundt fremtidige inntekter 

fra eiendomsskatt. Maks skattesats når det 

gjelder hytter og hus er i 2020 redusert fra 7 

til 5 promille. Denne satsen er ytterligere 

redusert til 4 promille i 2021. 

  

For å møte fremtidige økonomiske 

utfordringer vil det være nødvendig å ha 

fokus på teknologiutvikling i alle sektorer. 

Kommunen er en lønnsintensiv 

organisasjon, og det må gjøres 

prioriteringer som ivaretar brukere av 

kommunale tjenester best mulig totalt sett. 

Å opprettholde et godt tjenestenivå innenfor 

de fremtidige inntektsrammer krever 

utgiftsreduksjoner innenfor alle 

rammeområder. Et bidrag til å redusere 

utgiftene er digitalisering og innovative 

løsninger i driften.  

 

Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) 

har vært forholdsvis stabil de siste 10 år.  

 

Når en ser bort fra ekstraordinære inntekter 

Hattfjelldal kommune har hatt de siste årene 

i forbindelse med oppgjøre i etterkant av 

«Terra-saken», har driftsutgiftene vært på et 

for høyt nivå i forhold til driftsinntektene. 
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På grunn av de nevnte ekstraordinære 

inntektene, har fondsmidler og likviditet 

blitt nok styrket til at driftsnivået har vært 

mulig å opprettholde. Det kan selvsagt ikke 

påregnes fremtidig vekst i 

likviditetsbeholdningen tuftet på disse 

vilkårene. I 2019 fikk kommunen utbetalt kr 

7,5 mill etter forlik med 

forsikringsselskapet AIG. Med denne 

utbetalingen er det satt punktum i 

«Terrasaken». 

 

Forhold av makroøkonomisk karakter som 

har betydning for den økonomiske 

utviklingen er hovedsakelig lønns- og 

prisstigning, og renteutvikling. Utviklingen 

her vil bli moderat ifølge analyser fra DnB 

Markeds. I rammetilskuddet fra staten vil 

Lønns- og prisveksten være tatt hensyn til 

slik at kommunen får helt eller delvis 

kompensasjon for dette. Det er usikkert 

hvordan rentemarkedet vil utvikle seg 

fremover.



 




