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1 Rådmannens kommentarer 

For Nesseby kommune var 2009 et relativt greit år økonomisk sett. Enkelte virksomheter hadde et for stort 

overforbruk i drift. Pleie og omsorg hadde et mindreforbruk på kr 901.836. Dette er en svært positiv utvikling i 

forhold til tidligere år. Hjelpe tjenesten og legetjenesten og Varanger Samiske Museum bidrar også med positive 

resultater. 

 

Det ble et overforbruk på investeringsbudsjettet med kr. 767.089 

 

Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) for Nesseby kommune i 2009 var kr. 2.138.133 

 

Det er regnet som bærekraftig økonomi om netto driftsresultat over tid utgjør minst 3 % av driftsinntektene. For 

2009 fikk vi et netto driftsresultat på kr. 3.455.075 millioner. Uttrykt i prosent av driftsinntektene er netto 

driftsresultat på akseptable 3,2 % 

 

Kommunes langsiktige lånegjeld er på kr. 78.378.658  millioner kroner. Lånegjelden er økt med kr. 4,6 millioner 

fra 2008.  Kommunes høye lånegjeld er en trussel mot kommunes framtidige handlefrihet. 

 

Innbyggertallet i kommunen økte med 6 personer i 2009. Innbyggertallet er 884 pr. 1. januar 2010. Kommunes 

tiltak for å øke folketallet synes å ha en viss positiv effekt. 

 

Det totale sykefraværet i kommunen inklusive arbeidsgiverperioden var i 2009 på 10,4 %. Sykefraværet i 2008 

var på 12,6 %.  Sykefraværet reduseres noe. Målet om at det totale sykefraværet i kommunen skal være under 

7 % er ikke oppfylt. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for reduksjon av sykefravær. 

 

Nesseby kommune kan forvente en strammere kommuneøkonomi framover. I praksis betyr dette fortsatt fokus 

på effektiv og rasjonell drift. Hvis nye større tiltak skal iverksettes må det forventes kutt på andre områder.  

 

Virksomhetene har jobbet godt for å bidra til at mål satt av kommunestyret nås. For nærmere detaljer vises til 

virksomhetenes beskrivelse av måloppnåelse. 

 

For ytterligere kommentarer til drift og investeringer vises det til respektive planområders egne avsnitt i 

årsmeldingen. 

 

Varangerbotn den 9.5.2011 

 

 

Stian Lindgård 

Rådmann 
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2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag 

 

Regnskapets oppbygning 

Investeringsregnskap (- budsjett)  
viser kommunens investeringer med finansiering, formidlingslån, og ekstraordinære transaksjoner 

mm. 

Driftsregnskap (- budsjett) 
Viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern tjenesteyting, skatter, rammetilskudd  

og betjening av gjeld. 

Balanseregnskap 
Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også 

hvordan eiendelene er finansiert; kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. 

Regnskapsmessige begrep 
For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg: 

Brutto driftsresultat 
er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har 

til å betjene lånegjeld – betale renter og avdrag – og til netto driftsresultat. 

Netto driftsresultat 
er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser 

hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. 

Avsetning til fond 
Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om det er avsetninger fra driftsregnskapet eller 

investeringsregnskapet, og om det er bundne (eksternt øremerkede) midler eller ikke. 

Fra driftsregnskapet kan det settes av til 

disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. 

Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes 

til formål som de er avsatt til.  

 

Fra investeringsregnskapet kan det settes av til ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler 

satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan 

omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan 

kun benyttes til gitte investeringstiltak.  

Fondene er en del av egenkapitalen. 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk 
er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og 

overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller u-inndekket. Populært kalt over- og 

underskudd. 

Likviditetsreserven 
Er en del av kommunens egenkapital. Ble tidligere kalt kontantbeholdningen. Likviditetsreserven er 

kommunens stamlikviditet (likviditet som kan påregnes over tid). 

Likviditetsreservene skal framgå i balansen som et eget kapittel, og det skal videre skilles mellom 

likviditetsreserver avsatt/brukt i henholdsvis driftsregnskapet og i investeringsregnskapet. 

Avsetning til likviditetsreserve skjer nå ved avsetning til fonds. 

