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KAP. 1 - RÅDMANNENS KOMMENTAR
Årsberetningen
Kommuneloven sier følgende om årsberetning:
”Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å
bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av
virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig
betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme
likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom
kjønnene”.
Hvis ikke årsberetningen fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal
foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles.
Budsjett 2007
Budsjettet for 2007 ble vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.06, under sak nr. 149/06.
Regnskapsresultat
Regnskapet legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3 062 320.-. I
økonomisjefens kommentardel er det tatt med hovedårsaker til mindreforbruk på den enkelte
sektor. Dette er gjort for å få et nyansert bilde av situasjonen for regnskapsåret 2007.
Kommunestyret er holdt orientert om regnskapsstatus i løpet av 2007.
Ansatte – årsverk
Pr. 01.10.2007 var det ansatt 222 personer i Bindal kommune noe som tilsvarer 161 årsverk. I
nevnte tall inngår 26 (18,1 årsverk) lærere og 196 (143,4 årsverk) øvrige kommuneansatte.
Av de 222 ansatte er 179 kvinner og 43 menn.
Arbeidsmiljø – sykefravær
Sykefraværet i 2007 var på 6,75 %. Dette er nedgang fra 2006 da fraværet var på 7,4 %. I
2005 var fraværet på 9,3 %. Bindal kommune ble IA-bedrift i mai 2002, og fraværsprosenten
har aldri vært så lav som nå. De siste års fokus på sykefraværsoppfølging sammen med NAV
kan se ut til å ha gitt positive resultater.
Opplæringsplan
I 2007 fikk Bindal kommune vedtatt opplæringsplan for perioden 2007 – 2010. Denne består
av en generell del og en handlingsplan som skal revideres årlig.
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Likestilling
I forbindelse med de årlige lokale lønnsforhandlinger legges det bl.a. fram tallmateriale som
viser lønnsnivået fordelt på kjønn i kommunen. Etter lønnsreguleringen pr. 1. mai i 2007
tjente i snitt en mannlig arbeidstaker kr 330.615. Kvinnene tjente kr 302.001, som er kr
28.614 mindre enn mannen. Året før var differansen kr 37.359. Noe av årsaken til at det er
lønnsforskjell er bl.a. en stor andel av menn i lederstillinger og en stor andel av kvinner i
lavtlønnede kvinnedominerte yrker.
I 2007 ble det opprettet en prosjektgruppe som har som hovedmål å redusere ufrivillig deltid.
Prosjektgruppen er i gang med sitt arbeid, og dette vil bli framlagt i løpet av 2008.
Også i Bindal kommune merker vi tendensen til at det er vanskeligere å få besatt enkelte
stillingskategorier. Derfor vedtok kommunestyret i 2007 å innføre seniorpolitiske tiltak for å
få ansatte til å arbeide ut over dato for eventuell uttak av avtalefestet pensjon.
Det nevnes at på SSB’s likestillingsindeks for 2007 er Bindal kommune nummer 388 av
kommunene i Norge. Forrige år var kommunen nummer 416. Denne undersøkelsen tar ikke
for seg interne forhold i organisasjonen Bindal kommune, men forhold som
barnehagedekning, kvinnelige kommunestyrerepresentanter, prosent med høyere utdanning,
kvinner per 100 menn, kvinner i arbeidsstyrken samt inntekt.
Politisk aktivitet i 2007
Møter
6
16
9
8

Kommunestyre
Formannskap
Fondsstyre
Fast utvalg for plansaker

Saker
133
47
36
13

Kommunestyrets sammensetning

Det norske Arbeiderparti
Bindal alternative liste
Liste for Høyre og Venstre
Liste SP/SV
SUM

Antall
8
2
4
3
17

Kvinner
2
0
2
2
6

Menn
6
2
2
1
11

Befolkningsutvikling
Tidspunkt
01.01.2000
01.01.2003
01.01.2007
01.01.2008

Innbyggere
1921
1822
1692
1631
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Avslutning
Aller først vil jeg takke vår viktigste ressurs, de ansatte, for en utmerket innsats i året som er
gått. Det jobbes godt for å løse de oppgaver som kommunen skal ivareta. Jeg vil også takke
den enkelte friskole for godt samarbeid. Arbeid med felles målsettinger for utvikling av
grunnskolene i Bindal er av stor betydning.
Som man ser av befolkningsutviklingen overfor har kommunen store utfordringer. En ting er
at sterk reduksjon i folketall gir reduserte inntekter og dermed på sikt redusert tjenestetilbud.
Noe annet er at denne utviklingen kan skape negativitet og mismot. Man kan spekulere i
hvorfor innbyggertallet går sterkt ned i Bindal. Undersøkelser av kvalitet på tjenestetilbudet
viser at vi kommer godt ut i forhold til kommuner vi sammenligner oss med. Det er likevel et
faktum at det er trender i befolkningen som gjør at distriktskommuner mister innbyggere.
Noen mister mer enn andre.
I en slik situasjon er det viktig å ha en positiv holdning til hvordan man skal møte de
utfordringene vi står overfor. Kommunestyret har sommeren 2007 behandlet ”handlingsplan
for utvikling av Bindal kommune”. Denne planen lister opp mange gode tiltak som skal bidra
til å skape positiv utvikling i kommunen. Dette er et utfordrende og tidkrevende arbeid der det
i 2008 vil bli gjort prioriteringer av hvilke tiltak som skal satses på. Dette arbeidet gjøres i
samarbeid med Bindal Initiativ AS. Finansieringen forventes avklart i første del av 2008, slik
at omfanget av arbeidet kan tilpasses menneskelige og økonomiske ressurser.
Det er satt ned en tilpasningsgruppe som ser på hvordan en kan redusere de kommunale
utgifter og øke de kommunale inntekter. Det vil bli lagt opp til dialog mellom gruppa og
politisk nivå fra våren 2008. Det er ingen tvil om at det er en utfordring å bedre de
kommunale rammebetingelsene samtidig som en skal inn med tiltak som skal skape
positivitet. Forventningene til hva kommunene skal bidra med i forhold til økt kvalitet på
tjenester, flere tjenester og i forhold til rollen som utviklingsaktør, er blitt betydelig høyere de
siste år. Det er en trend som går fra å se på innbyggerne som en homogen gruppe til å se på
innbyggerne som enkeltindivider som har ulike behov for tjenester av høy kvalitet. Dette er en
stor utfordring for små kommuner med begrensede menneskelige og økonomiske ressurser. I
en slik situasjon blir det mer og mer viktig med målstyring og serviceerklæringer som angir
hva innbyggerne kan forvente. Arbeidet med en overordnet kommuneplan vil bli startet i
2008.
Det er positivt at gode overskudd de siste år har gitt oss en basis for den omstillingen Bindal
kommune må gjennom. Det er god budsjettdisiplin i avdelingene. Vi kan møte utfordringene
på en god måte og benytte nødvendig tid til å få gode prosesser som involverer de som skal
involveres.

Terråk, 26. mars 2008

Knut Toresen
Rådmann
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KAP.2 – ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR
Regnskapet er avlagt etter regnskapsforskrifter som gjelder for kommuner og
fylkeskommuner. Frist for avleggelse av årsregnskap er 15. februar fra økonomisjefens side
og regnskapet skal være forelagt kommunestyret innen 1.7.
De kommunale forskriftene baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal
belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår, slik at de regnskapstall
som fremkommer for 2007 vedrører dette året.
Det kommunale regnskapet har tre deler:
•

Driftsregnskap
I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter , herunder
renter som en har gjennom året.
Driftsregnskapet viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av
forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto
driftsresultat, men blir nullstilt slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne
kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag
som er den utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke
kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at
avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og
regnskapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere
denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

•

Investeringsregnskap
I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og
nyanlegg, samt startlån (tidligere formidlingslån).

•

Balanseregnskap
I balanseregnskapet skal status for kommunale eiendeler, gjeld og bokført
egenkapital fremkomme.
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie
eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som
har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære
avskrivninger brukt. Dvs. at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over
avskrivningstiden. De årlige avskrivningene blir dermed like store for det enkelte
anleggsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk.
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ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2007
Konto(T)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Regnskap
2007

Rev budsjett
2007

Regnskap
2006

-5 136 099
-11 234 569
-17 639 606
-46 297 935
-4 144 845
-6 535 297
-27 378 671
-9 312 146
-2 171 473
-129 850 642

-4 878 000
-11 050 000
-18 621 500
-46 418 000
-2 735 000
-5 946 000
-27 404 000
-9 312 000
-1 913 000
-128 277 500

-4 977 577
-10 757 139
-22 043 435
-57 168 804
-380 780
-3 965 808
-26 723 087
-7 893 325
-2 171 473
-136 081 428

70 175 048
11 359 587
17 904 499
11 177 958
7 141 935
4 969 354
-2 063 586
120 664 795

70 561 500
11 205 000
18 919 100
11 890 500
7 822 200
4 723 500
-2 462 500
122 659 300

65 259 929
13 909 482
17 314 289
10 409 441
6 700 476
4 725 818
-2 528 055
115 791 380

Brutto driftsresultat

-9 185 847

-5 618 200

-20 290 048

Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter

-2 065 696
-73 270
-2 138 966

-1 939 000
-50 000
-1 989 000

-1 068 804
-34 861
-1 103 665

Finansutgifter
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

3 307 163
2 707 090
73 265
6 087 518

3 699 000
2 921 000
60 000
6 680 000

2 087 096
2 763 052
80 525
4 930 673

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

3 948 552

4 691 000

3 827 008

-4 969 354

-4 723 500

-4 725 718

Nettodriftsresultat

-10 206 649

-5 650 700

-21 188 758

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre
forb
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-10 066 117
-2 718 000
-2 065 865
-14 849 982

-10 067 000
-2 788 000
-2 564 800
-15 419 800

-10 683 991
-4 158 979
-2 029 364
-16 872 334

2 598 000
12 001 117
5 395 194
2 000 000
21 994 311

2 598 000
12 002 000
4 470 500
2 000 000
21 070 500

5 153 000
14 451 990
5 148 084
3 241 900
27 994 974

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp som inngår i kommunal prod.
Kjøp som erstatter egen prod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Motpost avskrivninger

Overført til investeringsregnskapet
Avsetninger disposisjonsfond
Avsetninger til budne ford
Avsetninger til likviditetsreserve
Sum avsetninger
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Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

-3 062 320

0

-10 066 118

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2007
REGNSKAP
2007
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Sum inntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
e
Overføringer
Sum utgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetning til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer/andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

REV. BUD
2007

REGNSKAP
2006

-1 700 000,00
0,00
-837 332,00
0,00
-2 537 332,00

0,00
-125 000,00
-830 000,00
0,00
-955 000,00

-480 548,00
-1 000,00
-1 597 468,00
-743 000,00
-2 822 016,00

9 011,13
567,24

0,00
0,00

3 554,00
317,00

9 541 357,18
806 118,29
10 357 053,84

13 075 250,00
732 500,00
13 807 750,00

11 415 494,00
2 387 197,00
13 806 562,00

2 412 512,00
375 000,00
543 223,38
143 928,80
992 720,24
0,00
4 467 384,42

2 335 000,00
150 000,00
207 000,00
144 000,00
207 000,00
0,00
3 043 000,00

2 336 002,00
110 000,00
375 004,00
0,00
206 548,00
827 525,00
3 855 079,00

12 287 106,26

15 895 750,00

14 839 625,00

-7 027 919,41 -9 986 250,00
-296 612,00
-170 000,00
0,00
0,00
-206 759,74
-207 000,00
-2 598 000,00 -2 598 000,00
-1 294 000,00 -1 294 000,00
-846 306,48 -1 200 500,00
-873 409,35
-440 000,00
-13 143 006,98 -15 895 750,00

-9 201 155,00
-176 795,00
-2 000,00
0,00
-5 153 000,00
0,00
0,00
-513 434,00
-15 046 384,00

-855 900,72

0,00

-206 759,00

De største investeringsutgiftene i 2007 har vært:
- kjøp av legebolig
- asfaltering
- Gaupen vannverk
- garderober Terråk skole
- bredbåndsutbygging

kr 4 246 126,60
kr 2 508 671,03
kr 1 480 029,73
kr 601 685,46
kr 575 000,-
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ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE 2008
TEKST

REGNSKAP 2007

REGNSKAP 2006

EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

270 978 501
134 874 735
2 706 369
2 654 104
3 721 653
3 721 653

258 595 331
134 492 084
2 120 396
2 575 721
3 178 430
3 178 430

65 110 706
9 987 715
2 549 088
52 573 902

56 592 862
13 167 636
1 450 820
41 713 036

336 089 207

315 188 193

93 645 180
21 156 753
11 934 513
1 088 292
492 120
3 062 320
855 901
0
4 857 413
50 197 868

85 977 088
13 167 636
9 045 184
941 878
925 529
10 066 117
206 760
143 929
2 857 413
48 910 499

GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Andre lån

225 224 848
144 628 853
80 595 995

210 574 966
135 441 369
75 133 597

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 219 179
17 219 179
336 089 207

18 636 139
18 636 139
315 188 193

0

0

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Likviditetsreserve
Kapitalkonto

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
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Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motpost memoriakonti

4 444 115
18 750
4 462 865

890 034
338 950
1 228 984

ÅRETS REGNSKAPSRESULTAT
DRIFTSREGNSKAPET
Ansvar

Tekst

Mindreforbruk/
merinntekt

11
12
13
14

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter
Oppvekst og kultur
Helse- og omsorgsavdeling
Plan- og ressursavdeling
MINDREFORBRUK

Mindreforbruk
Merforbruk
Mindreforbruk
Mindreforbruk

Sum

1 283 935,70
63 124,34
1 786 387,40
55 121,24
Kr 3 062 320,00

Hovedårsak til mindreforbruk ansvar 1.1.:
Renter, redusert grunnet utsatte låneopptak og ex. ord nedbetaling
Økte avskrivninger i forhold til budsjett
Opplæringsplanen, ubrukte midler
Sum

kr
kr
kr
kr

Hovedårsak til mindreforbruk ansvar 1.3:
Mindreforbruk lønn
Mindreforbruk tiltak funksjonshemmede
Sum

kr
kr
kr

Avskrivninger pr. ansvar fordeler seg slik: Ansvar 1.1:
Ansvar 1.3:

kr.
103 748
Ansvar 1.2: kr.
kr
164 260
Ansvar 1.4: kr.

699 000,246 000,205 000,1.150.000,-

618 000,734 000,1 352 000,-

56 704
4 644 642
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NETTO RESULTATGRAD
Driftsresultatet fremkommer som differansen mellom kommunens utgifter og inntekter.
Driftsresultatet tilsvarer det kommunen har av handlefrihet til investeringer og avsetninger.

Tabellen nedenfor angir kommunens driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og
netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter.
2004
Sum driftsinntekter (DI)
Netto driftsresultat (ND)
Netto resultatgrad (ND/DI)

115 481 273
5 448 020
4,72 %

2005
123 332.011
11 776 412
9,55 %

2006

2007

136 081 428
21 188 757
17,18 %

129 850 642
10 206 649
7,86 %

Netto resultatgrad forteller hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering
av investeringer og avsetninger.

SKATTE- OG RAMMETILSKUDDSGRAD
-

viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene og
rammetilskuddet.

Rammetilskudd
Skatteinntekter
Skatt-og
rammetilskuddsgrad

2004
45 785 846
25 813 541
65,18 %

2005
49 815 756
25 747231
67 %

2006
57 168 804
26 723 087
72,45 %

2007
46 297 935
27 378 671
61,06 %

SKATTEINNTEKTER
Tabellen nedenfor angir først hvor mye kommunekassen innfordret av skatt og
arbeidsgiveravgift de ulike år, deretter hvor mye kommunens andel av skatt på formue og
inntekt utgjorde. Beløp oppgitt i hele tusen kroner.

Innfordret i alt
Kommunens andel

2002
75 466
25 014

2003
77 718
25 750

2004
75 635
25 813

2005
74 932
25 745

2006
76 423
26 723

2007
83 315
27 379
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ARBEIDSKAPITAL
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir et godt bilde
av kommunens økonomiske handlefrihet. Arbeidskapitalens driftsdel beskriver kommunens
likvide stilling og er definert som:

=

Sum omløpsmidler (OM)
fond (eks disposisjonsfond)
ubrukte lånemidler (ULÅN)
kortsiktig gjeld (KG)
Arbeidskapitalens driftsdel

Tabellen nedenfor viser utviklingen av arbeidskapitalens driftsdel.

OM
- fond
-ULÅN
-KG
=AK drift

2003
24 631 915
6 767 656
1 377 713
18 923 121
-2 436 575

2004
30 339 712
6 897 105
3 048 365
17 909 608
2 484 634

2005
38 406 295
7 278 737
1 118 189
16 984 673
13 024 696

2006
56 592 862
10 912 591
890 034
18 636 139
26 154 098

2007
65 110 706
13 414 425
4 444 115
17 219 179
30 032 987

LANGSIKTIG GJELD
Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens langsiktige gjeld, ekskl. startlån
(tidligere kalt formidlingslån) , i % av driftsinntekter og pr. innbygger.

Lån (LG)
% av driftsinntekter
(LG/DI)
Pr. innbygger
Innbyggere 31.12

2003
72 346 873
64,34 %

2004
74 507 555
65,00 %

2005
69 129 970
56 %

2006
73 194 917
53,79 %

2007
78 669 827
60,58 %

40 103
1 804

41 905
1 778

39 707
1 741

43 259
1 692

48 234
1 631
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KAP. 3 – ÅRSMELDING – OPPVEKST OG KULTUR

Generelt.
Det overordnede målet for oppvekstavdelingen er fortsatt å drive våre skoler og barnehager i
samsvar med de lover og forskrifter som gjelder og på best mulig måte innenfor de
ressursrammer vi er tildelt.
Oppvekst- og kulturkontoret
En kan fristes til å tro at når antallet offentlige skoler i kommunen nå er vesentlig redusert, er
også arbeidet ved oppvekst- og kulturkontoret redusert tilsvarende. Det er nok ikke tilfelle. De
samme rundskriv, brev, rapporter og prosesser må vi fortsatt forholde oss til og/eller besvare.
Dessuten har vi fortsatt også ansvar for barnehagene, voksenopplæringen, kulturskolen,
bygdetun/museum, bibliotek og det øvrige kulturområdet.
Vi har også i år hatt noen måneder sykepermisjon i staben, men stort sett har vi maktet å ta
unna det mest nødvendige arbeidet. Saksbehandleroppgaver, administrative oppgaver,
personalforvaltning og styring av etaten har blitt prioritert.
Virksomhetsplan 2008: Godt arbeidsmiljø, budsjettbalanse, utarbeidelse av
kvalitetssikringssystem for kommunens virksomhet etter Opplæringsloven.
A.

GRUNNSKOLEN

Alle skolene driver et kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling. For å oppnå målsetningene i
Kunnskapsløftet, valgte Bindal kommune i k.sak 29/07 følgende felles satsningsområder for
grunnskolene skoleåret 2007/2008: Tilpasset opplæring, Entreprenørskap og Matematikk –
delta i regional satsing. I tillegg sa kommunestyret i k. sak 55/07 at de ønsket at ”Gården
som pedagogisk ressurs” skal bli utviklet som et tilbud til alle elevene innen kommunen
gjennom de tre største skolene.
Vi er godt i gang med alle disse fire områdene. Tilpasset opplæring har mange aspekter og har
vært en overordnet målsetning for mye av skolenes utviklingsarbeid gjennom de siste år.
Høsten 2007 fikk Bindal kommune også tilsyn fra fylkesmannen med fokus på dette området
”Tilpasset opplæring og spesialundervisning”. Fylkesmannen ga kommunen gode skussmål,
men ga oss også fire avvik som nå er rettet opp innen den pålagte frist. Innen entreprenørskap
er særlig Bindalseidet friskole kommet langt i arbeidet med å implementere
entreprenørskapstanken i hele skolens virksomhet. Både innen vår egen region og i
fylkessammenheng er det som skjer av entreprenørskapssatsing ved skolene i Bindal holdt
fram som et godt eksempel, og flere ønsker å komme hit for å hente inspirasjon og lære. Den
satsingen som gjøres innen entreprenørskap er ikke bare viktig for den enkelte skole, men den
kan ha stor betydning for den videre utvikling av det enkelte lokalsamfunn og kommunen som
helhet, - og må ses som en viktig og integrert del av ”Handlingsplan for utvikling av Bindal
kommune, Med vind i seglan”. Det deltar to personer fra hver av de tre største skolen, - seks
personer til sammen fra Bindal, i kursopplegg ved høgskolen i Nord-Trøndelag om ”Gården
som pedagogisk ressurs”. Opplegget er fortsatt i start- og utprøvingsfasen og vil utvikles og
evalueres etter hvert. Også dette kan ses som en del av vår satsing på entreprenørskap. Alle
skolene er med i den regionale satsingen på matematikk som startet opp høsten 2007.
Det har i den senere tid vært mye fokus på de nasjonale prøvene i grunnskolen. Forholdene er
så små ved mange av skolene i våre nabokommuner og i Bindal at resultatene ikke blir
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offentliggjort. Etter å ha fått resultatene fra alle skolene i kommunen og regnet ut
gjennomsnittsskåringen for hele kommunen, mener jeg at det er forsvarlig å offentliggjøre
resultatet. I tabellene nedenfor er resultatet sammenholdt med resultatene fra Brønnøy,
kommunegruppe 6 (som består av sammenlignbare kommuner med Bindal), gjennomsnitt for
Nordland fylke og gjennomsnitt nasjonalt.
Når det gjelder eksamens- og avgangskarakterer antallet avgangselever for lavt ved skolene i
Bindal til at resultatene kan offentliggjøres.
Lesing 5. klasse
Kommune
Bindal
Brønnøy
Kommunegr. 06
Nordland fylke
Nasjonalt
Lesing 8. klasse
Kommune
Bindal
Brønnøy
Kommunegr. 06
Nordland fylke
Nasjonalt

Mestr. nivå 1

23,8
36,3
33,6
32,4
26,5

Mestr. nivå 1

11,5
8,2
8,3
7,8
7,5

Mestr. Nivå 2

57,1
48,4
47,2
47,3
50,1

Mestr. Nivå 2

11,5
18,6
17,4
18,8
17,5

Mestr. Nivå 3

19,1
15,4
19,2
20,3
23,4

Mestr. Nivå 3

46,2
34
41,9
42,4
41,3

Mestr. Nivå 4

Mestr. Nivå 5

30,8
19,6
20,6
19,4
20,9

0
19,6
11,8
11,6
12,8

Virksomhetsplan 2008 Terråk skole: Skolen skal delta aktivt i den regionale
matematikksatsinga, skolen skal bli en aktiv entreprenørskapsskole, skolen skal
utvikle/utprøve ”Gården som pedagogisk ressurs”.
Virksomhetsplan 2008 spesialundervisning: Lukke avvik vedr. enkeltvedtak om
spesialundervisning, lukke avvik vedr. tydeligere vedtak om spesialundervisning, lukke avvik
vedr. PPT`s sakkyndige vurderinger, lukke avvik vedr. sikring av at alle elevene får tilpasset
opplæring.
Skolefritidsordningen
Eget SFO- tilbud organisert ved skolen har vi bare på Terråk. I Bindalseidet og Kjella krets
har vi et SFO- tilbud i samarbeid og fellesskap med barnehagen.
Virksomhetsplan 2008: SFO-tilbud til alle barn i 1. – 4. kl. som ønsker det på Terråk,
Bindalseidet og Kjella.
Voksenopplæringen
De fremmedspråklige innvandrerne får fortsatt sin rettmessige norskopplæring med
samfunnskunnskap lokalt i kommunen. Noe spesialundervisning for voksne er også
gjennomført etter sakkyndig tilråding.
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Naturfagundervisning
utendørs i Gangstøen.