Arbeidskapital 
Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er 

betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. 
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Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for 

endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og 

fremgår derfor av en egen note til regnskapet. 

 

2.1 Investeringsregnskapet 

Utgifter 
Regnskapet for 2009 viser at Nesseby kommune har brukt 22,8 mill til investeringstiltak mot 

budsjetterte 15,2 mill.  

Av dette er 14,7 mill. finansiert med lån, 490 tusen fra salg anleggsmidler, 4,2 mill tilskudd til 

investeringer med tilskudd utenfra, 0,7 mill er overført fra drift og 1,6 mill. er fra tidligere års 

avsetninger. Det står udekket 767 tusen.  

Hovedoversikt investering 2009: 
 

 
Budsjett Regnskap Avvik 

Brutto invest utgift 12780 14213 -1433 

Utlån/kjøp av aksjer 1600 2382 -782 

Avdrag på lån 650 5064 -4414 

Avsetninger 197 1149 -952 

    Finansieringsbehov 15227 22808 -7581 

    Bruk av lån -14260 -14714 454 

Salg av anleggsmidler 0 -490 490 

Tilskudd til invest 0 -4216 4216 

Mottatte avdrag utlån -650 -313 -337 

    Sum ekststern finans -14910 -19733 4823 

    Overført fra drift -197 -724 527 

Bruk av avsetninger -120 -1584 1464 

    Fiansiering -317 -2308 1991 

    Udekket 0 767   
.  

 

Momskompensasjon  utgjør ca 2,5 mill, og finnes i investeringsregnskapet under art 429. 

Regnskapsmessig blir denne overført til drift.  

Det vises for øvrig til oppsett over prosjektregnskap i årsregnskapet for 2009. 

2.2 Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat 

Måloppnåelse 
Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 3,4 millioner. Kommunens budsjett for 2009 var 

meget stramt i likhet med tidligere år. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 140 000 i 

opprinnelig budsjett og 771 000 i revidert budsjett. Sum driftsinntekter utgjør kr 108 124 275. 

Det er avsatt 1,3 mill mer til fond enn det er brukt i 2009 i driftsregnskapet.   

Likviditetsreserven er avsluttet i 2009. 
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Kr 724.509,51 ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2009.  

Kommunen har ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn. 

Avvik på programområdene 
Følgende tabell viser avvikene på de forskjellige virksomhetene (tall i hele tusen. – er mindreforbruk): 

Virks. 

Regnsk 

09 

Rev.bud 

09 Avvik Virksomhet 

20 1 246 1 092 154 Politiske organer 

21 5 015 4 689 326 Rådmann, stab og fellesutgifter 

22 2 887 2 866 21 Økonomitjenester 

23 282 303 -21 Revisjon, internt tilsyn 

24 4 214 3 828 386 Kultur, Språk og service 

26 3 515 3 398 117 Nesseby skole 

27 5 766 5 595 171 Karlebotn skole 

28 1 782 1 745 37 Barnehagen 

30 607 599 8 Nav-Nesseby 

31 4 033 4 358 -325 Hjelpetjenester 

33 19 471 20 373 -902 Omsorgstjenester 

34 2 095 2 442 -347 Legetjenesten 

36 1 275 1 341 -66 Varanger samiske museum 

38 7 436 7 033 403 Tekniske tjenester 

40 679 630 49 bevilgningsreserve og lønnspott 

sum 60 303 60 292 11 Sum 

90 -62 441 -60 292   Skatt, rammetilskudd og felles 

  -2 138       

 

Vesentlige avvik på de enkelte programområde vil bli redegjort for under de respektive program-

områder. 

  

2.3 Balansen 

Omløpsmidler 

Mest likvide midler 
Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt kr 25 266 860. Dette er en nedgang på 

kr 9 523 685 fra året før.   

 

Kortsiktige fordringer 
Kommunens kortsiktige fordring utgjorde ved utgangen av året kr 23 840 542 en økning på ca 

kr 12,3 mill. fra året før. Den store økningen skyldes i hovedsak et signerte gjeldsbrev som ikke er 

utbetalt før årsskiftet. 