B.

BARNEHAGEN

Barnehagen holder fortsatt stabile barnetall. Dette på tross av en generell nedgang i
kommunens befolkning. Dette kan ha sammenheng med at flere enn tidligere har begge
foreldrene utearbeidende, men vi håper og tror at det også har sammenheng med at barna
trives og at foreldrene er fornøyd med det tilbudet vi gir. Trivsel og motivasjon tyder på at
barna trives godt ved alle barnehagens avdelinger.
Barnehagebarn har ikke fri skoleskyss. Disse utgiftene dekkes av foreldrene selv. Alle tre
barnehageavdelingene har imidlertid barn som reiser til / fra barnehagene med buss, selv om
antallet er redusert i forhold til tidligere år. Avd. Terråk har i tillegg barn som reiser med
hurtigbåten til / fra barnehagen.
Barnehagen har i fellesdelen i årsplanen følgende hovedsatsningsområder for perioden 2007–
2010: sosial kompetanse, forberedende lese- og skriveopplæring, forberedende
matematikkopplæring, natur og miljø. Alle barnehageavdelingene arbeider aktivt innenfor
alle disse satsningsområdene.
Pga. stor søkning om barnehageplass på Terråk, har vi også i 2007 løst plassproblemet med å
ta i bruk idrettslagets skihus. Det er en grei midlertidig løsning. Fødselskullene vi har oversikt
over fremover tyder på at denne bruken kan reduseres i årene fremover.
I tillegg er det behov for bygningsmessige forbedringer / endringer ved alle avdelingene. Som
eksempel kan nevnes: - nytt gulvbelegg Terråk, - bygging av vognskjul Terråk og
Bindalseidet, - oppsetting av utelys Kjella, - vedlikehold av gipsplater (vegg) Terråk, - med
mer. En del av møblementet ved alle avdelingene er også modent for utskiftig / oppussing.
Kort sammenfattende evaluering av oppvekst
Skolene og barnehagene er godt i gang med de priorterte satsningsområdene som er nevnt
ovenfor. Det har vært stor aktivitet og det er gitt gode tjenestetilbud til våre brukere. Elevene
i skolen og barna i barnehagene har hatt gode vekst- og utviklingsmuligheter. Vi har dyktige
og engasjerte medarbeidere som anstrenger seg for å skape et godt arbeids- og utviklingsmiljø
både for barna og for de voksne i miljøet.
Virksomhetsplan 2008: Godt arbeidsmiljø, budsjettbalanse, fornøyde brukere- barn, fornøyde
brukere- foresatte, full barnehagedekning

15

C. KULTUR
Kulturskolen
Bindal kulturskole har elever fra hele kommunen. Vi prøver så langt det er mulig å være i den
skolekrets som eleven er. Ut fra dette har vi følgende utfordringer:
• Foreldre som må bringe elevene til og fra time.
• Lærere som må reise til andre skolekretser for undervisning.
• Mange skoler som må ha rom som er egnet til undervisningen.
Kulturskolen ”sliter” med å bli akseptert som en ressurs for de andre skolene, for PPT og
RKK. Dette gjelder også innen barnevern og helsevesen. Dette er en situasjon som gjør at
utviklingsmuligheter for personer og institusjoner i kommunen ikke blir utnyttet.
Det at kommunen for 2007 åpnet for muligheten til at kulturskolen kunne gå inn i
eldreomsorgen og i PU-tjenesten med prosjekter, kan bidra til at synet på kulturskolen blir
forandret.
Kulturskolen er i gang med en evaluering av ”Den kulturelle skolesekken” for Bindal. I den
forbindelse er det søkt om utviklingsmidler til 6 prosjekter. Kulturskolen har fått
utviklingsmidler til ett av disse prosjektene: Fiskebonden og småbrukeren. Et prosjekt som
baserer seg på vår regionale og lokale historie. Et prosjekt som rommer flere fag i skolen og
som skal være et hjelpemiddel til kunnskap i skolen. Det vil bli arbeidet i nært samarbeid med
skolene med utviklingen av ”Den kulturelle skolesekken”.
Et annet prosjekt som er under utvikling er ”Film i kommunen”. Her er det et samarbeid
mellom Kulturkontoret, Helgeland museum avd. Bindal, Bindal kirkekontor og kulturskolen.
Bindal Initiativ AS er også knyttet nært opp til prosjektet. Samarbeid med Nordland Film og
HINE med flere er inngått. Det vil her bli flere samarbeidsparter. Målet er å markedsføre vår
kommune på en mest mulig profesjonell måte, samt å kunne sende overføringer fra
kommunestyremøter, kirkelige handlinger, kulturelle arrangementer m.m.
Kulturskolen har inngått et godt samarbeid med Bindal Initiativ AS. Dette for å sette fokus på
forholdene omkring kultur og næring. Dette er et spennende utviklingsarbeid der de mange
muligheter blir satt fokus på og mulighetene til å kunne hjelpe næringslivet fremover står i
fokus.
Det er i 2007 kjøpt inn noen nye instrumenter, men vi trenger flere nyinvesteringer for å
kunne ha den standard som ønsket.
Bindal kulturskole har pr. i dag godt kvalifiserte lærere som yter en flott innsats. Vi har
utfordringer som andre skoler ikke har. Dette gjør at det er problemer med å avholde
stabsmøter, foreldremøter og møter med andre samarbeidsparter. Arbeidstid og
stillingsstørrelser gjør dette vanskelig. Lærerne har andre undervisningsstillinger ved andre
skoler og disse er i hovedsak hovedarbeidsgiver, dette gjør at møter blir lagt til sen kveldstid.
Vi har her en utfordring når det gjelder samarbeidsformer innad og spesielt utad mot andre
aktuelle samarbeidsparter.
Kulturskolen i Bindal har i 2007 vært inne i en meget konstruktiv periode. Det er startet to
nye prosjekter mot nye brukergrupper. Vi har flere interessante prosjekter under utvikling da
mot skole, kultur og næringsliv. Det er inngått samarbeid med nye parter innen kirke, skole,
kultur og næringsliv. Kommunen har mange store utfordringer fremover og kulturskolen
ønsker å være en aktiv medhjelper i dette arbeidet.
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Virksomhetsplan 2008: Opprettholde og om mulig utvide det tilbudet kulturskolen gir
innbyggerne i dag, videreutvikle den lokale kulturen i Bindal, søke alternative
finansieringsmåter for kulturskoleaktiviteter.
Kulturprisen
Kulturprisen ble i 2007 tildelt Edgar Bøkestad.
Bygdekino
Bygdekinoen har hatt kinoforestillinger annenhver tirsdag på Terråk, og annenhver onsdag på
Horsfjord. Det var totalt 905 besøkende på 33 visninger i 2007. Det gir et snitt på 27,5 pr
visning.
Virksomhetsplan 2008: Fortsette samarbeidet med Bygdekinoen om to visningssteder.
Bindal folkebibliotek
Åpningstider:
Pga. lovpålagt studie i bibliotekkunnskap for biblioteksjefen har biblioteket vært stengt
mandager. Onsdag og fredag har biblioteket vært åpent fra 10.00 – 15.45. Torsdag har vært
kveldsåpent (fra kl. 18.00 – 20.00). I tillegg kan lånere som har vanskelig for å komme i
bibliotekets åpningstid, få hjelp til å låne bøker ved å henvende seg i resepsjonen i 2. etasje.
De kan også ringe, sende e-post eller bestille bøker via bibliotekets Websøk og avtale
utleveringssted med biblioteket.
Innredning:
I 2007 har vi kjøpt inn nye billedbokkrybber til barneavdelingen og ekstra hyller til
voksenavdelingen. I løpet av 2007 har voksenavdelingen blitt omorganisert og kriminal- og
kjærlighetsromaner har blitt kategorisert ut på egne hyller.
Besøk og utlån:
Besøks- og utlånstall er omtrent som før. Utlån til skolene i forbindelse med klasselesekurs og
andre lesekampanjer er økt siste år.
Kurs og møter:
Biblioteksjefen var på kurs om bibliotekfilial i barnehagene (BOKTRAS) høsten 2007. Det ser
svært interessant ut, - håper å få til dette i Bindal i løpet av 2008. Det vil øke tilgangen på
bøker hos barnehagebarna, gjøre det enklere for foreldrene å finne bøker til høytlesing og på
sikt kanskje føre til at barna i Bindal blir bedre lesere med større språklig bevissthet.
Biblioteksjefen deltar nå på regionale møter med bibliotekene i Ytre-Namdal. De bruker
samme datasystem som oss og har et organisert samarbeid med møter minst fire ganger årlig.
For Bindal folkebibliotek er det en stor fordel å samarbeide med bibliotekene i Namdalen pga.
kommunikasjonene. Det er også kortere avstander for å delta på andre kurs og møter i
Trøndelag. Bibliotekene i Namdalen har i løpet av 2007 arbeidet for å få med
skolebibliotekene. Det ser ut til at de velger samme modell som oss der skolebibliotekene har
felles katalog som folkebiblioteket. Dette gjør det enda mer interessant for oss å øke
samarbeidet sørover.
Virksomhetsplan 2008: Bedre samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek,
lånereglement, bedre formidling av bibliotekets tilbud på internett/ egen hjemmeside til
Bindal folkebibliotek.
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Bindal Bygdebok
Målsettingen om utgivelse av Bind III i slutten av 2007, greide vi ikke å oppnå. Arbeidet med
å ferdigstille manuskriptet til trykking pågår nå for fullt, og målet er å få boken ferdig til
Nordlandsbåtregattaen sommeren 2008.
Virksomhetsplan 2008: Kvalitetssikre innholdet av bind 3 før utgivelse, bind 3 ferdig til
utgivelse innen 30.06.08, utkast til manus bind 4 ferdig i løpet av 2008
Helgeland Museum avd. Bindal
Helgeland Museum har siden 2004 hatt ansvar for driften ved Bindal Bygdetun. I løpet av året
2007 har det blitt gjennomført flere formidlingstiltak i regi av Helgeland Museum, som blant
annet utstillinger, forestillinger og opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken. I tillegg har
Helgeland Museum påbegynt arbeidet med registrering, magasinering og digitalisering av
gjenstandssamlingen. I forhold til bygningsvern har det blitt gjennomført ulike
vedlikeholdstiltak og et større restaureringsprosjekt ved Bindal Bygdetun. Utover dette har
museumsavdelingen i Bindal også blitt tilknyttet flere nye regionale utviklingsprosjekter.
Totalt har det vært 997 besøkende ved Bindal Bygdetun i løpet av året.
Virksomhetsplan 2008: Avklare eierforhold vedr. Båtsenteret, samordning av planer for
museumsbygg og eventuell Servicesenterutbygging, nært samarbeid med Helgeland Museum
vedr. planlegging av museumsbygg i Bindal
Regionalt kultursamarbeid
Det regionale kultursamarbeidet er videreført med prosjekter innen dans, musikk, turhåndbok
og ungdommens kulturmønstring. Bindal har fortsatt en koordinerende rolle i dette arbeidet,
der kommunene legger inn ca kr 150.000 hvert år, og har tidligere år søkt støtte fra Nordland
fylkeskommune om tilsvarende sum. Dessverre har fylkeskommunen kuttet sin budsjettpost
til regionalt kultursamarbeid, og i 2007 fikk regionen støtte kun til ett prosjekt.
Bindal deltar i samarbeidet med fylkeskommunen om teaterinstruktør i regionen.

Ungdommens
kulturmønstring
2007 ble
gjennomført i
samarbeid mellom
kulturskolene i
Bindal og Sømna.
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Idrett
2001
2002
2003
2004
2005
Kulturmidler
125.000 105.000 105.000 52.500 55.000
Spillemidler ** 379.000 561.000 790.000 185.000 39.000
**
= Utbetalte tilsagn om spillemidler fra fylkeskommunen.

2006
2007
85.000 160.000
0
200.000

Samfunnshus
Bassengene var åpne i tiden fra januar til midten av mai, og åpnet igjen i oktober. Bassenget
på Terråk nyåpnet i desember 2006 etter full renovering av basseng, dusj og garderobeanlegg.
Det er sendt søknad om spillemidler for tilsvarende fornying/oppgradering av bassenget på
Bindalseidet. IL Kula og Terråk idrettslag har ansvaret for badevakter de dagene bassengene
er åpne for publikum.
Virksomhetsplan 2008:
Kunstformidling: Innbyggerne i Bindal skal få oppleve musikk og teater framført av
profesjonelle utøvere.
Tilskudd: Sørge for at det frivillige kulturlivet får nødvendig økonomisk støtte til
opprettholde driften og til å sette i gang nye tiltak.
Veiledning: Hjelpe det frivillige kulturlivet med råd og veiledning.
Planarbeid: Starte opp arbeid med rullering av anleggsplan og gjøre ferdig kulturminneplan
Kort sammenfattende evaluering av kultur
Ressurser til kultur er kuttet de siste årene, men ble styrket noe i 2006 og 2007, - både
budsjettposter til arrangement/ tilskudd og til noe oppgradering av biblioteket.
Den administrative siden av kulturlivet består nå av kulturkonsulent i 30 % og rektor i
kulturskolen i 30 %. Det gjør at det blir liten tid til aktiv oppfølging av kulturlivet fra
kommunens side. Lag og foreninger må i stor grad klare seg selv. Skoleåret 2007/2008 er det
engasjert en prosjektleder i 20 % som arbeidet med Kulturbasert næringsutvikling. Dette er et
nytt og krevende felt og arbeidet skjer i nært samarbeid med Bindal Initiativ.
Et positivt trekk er at utdannelsesnivået blant lærerne i kulturskolen er høyt og her ligger en
del muligheter, men vi trenger å dra veksler på andre profesjonelle miljøer for å få en ønsket
utvikling. Det å berge profesjonelle aktører i kommunen har svært stor betydning for
utviklingen i Bindal kommune.
På kulturvernsiden har vi hatt en styrking av tilskudd til museum, og vi ser store muligheter i
samarbeidet med Helgeland Museum, slik at vi kan sikre kulturminnene i Bindal og få til en
bedre formidling av fortiden.

D. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste)
Også i 2007 har PPT gjort en god og nødvendig jobb i Bindal. PPT og det øvrige
hjelpeapparatet i kommunen, som helsesøster og barnevern, har nå et organisert og nært
samarbeid. Vår kontaktperson ved PPT bor i Bindal og har full stilling innen denne tjenesten
på Sør-Helgeland.
RKK (Regionalt kontor for kompetanseutvikling)
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RKK har fortsatt hatt en viktig funksjon med oppfølging og koordinering av kompetanseutvikling og kanalisering av midler til utviklingsarbeid i regionen for hele den kommunale
sektor.
MOT
MOT i Bindal har siste år bestått av Geir Holten og Tom Van Tuijl. Tom er ny MOTinformatør i Bindal kommune og ble utdannet i juni. Tom startet med MOT-programmet ved
skolestart høsten 2007. Tom er nyinnflyttet til Bindal og kommer fra Nederland. Han har bred
erfaring i arbeid med ungdom fra det nederlanske politi og forsvar. Dette medfører at MOT`s
arbeid i Bindal kan utvides ut over skoleprogrammet.
I tillegg til de ordinære skolebesøkene har MOT samarbeidet med kirken om å gjennomføre
helgesamling for ungdommer i Bindal. Denne samlingen skal spesielt legge vekt på at
ungdommene skal møtes for teambuilding og skape gode relasjoner. Arrangementet er
planlagt gjennomført i starten av 2008. Videre er MOT gått inn i et samarbeid med
Frivillighetssentralen og kirken angående en helgesamling for å skape workshops med
ungdomsrelaterte temaer. Denne helgen er planlagt gjennomført høsten 2008.
MOT er også med i planleggingskomitèen for prosjektet ”Ingebrigt Steen Jensen”, for å
fremheve viktigheten av at ungdom i Bindal skal få så gode relasjoner til Bindal kommune at
de etter endt utdanning, vil komme tilbake til hjemkommunen å skape sin egen arbeidsplass.
Skolehelsetjenesten
Helsesøstrene har regelmessige besøk ved skolene. I tillegg har de rutinemessige
oppfølginger av alle skolebarn, og enkelte barn følges tettere opp med samtale og eventuell
annen oppfølging.

Økonomiske vurderinger vedr. oppvekst- og kultur 2007
Regnskapet viser at oppvekst- og kultursektoren i 2007 har hatt et netto forbruk på
kr 22.777.000,-. Dette er kr 63.000,- mer enn regulert budsjett. Men for å få et sant bilde av
OK-avdelingens regnskap, må en holde dette resultatet opp mot at det gjennom to budsjettreguleringer er avsatt henholdsvis kr 501.000,- til disposisjonsfond og kr 835.000,- til bundet
fond (skjønnsmidler barnehager) på Hk 1.2. Realiteten er derfor at også i 2007 har vi et godt
plussresultat. Dette kan tilskrives at hele organisasjonen har forsøkt å spare der det har vært
mulig og på alle måter vært meget nøktern.
Mål for 2008
Det er laget virksomhetsplaner for 2008 for de forskjellige ansvarsområder innen OKavdelingen . Hovedmålene derfra er referert ovenfor under de aktuelle områdene. Disse
hovedmålene er det de forskjellige ansvarsområdene/avdelingene skal arbeide mot
inneværende år, og som følgelig vil være hovedgrunnlaget for vurdering av måloppnåelse i
neste årsmelding.
Oppvekst- og kulturkontoret 25.02.2008

Knut Gutvik
Oppvekst- og kultursjef
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KAP. 4 – ÅRSMELDING 2007 – HELSE OG SOSIAL
BEMANNING
Helsestasjonen
Legekontoret
Sosialkontoret
Fysak
Psykiatrisk sykepleier
Institusjonstjenester inkl. vikarpool
Hjemmetjenester inkl vikarpool
Helse- og sosialsjef
Sum

2,5 årsverk
7,0 årsverk
3,5 årsverk
0,6 årsverk
1,0 årsverk
38.9 årsverk
34,0 årsverk
1,0 årsverk
88,5 årsverk

OVERORDEDE MÅL FOR DRIFTEN I 2007
Gi god faglig service og god tilgjengelighet.
Gi de ansatte gode arbeidsplasser.
Etterkomme lover og forskrifter, spesielt fokus på internkontroll
Budsjett 2007.
Folkehelsearbeid i praksis.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2007, men jeg opplever mange
tjenestemottakere som gir gode tilbakemeldinger på våre tjenester. Det er få klagesaker
gjennom året. De fleste søknader behandles i nær kontakt med søker og pårørende for å få til
så god hjelp som mulig. God informasjon om våre tjenester og serviceerklæringer er viktig for
tjenestemottaker og for den ansatte.
Et godt arbeidsmiljø gir ofte nedgang i sykefravær. Utover året sank sykefraværet i de fleste
avdelingene.
Internkontroll er å sikre gode rutiner og system for avvik. Behandling av avvikene vil
fortløpende bedre kvaliteten på våre tjenester. Her er det gjort mye bra, men mye står igjen.
Det ser ut som oppgaver rettet mot tjenestemottaker blir prioritert. Mange kvier seg for å
melde avvik.
Regnskapstallene for 2007 viser at helse- og sosialavdelingen har et mindreforbruk på ca 1,7
mill kroner. Legetjenesten hadde mer utgifter i forhold til vikarer og fornying av datautstyr.
Aktiviteten synker når vi har vikarer og dermed også inntjeningen ved kontoret.
Sosial og barnevern hadde reduserte utgifter til funksjonshemmede barn, sakkyndige
vurderinger, utsatte rettssaker og sosialhjelp. Avdelingen har fått refusjon sykepenger uten å
leie inn vikar. Pleie- og omsorg gikk som helhet i balanse. Alle avdelinger har reduserte
utgifter til kjøp av varer og tjenester.
En temadag om folkehelse med mange kommunale avdelinger og Nordland fylkeskommune
viser at vi har mange ansatte som arbeider med forebyggende tiltak og veiledning i
egenomsorg. Vi har en plan over vårt folkehelsearbeid, men vi har ikke fått på plass en
folkehelsekoordinator. Det er foreslått en stilling på 50 % med ansvar for fysak og folkehelse.
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TILSYN
Fylkesmannen var på tilsyn i Bindal høsten 2007. De gjennomførte en systemrevisjon av
gjennomføring av Lov om sosiale tjenester, støttekontakt og avlastning.
Det ble ikke gitt avvik.
ALKOHOLKONTROLL
Helse og sosialsjefen har fått delegert ansvaret for den kommunale alkoholkontrollen. Alle
salgs- og serveringsbevillinger skal kontrolleres tre ganger pr år eller ved behov. Det er
gjennomført 12 kontroller. Det er to firma som har serveringsbevilling og 5 firma som har
salgsbevilling. Kommunen har gitt bevilling til 26 enkeltarrangement.
Virksomhetsplan for 2008:
Gjennomføre 15 alkoholkontroller.

LEGETJENESTENE
Tidligere kommunelege 1 sluttet i februar 2007 og det er ikke ansatt ny lege. Kommunen har
brukt vikarbyrå som skaffer unge vikarleger fra Danmark og Sverige for å dekke opp denne
stillingen. Kommunen har så langt vært heldig å få turnusleger hvert halvår. Disse har krav på
og behov for mye opplæring i allmennmedisin og veiledning i det daglige arbeid.
Året har vært preget av uoversiktlig legebemanning med stort opplærings- og
veiledningsbehov. Pasientene kvier seg for å møte stadig nye og fremmedspråklige leger.
Pasientene har en høy gjennomsnittsalder og mange av henvendelsene går via
hjemmesykepleien og ved tverrfaglige samarbeidsmøter.

Type henvendelse:
Konsultasjon
Telefon
Enkel pas.kontakt
Tlf samt med komm.helsetj
Konsultasjon / ø.hj
Sykebesøk / ø.hj
Totalt

2006
5559
4874
3183
1796
176
390
15978

2007
4743
3232
3006
1909
288
351
13529

Det er kort ventetid for ordinær legetime, og akutte henvendelser tas unna på dagtid. Kontoret
har ny programvare for EKG, spirometri, 24 timers registrering av blodtrykk og egen
hjertestarter.
Legetjenesten har hatt et godt samarbeid med sykehusene i Nord-Trøndelag, jordmor,
ambulanse, helsestasjon, fysak, fysioterapeuter, hjemmesykepleien og sykehjem. Spesialister i
psykiatri, reumatologi, pediatri og geriatri har hatt poliklinikkdager i Bindal siste året.
Arbeidsmiljø, veiledning og faglig innhold beskrives som godt av både vikarer og kandidater,
men de blir ensomme på fritiden.
Rekrutteringen av leger til allmennmedisin er nå svært dårlig over hele landet.
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Virksomhetsplan for 2008:
Alle stillinger besatt og at alle ansatte trives på jobb og har et forsvarlig arbeidsmiljø.

SKYSS AV HELSEPERSONELL, SYKETRANSPORT OG AMBULANSE TIL SJØS
Bindal kommune kjøper denne tjenesten av JB båtskyss AS.
Bindal kommune og Helgelandssykehuset deler på utgiftene. Sykehuset har ansvar for
ambulansetransport og syketransport og kommunen for skyss av helsepersonell.

TJENESTE
Ambulanseturer
Syketransport
Skyss helepersonell /
legevakt
SUM

2005
Kjørte km
44 (1 tur)
2 025
352

2006
Kjørte km
82 (2 turer)
1 972
128

2007
Kjørte km
218 (7 turer)
2 885
332

2 421 km

2 182 km

3 435 km

Årlig utgift kr 1,2 mill, inkl mva.
Helgelandssykehuset
kr 650 000,-, uten beredskap fra kl 00 00 til 08 00.
Bindal kommune betaler
kr 550 000,-, med beredskap 24 timer pr døgn.
Virksomhetsplan for 2008:
Bindal kommune får en for kommunen god skriftlig avtale med Helgelandssykehuset
vedr skyssbåt i Bindal.