Anleggsmidler 
Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets 

slutt kr 261 493 033. Av dette er kr 103 858 898 pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjons-

forpliktelser i fremtiden. Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er 

foretatt for kommunens bokførte eiendeler ihht. gjeldende retningslinjer. 

Kortsiktig gjeld 
Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde kr 13 570 074. En økning på vel 1,5 mill fra året før. 

 

Langsiktig gjeld 
Kommunens langsiktige gjeld var på kr 207 168 205  pr. 31.12. Av dette er kr 128 789 548  pensjons-

forpliktelser. Under pensjonsforpliktelser ble det i ettertid oppdaget en feilføring, men denne har ingen 
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innvirkning på resultatet eller andre vesentlige størrelser. Feilen rettes i 2010. Lånegjelden er ved 

utgangen av året er kr 78 378 658, en økning  på kr 4 637 336 fra året før. Ikke alle vedtatte 

låneopptak er utbetalt. Disse er likevel bokført i hht transaksjonsprinsippet.  

Vurderinger 
Den langsiktige lånegjelden pr. 31.12. er bokført med 78 millioner kroner.  

Det aller meste av lånegjelden har flytende renter. For en mindre del av lånegjelden er det inngått 

fastrente avtaler for. Til tross for gunstige låneopptak, vil kommunens høye lånegjeld være en trussel 

mot kommunens fremtidige handlefrihet.  

Kommunens bokførte egenkapital: 
Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: 

 Fonds 

 Regnskapsmessig mindreforbruk 

 Endring i regnskapsprinsipp 

 Kapitalkonto 

 

Fonds er i regnskapet for 2009 bokført med kr 26 696 603. Disposisjonsfond er økt med kr 2 330 604, 

bundne driftsfond er økt med kr 1 122 141, ubundne investeringsfond har økt med kr. 125 251 mens 

bundne investeringsfond er redusert med kr 554 993. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2009 er 

bokført med kr 2 138 133. 

Likviditetsreserven er avviklet i 2009. Den er etter ny forskrift ført mot endring i regnskapsprinsipp. 

Kapitalkontoen viser ved årets slutt en beholdning på kr 66 282 206. 

Samlet sett har kommunens egenkapital minket med kr 6 855 272 i 2009 til kr 99 93 648 171. 

2.4 Likviditet 

Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser; «nok penger til å betale regninger».  

I kommunen måler vi likviditeten med 3 størrelser. Av disse sier utviklingen av arbeidskapitalen og 

likviditetsgradene mest om likviditeten på kort sikt mens likviditetsreserven sier mest om den lang-

siktige likviditeten. 

Endringer i arbeidskapitalen 
Utviklingen av kommunens arbeidskapital de siste årene er vist i tabellen nedenfor. 

  2006 2007 2008 2009 

Arb.kapital 37 392 129 39 531 839 37 858 928 39 323 344 

Likviditetsreserve 958 679 958 679 958 679 0 

 

Vurderinger 
Arbeidskapitalen er økt med 0,5 millioner fra  året før.  Arbeidskapitalen viser at kommunens økono-

miske situasjon har endret  seg i positiv retning det siste året.  

Likviditeten vurderes også i ved hjelp av to likviditetsgrader. 

Likviditetsgrad 1 
(omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være > 2) 

52 893 418 / 13 570 074  =  3,9 

Likviditetsgrad 2: 
(mest likvide midler/kortsiktig gjeld, bør være > 1) 

25 266 860 / 13 570 074  =  1,9 

Kommunens likviditet er god. 



Unjàrgga gielda/Nesseby kommune  Årsberetning 2009 

Årsmelding Nesseby kommune 2009  Side 8av 31 

3 Økonomiske nøkkeltall og oversikter 

ANSVARSOMRÅDENES ANDEL AV NETTODRIFTSUTGIFTER 
 

Regnskapet for 2009 viser at samlet nettodriftsutgifter for ansvarsområdene utgjorde  

kr 60 303 tusen, og fordeler prosentvis slik sammenlignet med tidligere år.   

 

Virksomhet Pr 09 Pr 08 Pr 07 Pr 06 

20 Politiske organer 2,3 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 

21 

Rådmann og stab og 

felles 9,1 % 8,0 % 9,8 % 6,8 % 

22 Økonomitjenester 5,2 % 3,3 % 2,0 % 2,7 % 

23 Revisjon og kontroll 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 

24 Samfunnsutvikling 7,7 % 6,5 % 4,8 % 9,4 % 

26 Nesseby skole 6,4 % 6,3 % 6,4 % 6,8 % 

27 Karlebotn skole 10,5 % 10,8 % 11,1 % 11,9 % 

28 Barnehagen 3,2 % 2,5 % 1,1 % 0,7 % 

30 Nav-Nesseby 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

31 Hjelpetjenester 7,3 % 7,3 % 7,4 % 8,6 % 

33 Omsorgstjenester 35,4 % 31,5 % 35,4 % 31,6 % 

34 Legetjenesten 3,8 % 3,9 % 3,3 % 4,2 % 

36 

Varanger samiske 

museum 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 

38 Tekniske tjenester 13,5 % 12,8 % 13,5 % 13,1 % 

40 Till.bev og lønnspott 1,2 % 1,7 % 0,4 % 0,0 % 
 

    

     

   

 

Lånefinansierings dekningsgrad  
Viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med bruk av lån. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Prosentvis dekning med lån 85 % 48 % 45 % 34 % 81 % 

Bokført bruk av 

lånemidler 5 553 11 223 8 796 4 806 14 714 

Sum finansierings behov 6 550 23 318 19 592 14 306 18 103 

 

 

Kommentar:  

De senere år har lånedekningsgraden vært lav, noe som er positivt, men i 2009 gjør den et hopp i feil 

retning. 

Lånegjeld per innbygger 
Viser hvor stor del av langsiktig lånegjeld er pr. innbygger: 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Lånegjeld 65 848 66 451 74 807 73 741 78 379 

Innbyggertall 901 892 856 870 875 

Lånegj. pr. innbygger 73 083 74 497 87 400 84 760 89 576 

 

 

Kommentarer: 
Lånegjelden har økt i starten på perioden, før den gikk ned i 2008, får så å gå opp igjen i 2009. Vi 

ligger ennå godt over landsgjennomsnittet. 
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Brutto resultatgrad 
Viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som 

feks. investeringer, renter og avdrag, avsetninger til fond. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Brutto res.grad 5,1 % 1,1 % 3,8 % 4,7 % -0,3 % 

      Brutto driftsresultat (1000) 4 249 973 3 482 4 536 -374 

      Sum driftsinntekt eks. renter(1000) 83 725 87 658 92 320 97 721 108 124 

 

 

Kommentarer: 
Nesseby kommune har et for høyt driftsnivå. Vi har i flere år bruket mer penger enn vi har i ordinære 

driftsinntekter. I 2009 har vi igjen et driftsutgifter uten renter og avdrag som ikke er større er 

driftsutgiftene. 

 

Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad 
Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntekter, rammeoverføringer og andre 

inntekter. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Andre inntekter 32 132 34 591 37 334 41 445 45 380 

Skatteinntekter 11 661 12 636 12 438 11 400 13 837 

Ramme tilskudd 39 932 40 431 42 548 44 876 48 907 

Sum 83 725 87 658 92 320 97 721 108 124 

 

 

 

Kommentar 
Det er verdt å merke seg at kommunens øvrige inntekter øker i hele perioden fra 2005 til 2009. 

Skatteinntektene hadde en økning i 2006 får så å gå ned igjen, men økte igjen i 2009. 

Rammetilskuddet har også en økning i perioden.  

 

 

Art Beskrivelse 2005 2006 2007 2008 2009 

0 Lønn inkl. sosiale utgifter 46 713 51 686 56 172 60 934 63 886 

1 V. og tj. som inng. i komm. tj.prod. 16 743 19 702 20 754 16 629 16 955 

3 Tj. som erst. komm. tj.produksjon 3 728 4 189 5 713 6 259 5 326 

4 Overføringer 8 419 8 203 8 372 10 534 14 212 

590 Avskrivinger 5 197 6 319 6 775 6 998 7 556 

 
Sum  80 800 90 099 97 786 101 354 107 935 

 

 

Kommentarer 
Lønnsutgiftene er den største utgiften og utgjør nå i overkant av 60 % av kommunens samlede 

driftsutgifter. I 2008 var den på 57 %.
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4 Kommunens målsettinger og måloppnåelse 

I økonomiplanen for 2009 -2012 vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden. Det er ut i 

fra disse overordnede mål virksomhetene skal rette sin drift inn mot. Økonomiplanen forutsatte videre 

at virksomhetslederne skulle rapportere hva virksomhetene hadde bidratt med for å nå hovedmålene.  