FYSIOTERAPITJENESTER
Bindal kommune gir 75 % driftstilskudd til fysioterapeut Roar Eck.
Bindal kommune gir 75 % driftstilskudd til fysioterapeut Vibeke Sørstad.
Fysioterapeutene driver hver sin virksomhet i felles lokaler. I 2007 har begge to tatt
videreutdanning, dette har medført redusert aktiviteten i instituttet. Det har vært ventelister
hele året. Fysioterapeutene prioriterer, nyopererte pasienter, sykemeldte, sykehjemmet, akutte
situasjoner og unge kronikere. Dette medfører at personer utenfor arbeidslivet med kroniske
plager må vente.
Instituttet merker tydelig at det er økt etterspørsel etter behandling etter kirurgiske inngrep.
Færre pasienter henvises til rehabiliteringsinstitusjoner. Mange pasienter opereres ved private
sykehus.
Roar Eck holder på med videreutdanning i klinisk ortopedisk fysioterapi, han beregner å være
ferdig i løpet av 2008.
Vibeke Sørstad tok videreutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Dette er en
behandlingsform som krever behandling over lang tid (12 – 24 mnd) og lang tid hver gang.
Instituttet opplever at de har god kompetanse og tilgangen på pasienter er økende. Roar Eck
har størst andel menn som pasienter og Vibeke Sørstad har flest kvinner.
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Roar Eck har i 2007 behandlet 167 pasienter, derav 158 fra Bindal. Han har gitt 1907
behandlingstimer.
Vibeke Sørstad har i 2007 behandlet 101 pasienter, derav 88 fra Bindal. Hun har gitt 1115
behandlingstimer,
Virksomhetsplan for 2008.
Ingen ventelister.
Faste formelle møter med kommunen.

HELSESTASJON
Det ble født 12 barn i Bindal. Alle har fått hjemmebesøk etter fødsel, enten av jordmor eller
helsesøster eller av begge. Barna har vært fulgt opp etter anbefalt helsestasjonsprogram. Alle
barn har fått sine anbefalte vaksiner.
Skolehelsetjenesten
Anbefalte vaksiner er gitt og målrettede helseundersøkelser er gjennomført i 3. klasse, 5.
klasse og 9. klasse. Som tidligere år har helsesøstrene prioritert felles besøksdager med PPT
på skolene for å få til et tverrfaglig arbeid. Dette har vært nødvendig for å få samarbeidet til å
fungere. Det har vært sjeldnere ordinære skolebesøk hvor helsesøstrene er disponible for
elever og lærer. Et besøk på skolene hver 14. dag hadde vært ønskelig, men vi har knapt vært
der 1 gang pr mnd. Ansvarsgrupper rundt barn med spesielle behov har også vært noe
forsømt fra helsesøsters side i år pga redusert bemanning. Vi har i år hatt mindre tid til å bidra
med undervisning i klassene og tid til å delta på foreldremøter. Altså har det helsefremmende
arbeid kommet litt i bakgrunn i skolehelsetjenesten i år.
Offentlig helsearbeid
Dette er et arbeid som omfatter miljørettet helsevern, rådgiving og vaksinering ved reiser til
utlandet, tuberkulosearbeid og deltakelse i arbeidet med å forebygge smittsomme sykdommer.
Et punkt under miljørettet helsevern er forebyggende oppgaver i forhold til de faktorer i
miljøet som har innvirkning på helsen. Her bør helsestasjonen samarbeide med andre
avdelinger og etater. Dette har det imidlertid verken vært tid eller ressurser til å ta tak i.
Rådgiving og vaksinasjoner ved utlandsreiser har vært utført.
Situasjonen i 2007 har gjort at vi har vært nødt til å prioritere oppgavene strengt.
Tilbakemeldinger fra elever, foreldre og samarbeidspartnere sier at vi kan være vanskelig å få
tak i, og dette er ikke bra i forhold til at helsestasjon skal være et lavterskeltilbud for barn og
foreldre.
Jordmortjenesten
Jordmor har hatt kontordag en dag pr. uke. Da har hun hatt kontroll av gravide. Hun har ellers
hatt bakvakt i en uke rundt hver termin og har fulgt de fleste til sykehuset. I 2007 ble det født
12 barn. Dette har blant annet vært en transportfødsel og flere fødsler like etter ankomst på
sykehuset. Jordmor opplever at følgetjenesten er viktig for fødende i Bindal. De har lang vei
til sykehus og i år har flere født før termin eller etter termin og på dager hvor jordmor ikke har
vakt. Jordmor stiller likevel opp og følger de fødende. Hun avspaserer da disse dagene når det
er roligere tider. Jordmor har også arrangert et fødselsforberedende kurs og hatt
barselgrupper.
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Virksomhetsplan for 2008:
Yte god faglig service og være lett tilgjengelig for foreldre og barn.
Jobbe med å videreutvikle kvalitetssikring og internkontroll.
Etterkomme statlige anbefalinger og lover og forskrifter.

PSYKIATRISK SYKEPLEIER
Stillingen ligger administrativt under helse- og sosialsjefen. Oppgavene er i KOSTRA
beskrevet som: diagnose, behandling og rehabilitering.
Stillingens oppgaver er delt i to, på systemnivå og på individnivå.
Psykiatrisk sykepleier er et lavterskeltilbud til de som føler / tror han kan være til hjelp.
Det er ingen venteliste og de som henvender seg får time i løpet av en uke. Noen trenger en til
to samtaler og andre trenger konsultasjon over lang tid.
Arbeidet krever mye selvstendig arbeid både faglig og administrativt. Mye av tiden går til
koordinering av hjelpetiltak, samtaler med brukere og veiledning av kommunalt personale.
Psykiatrisk sykepleier har det faglige ansvaret i Åsentoppen. Der er han ansvarlig for
samarbeidsmøter hver annen uke og 6 fagdager i løpet av året.
Han er kommunens bindeledd i forhold til: Namsos sykehus, DPS Kolvereid, hjelpeverger,
apotek og andre.
Han samarbeider med skoler, barnehager, helsestasjon, barnevernet, sosialkontoret, NAV,
Fysak, PPT, legekontoret, hjemmetjenestene og sykehjemmet.
Virksomhetsplan for 2008.
Være tilgjengelig for de med behov.
Gi hjelp eller henvise videre
Gi veiledning og undervisning til andre ansatte
Være faglig oppdatert.

FYSAK
Fysak Bindal går nå mot sitt 10. år. I løpet av disse 10 årene har sykefraværet i kommunen
blitt redusert, men om dette skyldes økt aktivitetsnivå blant arbeidstakerne blir bare
spekulasjoner. Men med så mye forskning på tema fysisk aktivitet og helse og de positive
ringvirkninger dette har på mennesket, kan man jo anta at dette er en av årsakene til redusert
sykefravær. Fysak Bindal har hatt mange ulike aktivitetstiltak gående.
De tilbudene som har vært drevet i 2007 er seniordans både ved Terråk, Kjella og
Bindalseidet. Terråk barnelag som har ca 45 -50 barn fra aldersgruppen 1 ½ til 13 år. Det har
vært gjennomført sirkeltrening og pausetrim på arbeidsplassen. Dette er aktiviteter som ledes
av frivillige.
Fysak sentralen i kommunen har vært drevet som et prosjekt i 3 år 2004 – 2007. Prosjektet har
vært finansiert av Sosial- og helsedirektoratet, Nordland fylkeskommune og Bindal
kommune. Bindal er en av 7 kommuner i Nordland som har deltatt i hele prosjektperioden. De
andre kommunene er Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Narvik og Vefsn.
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For å få delta på fysaksentralen må man ha en fysakresept. Det får man ved å ta kontakt med
lege eller fysioterapeut. På sikt er det meningen at NAV og eventuelt andre også kan henvise.
Fysakresepten gjelder i tre måneder og opplegget starter med en helsesamtale. Helsesamtalen
er en del av kvalitetssikringen av reseptordningen og er basert på endringsfokusert rådgivning.
Ved oppstart av resepten og på slutten foretas det en formtest, UKK – gåtest. Fysaksentralen
er åpen 2 dager i uken, mandag og torsdag..
Fysakresepten åpner for fysisk aktivitet, røykeslutt og kostholdsveiledning.
Målsetting for 2008:
Folkehelsekoordinator ansatt.
En frisk og aktiv befolkning i kommunen

SOSIALTJENESTEN
Alle stillinger er besatt, men pga sykemeldinger var helse- og sosialsjefen også ansvarlig for
sosialtjenesten og barnevernet store deler av 2007.
Økonomisk sosialhjelp er gitt til 31 klienter, en stor nedgang fra tidligere år. Det er gitt
kr 411 000,- i økonomisk sosialhjelp og kr 74 000,- i lån.
Kommunens satser for sosialhjelp ligger litt over statens veiledende satser. De aller fleste
klientene har trygdeytelser som er så lave at de ikke er i stand til å dekke livsopphold og
bolig. De er derfor berettiget til supplerende sosialhjelp.
Arbeidsmarkedet har vært så godt at personer som dropper ut av skolen har fått seg ordinært
arbeid og kan forsørge seg selv.
Sosialkontoret opplever at mange av de som tar kontakt har stor gjeld og mange har
gjeldsordning som de ikke greier å følge opp. Kontoret har ganske god erfaring i å bistå de
med stor gjeld, men de har ikke mulighet for å bruke så mye tid på hver klient som det er
behov for. Et viktig mål for arbeidet ved sosialkontoret er at alle skal ha en egnet bolig og
være økonomisk selvhjulpen.
Sosialkontoret er ansvarlig for alt vedrørende Husbanken sin bostøtteordning. Endringen fra
søknadsfrist tre ganger pr år til hver måned har gitt kontoret mer arbeid og gjør at flere ansatte
må kunne saksbehandling på området.
Sosialkontoret har siden august 2007 ikke gitt vedtak om leksehjelp. Reglene om at alle som
får hjelp etter lov om sosiale tjenester, § 4-2, skal registreres av helsepersonell i IPLOS
(individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), gjør at de ikke fyller vilkårene for hjelp.
Funksjonshemmede barn og unge som har vedtak om støttekontakt og avlastning vil bli
overført til pleie og omsorg sin miljøtjeneste fra og med 2008.
Virksomhetsplan for 2008.
Forberede etablering av NAV
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BARNEVERNSTJENESTEN
Barneverntjenesten sin viktigste rolle er å være med på å legge forholdene til rette sammen
med foreldre, barnehage, skole, helsestasjon og andre slik at alle barn får tilfredsstillende
oppvekstvilkår. Alle foreldre vil sine barn alt vel, men det er ikke alltid godt nok. Vi ser
voksne som sliter med psykiske plager, atferdsavvik, manglende emosjonell omsorg, dårlig
somatisk helse, dårlig økonomistyring og rusproblemer. Vi opplever at barn sliter med
funksjonshemming, psykiske problemer, rusmisbruk, atferdsproblemer og annet. Vår
utfordring er å finne gode hjelpetiltak som kan kompensere for foreldrenes manglende
omsorgsevne og være med på å styrke familien for å kunne ivareta barna på en forsvarlig
måte.
Barneverntjenesten fikk tilført en halv stilling, som ble besatt i februar 2007. Det skulle gi
barnevernet rom for mer forebyggende tiltak, deltagelse på foreldremøter og tverrfaglig
samarbeid. På grunn av sykemeldinger ved kontoret har vi ikke fått styrket tjenesten slik vi
ville. De ansatte har stort sett arbeidet med å følge opp barn, foreldre og fosterforeldre.
Bindal kommune har 5 barn i fosterhjem og vi følger opp to ungdommer frem til 23 år. Vi har
11 barn som har hjelpetiltak etter lov om barnevern.
Avdelingen har mottatt 10 bekymringsmeldinger i løpet av året.
Pr 31.12.07 arbeider barnevernet aktivt med 14 barn, dette er en økning på fire barn fra 2006.
Kontoret opplever at det arbeides mye mer og over lengre tid med hver sak.
Barnevernstjenesten er avhengig av et godt samarbeid med alle som arbeider med barn. De
har regelmessige og formelle møtepunkt som gir mulighet for felles forståelse av barns behov
og gjensidig tillit til hverandres fagområder.
Barnevernet på Sør-Helgeland har samarbeid og den regionale advokaten er til god hjelp i vårt
arbeid. Regelmessige faglige møter og veiledning gjør at tjenesten er faglig oppdatert.
Virksomhetsplan for 2008.
Forberede ny organisering av barnevernet