4.1 Overordnet mål – innledende beskrivelse 

Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i.  

 

Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser.   

 

Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tospråklige, 

holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling.  

 

4.2 Overordnet mål  

For å kunne nå det overordnede mål for Nesseby kommune, må virksomheter i kommunen rette sin drift på 

følgende overordnede mål l i kommende planperiode: 

 Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling. 

 Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling. 

 Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av  

kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid. 

 Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i. 

 Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet. 

 Service i all kommunal tjenesteyting skal være prioritert en oppgave for alle som har sitt virke i 

Nesseby kommune. 

 Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. 

 Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold. 

  Organisasjonen i Nesseby kommune skal bli skal bli i stand til å imøtekomme en hver utfordring som 

krever effektivisering og omstilling. 

 Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene. 

 

4.3 Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2009: 

 

Rådmannen/stab  

 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Staben har en rekke ansvarsområder. Til forskjell fra mange av virksomhetene er 

mange av dem lite ensartet eller beslektet. Som eksempler kan vi nevne: 

boligveiledning og –tiltak mer presist: startlån, etableringstilskudd og 

utbedringstilskudd, politisk sekretariat, arkiv, pedagogisk rådgivning og koordinering 

for skolene, barnehagen og rådmannen, herunder koordinering av tilsettinger i 

barnehage og skolene; lede styret for den kulturelle skolesekken i Nesseby og Tana. Vi 

driver personalrådgivning for å bistå ledere og virksomheter med å utvikle 

organisasjonen og medarbeiderne slik at virksomheten tar vare på medarbeidere, 

utvikler arbeidsmiljøet og på den måten bidrar til lavt sykefravær og måloppnåelse, IT-

planlegging, -installasjon, og -drift, planarbeid innefor flere områder, prosjektarbeid, 

veiledning og oppfølging av virksomheter, bistå rådmann og politisk ledelse, 

koordinering av beredskap og koordinering av en rekke felles tjenester, herunder felles 

innkjøp og felles forsikringsordninger. 

 

Staben har ved utgangen av året 6,5 ansatte + prosjektstilling. . Virksomhetsleder – 

arkiv – møtesekretær – rådgiver – IT rådgiver. – Pedagogisk rådgiver.  

 

I tillegg har staben ansvar for en 50 % IT konsulent som vi dekker utgiftene for. 
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Konsulenten er ansatt i Tana.  Studiesenteret ledes av en en prosjektleder i 50 % 

stilling. 

 

Frikjøp av hovedtillitsvalgte og verneombud for Fagforbundet og Delta. utgjør totalt 60 

% stilling i 2010. Dekkes også av stabens budsjett.  

 

 Brukerne av våre tjenester er innbyggerne og allmennheten generelt. I tillegg yter vi 

som stabsledd hjelp og støtte til den øvrige kommunale organisasjonen herunder også 

de politiske råd og utvalg. 

 

Staben står i tillegg for utsendelsen av politiske saker før behandling når sakskart er 

satt opp og sakene er ferdig saksbehandlet. 

 

Kostra Stabens oppgaver er svært forskjellige og mange av oppgavene vi jobber med er 

bistand til andres oppgaveutførelse. Det er derfor få av KOSTRA-funksjonene som er 

interessant å trekke frem for staben isolert sett. 

 

Måloppnåelse i forhold 

til egne hovedmål 

 

 

Staben har satt opp flere hovelmål og er innrettet i forhold til å yte bedre tjenester til 

stabens brukere. Inntrykket er at stabens stort sett leverer greie tjenester, men det er 

mulighet for forbedringer på enkelte områder.  