PLEIE- OG OMSORGAVDELINGEN
Bindal sykehjem og hjemmetjenesten ble drevet som en enhet frem til 21.6.2007. I andre
halvår var det to avdelinger med hver sin leder. Ved en så stor omstilling har det væt tett
samarbeid hele året og derfor er årsmeldingen delt i en felles del, en del om hjemmetjenester
og en del om institusjon.
Kurs og opplæring som er gjennomført i 2007.
Brannøvelser
Førstehjelp
Lov om sosiale tjenester Kap. 4A
Grunnopplæring i data, kurs: Edb 123
Takling av vanskelig atferd/endring av rutiner vedrørende demens
Arbeidsmiljøkurs for ledere og verneombud, Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler, Nordland HMS
Lindrende omsorg og behandling (gjennom RKK og LIN)
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Fagdag om psykososialt arbeidsmiljø v/ Are Martinsen – 100 ansatte deltok
Fagdag for sykepleiere med fokus på legemiddelhåndtering.
Legemiddelhåndtering for ansatte med ansvar for håndtering av medikamenter.
Fagprogramopplæring i profil
Saksbehandlingskurs for ledere
Veiledning og kurs av Kløveråsen (undervisnings- og kompetansesenter på demens)
Fagdag om IPLOS i Mosjøen
Kosthold og ernæring ved sykdom (diettkurs) for alle på kjøkkenet.

Bindal legekontor og ambulansesjåførene øver regelmessig.
Utdanning.
4 hjelpepleiere har tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid.
1 sykepleier har tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid.
1 ansatt har tatt sykepleierutdanning.
1 hjelpepleier startet videreutdanning i geriatri.
Elever fra videregående skole, studenter og andre har hatt praksis gjennom hele året.
Avdelingen har 64 % ansatte med fagutdanning. Dette er en reduksjon på 3 % siste året. Målet
er at alle skal ha fagutdanning.
Tilsyn
KomRev Nord startet på forvaltningsrevisjon i pleie- og omsorg før jul 2007. Rapporten
kommer våren 2008.
Farmasøytisk tilsyn – gjennomført vår og høst ved Bindal sykehjem. Avvik ble lukket ved å
revidere enkelte prosedyrer.
Branntilsynet ga avvik og merknader. Dette er rettet opp.
Mål for 2007
gi god faglig service og god tilgjengelighet
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gi de ansatte gode arbeidsplasser
etterkomme lover og forskrifter (fokus på internkontroll)
budsjett for 2007
Tjenestemottakerne skal oppleve god faglig service og god tilgjengelighet. De
får vedtak på de tjenestene de mottar og IPLOS-registrering legges til grunn for det
tjenestetilbudet som gis. Fylkesmannen krever at IPLOS (individbasert pleie- og
omsorgsstatistikk) benyttes i saksbehandlingen. Medvirkning fra tjenestemottaker er også
sentral i all saksbehandling.
Tjenestemottakerne vet når vi kommer og hva vi skal gjøre. Tjenestetilbudet til
tjenestemottakerne er strukturert og de med størst behov har tiltaksplaner og primærkontakter.
Serviceerklæringen deles ut til de som benytter tjenestene.
Det er flere tjenestemottakere som har et omfattende hjelpebehov. For de som ønsker å bo
hjemme så lenge som mulig prøver vi å legge til rette for det. Vi har fast nattevakt i 3 boliger i
tillegg til sykehjemmet, men ikke ambulerende nattevakt i hjemmesykepleien. Mange av
tjenestemottakerne har trygghetsalarm, og kan tilkalle hjelp hvis de har behov for det hele
døgnet. Vi kan bruke enkelte av nattevaktene vi har til å betjene alarmene.
Heldøgns omsorg er definert av fylkesmannen til å være forsvarlig hjelp innen 15-20
minutter.
Vi opplever at behov for avlastning og korttidsopphold ved sykehjemmet er økende. Likeså
muligheten for ”åpen retur”. Det er et viktig tilbud å ha, da pårørende/familie vet at de kan få
et rom på kort varsel om det skulle oppstå akutte behov.
Jeg opplever at det er god tilgjengelighet og god faglig service i tjenestetilbudet til
tjenestemottakerne. De får informasjon og enkeltvedtak, samt at de blir informert ved
endringer i tjenestetilbudet..
Arbeidet med å gi de ansatte gode arbeidsplasser, har vært prioritert. Det er satset på;
- hjelpemidler som IPLOS og fagprogrammet profil
- organiseringen og tilpasning av avdelinger og ledelse
- oppfølging av sykemeldte
- fokus på psykososialt arbeidsmiljø.
Opplæring i bruk av elektronisk fagprogram har kommet godt i gang, og vil være et
hjelpemiddel for alle ansatte etter hvert. All rapportering vedr Kostra er nå gjennom
fagprogrammet, og vi ser at det er et hjelpemiddel vi ikke kan være foruten.
I hjemmetjenesten er det 10 underavdelinger.
Sykehjemmet har 5 underavdelinger.
Det avvikles avdelingsmøter med leder til stede fra ukentlig til hver 8. uke, da det er ulike
behov på hver avdeling. Det har vært avviklet temadager med Are Martinsen til stede med
fokus på arbeidsmiljø. Dette var noe alle ansatte hadde mulighet til å være med på, og
oppmøte var tilnærmet 100 %. Sykefraværet har gjennom året vært historisk lavt i pleie- og
omsorgsavdelingen, og jeg opplever at oppfølging av ansatte er viktig.
Omstillingen hadde som mål å gjøre tilpasninger i ledersituasjonen i forhold til stort
arbeidspress på enkelte stillinger og for at leder skulle bli mer tilgjengelig i det daglige
arbeidet. Leder for institusjon og avd. ledere for avd. Åbjøra og Oternesset ble ansatt.
Avdelingsleder for Lesstua og arbeidsleder for kjøkken/vaskeri ble også ansatt, men av ulike
grunner har ikke disse leder stillingene kommet i aktivitet i 2007.
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Avdelingsledere har både fag- og personalansvar.
Å etterkomme lover og forskrifter (fokus på internkontroll), er noe vi daglig arbeider med.
Det er gjennomført saksbehandlingskurs for å ivareta dette blant avdelingslederne.
Avvikshåndteringssystem er utarbeidet, og gjennomgått på avdelingsmøter. Det er ikke i bruk
på alle avdelinger, men det blir bedre år for år. Det er slike meldinger som danner grunnlag
for at vi får utarbeidet internkontrollen.
Regnskapet har en del interne avvik. I miljøtjenesten har det vært større forbruk som følge av
økende behov. Det er kommet til to ressurskrevende tjenestemottakere som bruker over 35,5
timer pr uke. Dette krever mye tid og ressurser også til opplæring, organisering, veiledning og
oppfølging av tiltak.
Økende forbruk i miljøtjenesten har også medført økt bruk av vikar på Åsen dagsenter. Dette
fordi vernepleieren der er brukt til oppgaver i miljøtjenesten.
Sykehjemmet greide å komme godt i havn i forhold til budsjettet.. Det er alltid vanskelig å
vite helt hvordan man kommer ut da behovene til brukerne ikke lar seg styre og de har
rettigheter i forhold til å få dekket sine behov ut fra en faglig vurdering.
Ekstra midler til aktiviserende tiltak ble mottatt med glede i 2007. Disse ble brukt til Da Capo
på Åsen dagsenter, julebord, turer til Namsskogan familiepark m.m. Ved sykehjemmet ble det
brukt penger til musikk/underholdning og andre trivselstiltak på dagtid. Det ble bl.a. arrangert
bakedager i forkant av julen (lefse var svært populært, der det bl.a. ble benyttet beboeres
oppskrifter). Det ble også arrangert en tur rundt i fjordene med Ørtind i sommer, med stopp på
Vennesund med middag. Alle pengene ble ikke brukt pga at vi kom sent i gang med
planlegging og igangsetting.
Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende sier oss at vi har en god faglig standard på våre
tjenester og vi er tilgjengelige i forhold til å gi tilbud ut fra behovene til pasientene.
I forhold til internkontroll og avviksregistrering har vi forbedringspotensialer. Pr. i dag er det
fortsatt mørketall som gjør at vi ikke har den fullstendige oversikt over forbedringspotensialer
og områder vi må jobbe videre med for å rette opp.
Generell aktivitet.
Det er fattet 477 enkeltvedtak gjennom året, på 182 tjenestemottakere.
Av disse er det 14 avslag på tjenester.
HJEMMETJENESTER
Hjemmetjenesten er nå fordelt på 4 avdelinger, med hver sin avdelingsleder. Miljøtjenesten er
en nyopprettet avdeling, og inneholder blant annet den gamle PU-avdelingen. Det er 52
ansatte i avdelingen, det arbeides til forskjellige tider hele døgnet, - i 10 forskjellige
underavdelinger.
Boenheter: 36 stk.
Antall tjenestemottakere: 109 tjenestemottakere.
Hjemmesykepleie 90 tjenestemottakere
Praktisk bistand 68 tjenestemottakere
Miljøarbeid /psykiatri 15 tjenestemottakere
Dagsenteret 10 tjenestemottakere
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BPA: 5 tjenestemottakere
Trygghetsalarm: 33 tjenestemottakere
Individuell plan 15 tjenestemottakere
Avlastning i hjemmet: 6 tjenestemottakere har mottatt 26 døgn
Eldresenteret på Bindalseidet har middagskoking til hjemmeboende i ytre del av kommunen.
Her kokes det 20-25 middagsporsjoner daglig.
Kjøkkenet på Bindal sykehjem har middagskoking til hjemmeboende i indre del, totalt ca 2025 porsjoner daglig. Det er hjemmesykepleien som i hovedsak kjører ut middagen.

Virksomhetsplan for 2008
Sikre nok personell for å yte pleie- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere
At ansatte skal trives på jobb, og ha et forsvarlig arbeidsmiljø
Få elektronisk fagmodul i drift på plan/rapport
Få implementert ny organisasjonsstruktur
Kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenestene

INSTITUSJONSTJENESTE
Sykehjemmet har 35 plasser, og har hatt et belegg på 94,3 % gjennom året.
Av disse er 5,1 % korttidsopphold. Dette utgjør 617 døgn på korttidsopphold i 2007 fordelt på
19 tjenestemottakere.
Det har vært 14 dødsfall ved sykehjemmet.
Det er innvilget 12 vedtak om langtidsopphold i 2007.
Sykehjemmet er delt i tre avdelinger, - 6 pasienter på avd. Lesstua (skjerma), 16 på avd.
Åbjøra og 13 på avd. Oternesset.
I år har vi i perioder valgt å holde rom på sykehjemmet ledig. Dette da vi har hatt
ressurskrevende pasienter inne på institusjonen som de ansatte har måttet prioritere. I lange
perioder har vi også vært nødt til å ha ekstra bemanning for å kunne gi brukere et forsvarlig
tilbud.
Kjøkkenet har bemanning på dag og kveld. Det kokes 55-60 middagsporsjoner daglig, da det
også selges middag til hjemmeboende i indre del av kommunen.
Det er brettservering av tørrmat til 16 beboere på avd. Åbjøra, - tilberedt av kjøkkenbetjening.
19 beboere har anledning til å smøre maten selv, dette gir en mer helhetlig ordning rundt
beboerne. Det er pleiere på disse to avdelingene som dekker bord og tilbereder for denne
ordningen.
Det er ressurskrevende å servere mat på flere steder samtidig, men samtidig krever
kvalitetsforskriften at slike tilbud gis og pasientene er svært fornøyde med denne ordningen.
Vaskeriet vasker alt av tøy fra sykehjemmet.
Vi har allerede i 2007 fått merket utfordringene i forhold til demente og hvordan kunne gi
dem et tilbud i forhold til deres behov. Antallet eldre vil stige i årene fremover og antallet
demente i takt med dette. Skjermet avdeling er viktig i forhold til å gi de med største
utfordringer i forhold til uro og vanskelig atferd et tilbud.
Virksomhetsplan 2008
Sikre nok personell for å yte pleie- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere
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At ansatte skal trives på jobb, og ha et forsvarlig arbeidsmiljø
Få elektronisk fagmodul i drift på plan/rapport
Få implementert ny organisasjonsstruktur
Kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenestene
TAKK
Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å rose alle ansatte, som har bidratt med sin
innsats gjennom året. Om det skjer uforutsette ting, kan ikke alt av det ordinære arbeide
legges til side eller utsettes, så det kan bli veldig travelt.. Vi arbeider med mennesker og gode
relasjoner er viktig. Jeg opplever at alle ansatte ønsker å bruke sine kunnskaper og ferdigheter
til beste for alle.
Avdelingen har en relativt høy gjennomsnittsalder, men evnen til å lære nytt og sette seg inn i
nye systemer er kjempegod.
Tilbakemeldingene jeg får fra tjenestemottakere, pårørende, fylkesmannen,
samarbeidspartnere og andre er positive. Regnskapstallene viser god budsjettdisiplin.
22.2.2008
Gudrun M. Fossem

Klart for matservering på Bindal sykehjem

32

KAP. 5 – ÅRSMELDING 2007 – PLAN OG RESSURS
Plan- og ressursavdelingen har i 2007 hatt følgende bemanning:
Saksbehandling/administrasjon
Uteavdeling inkl. vaktmestre
Landbruksvikar
Renhold
Sum

5 årsverk (inkl 0,2 økonomi)
5,8 årsverk
1,0 årsverk
9,1 årsverk
20,9 årsverk

Administrasjonen har 1 stilling som står vakant. Arbeidsmengden samt etterslep av oppgaver
har gitt avdelingen store utfordringer i 2007. I tillegg har det vært en del
langtidssykemeldinger, samt skifte av personell, som har medført i redusert mannskap som
igjen har medført til omprioritering av arbeidsoppgaver.
Arbeidsmarkedet i 2007 har også vist at tilgang på vikarer er vanskelig.
Plan- og ressurs har et allsidig og stort arbeidsfelt og min oppfatning er at arbeidstakere på
alle nivå og arbeidsområder gjør sitt ytterste, med de forutsetninger de har, for å opprettholde
et tilfredsstillende arbeidsmiljø og tjenestetilbud.
Regnskapet for avdelingen 2007 viser ca kr 50.000 under budsjett, dette gir en indikasjon på
at driftsnivået er i samsvar med tilgjengelige midler.
MÅLOPPNÅELSE FOR 2007
Med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor har ikke avdelingen oppnådd alle de konkrete
målsettingene som ble satt for 2007.
For 2007 ble det fokusert på følgende:
•

•

•

•

Asfaltering kommunale veier:
Asfalteringsarbeidene er i stor grad utført som planlagt, med unntak av området ved
Terråk kai, som er sett i sammenheng med småbåthavn.
Vedlikeholdsplaner skolebygg:
Registreringsarbeid vedr. vedlikehold på Terråk, Bindalseidet og Kjella skole er
gjennomført. Det er ikke utført konkrete vedlikeholdsarbeider. Bevilgede midler er
overført til 2008.
Kart og oppmålingsarbeid:
Kart og oppmålingsarbeid er prioritert, men det er fremdeles et betydelig etterslep.
Renovering avløpsnett:
Det er foretatt en del utbedringer i avløpsnettet, men det gjenstår en del arbeid.

KOMMUNAL BYGNINGSMASSE
Det er utført generelt vedlikehold på kommunal bygningsmasse. Vedlikeholdsmidlene som
var øremerket skolebygg ble ikke benyttet i 2007. Årsaken til dette var en kombinasjon av
mangel på arbeidskraft samt manglende interne ressurser. Midlene er overført til 2008.
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VEG
I løpet av året har det blitt utført asfaltering på Bindalseidet, Helstad og Terråk. I alt har det
blitt asfaltert ca 13850 m². I forbindelse med asfalteringen og grusing av kommunale veier er
det blitt kjøpt ca 2900 m³ grus.
Informasjonstavla på rasteplassen på Årsandøy kom på plass i 2007 og har fått stor
oppmerksomhet og mye skryt. Når det gjelder veivedlikehold er bevilgede midler ikke
tilstrekkelig for å opprettholde en tilfredsstillende veistandard. Bindal kommune har pr. i dag
flere strekninger med asfalt som har et skrikende behov for reasfaltering, i tillegg er
grusmangelen stor på enkelte vegstrekninger.
RENOVASJON
Miljøtorget på Terråk drives av Bindal kommune etter oppdrag fra MNA. Det er jevnlig og
godt besøkt.
Det foreligger planer fra MNA om oppgradering av anlegget slik at det blir mer bruker- og
betjeningsvennlig.
UTSTYR OG MASKINER
Maskinparken er den samme som i 2006, dvs. traktor og lastebil. Lastebilen er fra 1980 og har
vært moden for utskifting lenge. Traktoren er fra 2002 og har gått ca 3000 timer.
Ut fra en helhetsvurdering har en kommet fram til at det satses på ny traktor, som har en slik
kapasitet og fleksibilitet at den kan overta en del massetransport som i dag utføres med
lastebil. Skifte av traktor står på investeringsbudsjettet for 2008. Lastebilen er da tenkt å fases
ut.
PLAN- OG BYGGESAKER
I 2007 har det ikke blitt vedtatt noen nye reguleringsplaner. Bindal kommune har pr. i dag
ikke kompetanse eller kapasitet til å utføre planarbeid. Målet er å få til en løsning i 2008 slik
at planarbeidet kommer på dagsorden igjen.
Det ble behandlet 7 søknader om dispensasjon, i all hovedsak fra kommuneplanens arealdel.
Alle 7 søknadene ble godkjent i kommunen, men Fylkesmannen påklagde ett vedtak. I denne
saken ble det oppnevnt settefylkesmann og resultatet ble at søknaden om dispensasjon ble
avvist.
I løpet av 2007 ble det behandlet 16 byggesøknader, 12 delingssaker og 19 byggemeldinger.
Disse omfattet bl.a. 8 garasjer, samt en del flytebrygger, naust, et par lagerhaller og et storfjøs.
Dette er like mange byggesaker som i 2006, men 6 byggemeldinger færre enn i 2006.
LANDBRUK
Jordbruk:
Siste år har vært stabilt med tanke på antall registrerte bruk. Landbruksarealene er fordelt på
ca. 320 eiere. Jordbruksareal i drift 2007 ligger på det samme som tidligere år, på vel 11900
daa. I 2007 søkte 66 bruksenheter om produksjonstilskudd.
Ingen melkekvoter ble solgt i 2007.
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Ved inngangen av 2007 var det 32 aktive melkeproduksjonsbruk.
Radioaktivitet
Av 16 buskaper med sau var det i år fire besetninger som måtte måles. Ingen av besetningene
fikk pålegg om nedforing.
Landbruksvikarordningen
Landbruksvikaren har tjenestegjort med til sammen 202 dagsverk hos 14 forskjellige brukere.
Kommunen har hatt en vikar. Det ble i 2007 vedtatt av sentral landbruksmyndighet at
landbruksvikarordningen som den er i dag skal avvikles f.o.m. 1.1.2008, og legges under
avløserlagene. 2008 vil imidlertid være et overgangsår.
Det er for 2007 behandlet 28 søknader om refusjon av utgifter ved leie av avløser ved sykdom
og svangerskap/fødsel. Landbruksvikar og innleide sykevikarer dekker ikke behovet.
Flere brukere har forespurt om hjelp uten at vi kunne hjelpe dem.
Saksbehandling jord- og konsesjonslov:
I løpet av 2007 ble det totalt behandlet 29 saker etter disse lovene. Tabell viser den videre
fordelingen.
Antall saker behandlet i komiteen/politisk:
Antall saker behandlet i h.h.t. delegasjon

21
8

Administrativt behandlet:
8 delingssaker
Politisk behandlet:
6 konsesjonssaker
4 bo- og drivepliktsak
8 delingssaker
1 omdisponering av areal
2 klagebehandlinger
Utbetalte tilskudd på 2007:
Produksjonstilskudd
Avløsning ferie- og fritid
Refusjon av avløsning ved sykdom
Erstatning tap av sau på beite tatt av rovdyr

kr 10 434 599
kr 1 793 132
kr
426 497
kr
202 387

Det ble fra høsten 2005 innført søknad om miljøtilskudd i Nordland. I 2007 forelå det 40
søknader om miljøtilskudd i Nordland.
.
Skogbruk:
Det er i 2007 avvirket 6300 m3 til ordinært salg til en førstehåndsverdi på 2,14 mill. kr. Dette
er en reduksjon på 900 m3 fra 2006. I 2007 var den gjennomsnittlige virkesprisen for skog
levert til industriformål i Bindal på kr. 340 pr. m3, en økning på ca. kr 28 pr. m3 fra 2006.
Avvirkning skjer i den lettes tilgjengelige skogen, nært vei. Slik skog er det lite igjen av.
Avvirkningen vil derfor sannsynligvis stagnere i årene som kommer. Behovet for bygging av
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skogsveier er stort, men veibygging i Bindal er kostbart og til tross for den statlige
tilskuddsordningen er interessen for veibygging noe varierende.
Stadig flere gårdbrukere har sin hovedinntekt i andre yrker. Dette fører til at egeninnsatsen i
skogbruket reduseres fra år til år. Dette er uheldig både med hensyn til det totale
aktivitetsnivået og for det lokale skogbruksmiljøet.
I 2007 ble det gitt 57 % statstilskudd til ungskogpleie, 35 % statstilskudd til planting og 400
kr/da i statstilskudd til manuell tynning. I tillegg ble det gitt et kommunalt tilskudd til planting
på 15 %. Aktiviteten, både med hensyn til planting og ungskogpleie har økt fra 2006. Det er
imidlertid en del arealer som tilplantes med for liten tetthet. Dette kan få langsiktige uheldige
konsekvenser for skogbruket i kommunen.
Et skogsbilveiprosjekt med en total lengde på 3700 m er fullført i løpet av året. I tillegg er
arbeid startet på et annet skogsbilveiprosjekt. Det er også innvilget tilskudd til en bilvei og to
traktorveier hvor arbeid ikke er utført.
Det er felt 230 elg i 2007. Dette er en økning fra 2006. Det ble videre felt 47 rådyr i 2007,
også det en liten økning fra 2006. Storviltjakta representerer en førstehåndsverdi på 1,6 – 1,7
mill. kr. Potensialet for en næringsmessig utnyttelse av jakta er enda ikke utnyttet.
I 2005 ble det etablert et lite nisjepreget lokalt sagbruk i kommunen. Etter endrede
rammebetingelser og en vanskelig oppstartsperiode gikk bedriften konkurs på slutten av 2006.
Anlegget er overtatt av andre og det er godt håp om å få sagbruket i drift igjen. I 2006 ble
Sømna skogservice AS reetablert. Bedriften driver helmekanisert avvirkning i distriktet og har
foretningsadresse i Sømna. Den drives imidlertid av ungdommer fra Bindal, Nærøy og Sømna
som her har skapt sin egen arbeidsplass.
Virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i landbrukets
kulturlandskap.
Kommunene fikk fra 1.1.04 direkte forvaltningsmyndighet for alle statlige tilskudd til
skogbruk samt midler til spesielle miljøtiltak i landbruket. Midlene tildeles kommunen som en
samlet pott. De inngår ikke i kommunens budsjett men utbetales til mottakerne fra
fylkesmannen etter anvisning fra kommunen. Forvaltning skal skje etter flerårige strategier
vedtatt av kommunen og der de lokale faglagene i landbruket har medvirket.
Revisjon av strategier for bruk av midlene ble behandlet av kommunestyret i sak 16/06 og
43/06 etter drøfting med faglagene. Fra og med 2007 ble forvaltningen av midler til
veibygging og drift i vanskelig terreng overført til fylkesmannen slik at ordningen nå omfatter
miljø- og skogkulturtiltak samt spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK).
For 2007 fikk Bindal kommune en samlet tildeling på kr. 260.000. Etter vedtatte
tiltaksstrategier ble fordelingen av midlene mellom skogbrukstiltak og STILK-tiltak
behandlet av formannskapet i sak 6/07 etter høring hos faglagene.
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Midlene er disponert/brukt på følgende måte:
SKOGBRUK
Disponert/brukt:
Utbet.
kr
Ungskogpleie (286da.)
46.200
Tynning (25 da.)
10.000
Planting/supl. (315 da.)
103.800
Kulturlandskapstiltak
Organisert beitebruk
Sum
160.000

STILK
Tilsagn
kr

59.640
40.360
100.000

Det var 4 søknader på kulturlandskapstiltak og 1 søknad på organisert beitebruk med et totalt
søknadsbeløp på vel 102.000 kr. Alle søknader ble innvilget med til sammen kr. 100.000.
For skogbrukstiltak ble maksimale tilskuddssatser redusert for å imøtekomme alle søknader.

Langliveien på
Bøkestad. Nybygd
skogsbilvei med
rasteplass.

VANNVERK
Terråk vannverk
Vannverket har i hovedsak vært driftssikkert, men i forbindelse med flomperioder har
forfilteret hatt problemer med selvrensingen på grunn av mye partikler i vannet, og det har
ført til kortere driftsstans et par ganger. Inntakssil skal i 2008 løftes noe fra bunnen for å se
om det hjelper. Tordenvær som medførte sprengte sikringer har også ført til stopp i
produksjonen. Vannkvaliteten har hele tiden vært godt innenfor kravene i drikkevannsforskriften.
Vannverket produserte i 2007 121.000 m3 vann. Det er 32.000 m3 mindre enn i 2006..
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Fortsatt utgjør lekkasjer på ledningsnettet ca. 40% av forbruket. Da lekkasjene består av flere
mindre lekkasjer som ikke er påvisbare på overflaten, kreves det betydelige ressurser for å
lokalisere dem.
Horsfjord vannverk
Renseanlegget på Horsfjord produserte i 2007 46.000 m3 vann, 4.000 m3 mindre enn i 2006.
Denne reduksjonen skyldes i hovedsak at vi har redusert trykket ut på nettet, og derved
reduseres lekkasjene. Renseanlegget fungerer godt, og vannkvaliteten er god.
Åbygda vannverk
Det ble produsert 15.000 m3 vann, 1.000 m3 mer enn i 2006. Det har ikke vært
kapasitetsproblemer i år. Renseanlegget er driftsikkert og lettdrevet, og vannkvaliteten har
også i år vært god.
Holm vannverk
Vannkvaliteten levert fra Bindalseidet vannverk er i bakteriologisk tilfredsstillende. PH er litt
for lav i h.h.t drikkevannsforeskriften. I perioder er det innslag av organisk materiale slik at
enkelte abonnenter opplever at kraner og siler tilstoppes.
Gaupen vannverk
Det nye vannverket ble ferdigstilt i juni, med unntak av renseutrustningen, som først ble
installert i november. Mattilsynet har vært på befaring på anlegget, og godkjenning vil bli gitt
når vi har analyseresultater som viser at renseprosessen (pH-justering og UV) fungerer som
forutsatt. Samtlige potensielle abonnenter er tilknyttet, og gjennomsnittlig forbruk har vært 5
m3 pr. døgn. Det er en god del under dimensjonerende forbruk. Vannkvaliteten er utmerket.
AVLØP
Det har i 2007 ikke vært utbyggingsprosjekter i forbindelse med avløp. Utover ordinært
vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner, er det lagt om ca. 60 m avløpsledning på
Terråk. Det er ikke behandlet søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg i 2007.
KABELPÅVISNINGER PÅ VEGNE AV GEOMATIKK
I 2007 ble det foretatt 16 påvisninger.
KART OG OPPMÅLING
Kartdataene i forbindelse med det interkommunale samarbeidet om geodataforvaltning blant
kommunene på Sør-Helgeland ble tilgjengelige for kommunen i løpet av forsommeren. Etter
opplæring i bruken av programmene er det blitt lagt inn en god del GAB-data, samt rettet opp
en del feil i gamle data.
Det ble gjennomført 5 kart- og oppmålingsforretninger senhøsten 2007. Kommunen har
fremdeles et betydelig etterslep med hensyn til oppmåling, men en satser på hanke inn
mesteparten i løpet av 2008.
I forbindelse med overgang til nytt kartdatum (fra NGO til Euref 89) er det også foretatt en
del GPS-målinger av grunnlagspunkt for Statens Kartverk.
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BRANNVERN
Utrykninger.
Brannvesenet har hatt 15 utrykninger totalt i 2007, dette var en økning på 5 fra 2006. De
fordeler seg på 6 pipebranner, 2 biluhell, 4 bygningsbranner, 1 utrykning for å rydde Rv 17, 1
brann i transformator og 1 bilbrann.
I 2007 var det 4 bygningsbranner og 6 pipebranner, mot ingen bygningsbranner og 1
pipebrann i 2006.
Øvelser.
Det ble avholdt 2 øvelser på Bindalseidet og 4 på Terråk. I følge øvelsesplan skulle det vært
avholdt 4 øvelser på Bindalseidet og 6 på Terråk.
Selv om antall øvelser ikke ble nådd, har det blitt gjennomført opplæring i form av
utstyrsgjennomgang, pumpekjøring, kjøreopplæring for tankbil (Terråk), slik at lovpålagte
timer (12 t pr år) pr. brannmann i stor grad er innfridd.
Økningen i antall utrykninger har også bidratt til at kompetansen ikke er svekket.
Brannsyn.
Det er satt stor fokus på brannsyn i 2007 og resultatet er at gjennomførelsen ble 100% på
særskilte brannobjekt.
Bemanning/utstyr.
Dagens bemanning består av 16 brannkonstabler inkludert 3 utrykningsledere og
varabrannsjef på Terråk, og 9 brannkonstabler inkludert 1 utrykningsleder på Bindalseidet.
Tankbilen har blitt oppgradert med 50m slangetrommel for raskere innsats.
I tillegg til tankbil som er stasjonert på Terråk, har brannvesenet 1 bil for innsatsutstyr
stasjoner på Bindalseidet og 1 av samme type på Terråk.
Disse er 25 år gamle og bør erstattes, både p.g.a lastekapasitet og kjøreegenskaper.
Utover dette har Bindal kommune depot i Harangsfjord med pumpe og slangemateriell.
Opplæring og kompetanse.
Alle deltidsbrannvesen står foran store utfordringer m.h.t opplæring, Den nye
utdanningsreformen tredde i kraft 1.januar 2007 og skal være gjennomført innen 31. desember
2012. Kommunene må dekke alle kostnader selv og utgiftene kan komme opp i kr 50.000 pr
deltaker. Bindal kommune har pr. i dag 16 mann som ikke tilfredsstiller kravene, dette p.g.a at
de som er født før 1.januar 1957 og har lang fartstid i brannvesenet ikke rammes av kravene.
Målet er å få til opplæringsordninger lokalt, men her er mye uavklart enda. Alternativet er 5
uker sammenhengende opplæring på Norges brannskole.
Varabrannsjef er oppmeldt på lovpålagt kurs for 2008.

Feiing
I 2007 ble det foretatt feiing av 378 piper, og foretatt 127 boligtilsyn. Feiingen og tilsyn ble
utført av firma Pyrosec AS fra Namsos.
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RENHOLD
Siden renholdet i 2006 ble overført til plan-og ressurs er det ansatt ledende renholder i Bindal
kommune fra 1. juni 2007 i 20% stillingstørrelse.
Stillingen har vært utfordrende. Med tanke på at stillingen er nyopprettet og at
arbeidsmønsteret må bli til etter behov er det ikke utarbeidet stillingsbeskrivelse.
Det er lagt ned mye arbeid både i forhold til kommunikasjon med renholdsledere i
nabokommuner samt besøk og gjennomgang med egne renholdere for de forskjellige bygg.
Renholdsyrket er belastende, og det er derfor viktig å sette fokus på riktige arbeidsmetoder,
og riktig utstyr. Det ble derfor høsten 2007 avholdt renholdskurs.
Det er i 2007 innkjøpt en god del utstyr for å lette det daglige arbeidet, i tillegg er det bevilget
60.000 til maskinutstyr for 2008.
Som nevnt er renhold belastende og det oppstår derfor sykemeldinger. Den største
utfordringen har derfor vært å skaffe vikarer og opplæring av disse. Det er viktig at det
gjennomføres regelmessig opplæring både for renholdere og den som skal lede arbeidet.

NÆRING
Næringsarbeidet i kommunen er fordelt på flere personer, samt at det kjøpes næringstjenester
fra Bindal Initiativ AS. For dette arbeidet gis det et årlig tilskudd på kr 200.000,-.
I sum utgjør næringsarbeidet ca 1 årsverk.
Det ble i 2007 behandlet 36 saker i fondsstyret. Til sammen ble det innvilget tilskudd med
tilsammen kr 617.524.
Samarbeidet med Bindal Initiativ AS er positivt, men det er en utfordring å få til et tett
samarbeid når den fysiske avstanden er slik den er. Utarbeidelse av Næringsplan inkl.
landbruksplan skulle etter planen oppstartes i 2007. Dette klarte man ikke, men i skrivende
stund er dette arbeidet i gang.

MÅLSETTINGER FOR 2008
Det er for 2008 utarbeidet virksomhetsplan for plan-og ressursavdelingen. Dette vil være et
viktig verktøy for å nå de mål man setter seg. I tillegg er det utarbeidet en oppgavefordeling
basert på den kompetanse avdelingen innehar.
Virksomhetsplanen er omfattende og for å nå de mål som er satt, kreves det at det stilles
etterspurt kapasitet til rådighet.
Vårt mål er å prioritere lovpålagte oppgaver samt aktiviteter og prosjekter som er vedtatt, men
ikke realisert.
Fra virksomhetsplanen kan nevnes noen viktige oppgaver.
Prioriterte oppgaver drift:
•
•

Vedlikehold skoler
Vedlikeholdsplan/vedlikehold Bindal sykehjem
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•
•
•
•
•
•
•

UV-anlegg Åbygda vannverk
Oppgradering ledningsnett Terråk
Revidering av lokale forskrifter vann og avløp
Selvkostberegning vann, avløp, feiing og renovasjon
Ny bru Rossdal
Retting av gårdskart
Næringsplan

Prioriterte oppgaver investering
•
•
•
•
•

Ferdigstillelse småbåthavn
Brannstasjon
Renovering basseng Bindalseidet
Ny vei Flottahaugen Terråk
Avløpsrenovering

Utover konkrete arbeidsoppgaver er plan- og ressursavdelingen opptatt av å opprettholde og
utvikle et godt arbeidsmiljø. Dette ved å gi ansatte innflytelse og medbestemmelse i det
daglige virke, samt legge til rette for trivsel og kreative løsninger. Dette vil også være med på
å gi gode tjenester til Bindals innbyggere.

Plan- og ressursavdelingen 25.02.2008

Kjell Andersen
Plan- og ressurssjef

Informasjonstavla
på Årsandøy
monteres.
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