 

 Som er Måloppnåelse i 

forhold til statlige mål, 

mål i vedtatte planer, 

politiske vedtak e.l. 

Staben har jobbet med de oppgavene man satte som mål. Noe forbedring kan spores i 

forhold til noen av målene, men har er det fortsatt stort forbedringspotensiale. 

Målsetningen om på å gjennomføre brukerundersøkelser er ikke nådd. Selv om en del 

reglementer er ferdigstilt så lykkes det ikke staben å få disse politisk behandlet i 

administrasjonsutvalg i 2010.  

Bidrag til oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

Jo mer effektivt staben kan drifte jo bedre er det i forhold til kommunens overordnede 

mål.  

Økonomisk mer eller 

mindre forbruk i 

forhold til budsjett 

(drift og prosjekter) 

 

De største utfordringene har vært å overholde de økonomiske rammene særlig på 

fellesområdet og på IT med stadig mer komplekse og sammensatte datasystemer.  

Dette vil også være en utfordring i fremtiden.  Staben er en del av et IT-samarbeid og 

vil dels være prisgitt det, og dekke fellesutgifter i samarbeidet. Selv om en på den 

måten driver mer effektiv IT-drift vil IT også i fremtiden koste penger. Elektroniske 

systemer kommunen er avhengig av for å drifte effektivt innebærer utgifter og stadig 

større kostnader. Programvare må oppgraderes, lisenser må betales, it utstyr må skiftes 

ut med jevne mellomrom. Oppgaver kommunen ikke kan løse selv må en bruke 

kostbare konsulenter til å løse. I tilegg må IT rådgivere jevnlig oppdateres faglig slik at 

kommunen henger med i utviklingen. Det medfører økte utgifter.  

 

 

I tilegg er det ikke bevilget penger til annet enn lønn vedrørende studiesenteret. 

Utgifter i forbindelse med dette må av den grunn tas av drift.  

 

 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

 

Staben har hatt en jevn tjeneste produksjon i 2010.  Hovedutfordringen er i staben er at 

den er sårbar i forhold til fravær og personell. Det er mange spesialiserte stillinger og 

andre i staben kan ikke uten videre overlappe ved fravær og permisjoner.  

Nye tiltak/tilbud Staben har forsøkt å tilpasse tjenestetilbudet og spesialisere oppgavene i forhold til 

hvert ansvarsområde.  

 

Staben har fått ansvar for å drifte kommuneprosjektet studiesenter.  

 

 

 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi og 

resultater)  

Kommunen påbegynte et prosjekt med å bedre arkivsystemet og få orden på arkivet. 

Ny ephortebase forventes ferdig i løpet av 2011. 

 

Det ble etablert et studiesenter på rådhuset, lyd og bildeutstyr bla anskaffet, og 
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kommune ble medlem i studiesenteret. Prosjektet skal evalueres i 2011.  

 

 

Sykefravær og HMS 

(sykefraværsprosent og 

status og avvik HMS) 

 

Sykefraværet har vært stabilt i staben, HMS er på dagsorden men har et 

forbedringspotensial i forhold til hvordan det var i 2010. Det har vært en utfordring at 

leder har bistått andre virksomheter og vært lite synlig i staben i 2010.  

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

 

Bemanningen i staben har vært stabil. It rådgiver hadde permisjon i delr av 2009 og 10. 

Kom tilbake i ordinær jobb i kommunen høsten 2010. Staben hadde også vikar i 

forhold til stillingen som overordnet pedagogisk rådgiver i perioden kommunens 

rådgiver fungerte som rektor ved Karlebotn skole.  Stillingen stod vakant de siste 

månedene av 2010. 

 

Kommunen etablerte et studiesenter. Prosjektleder ble tilsatt i løpet av 2009.  

 

Annet relevant 

 

 

 

Staben har hat lavt fravær men er sårbar dersom noen blir borte. Staben har ikke hatt 

mange til å steppe inn som vikarer ved sykefravær. Det har vært en utfordring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiavdelingen 

 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Økonomiavdelingen leverer de fleste av sine tjenester til eller for kommunens egne 

virksomheter. Vi har følgende hovedarbeidsområder: 

 Vi koordinerer og veileder i kommunens budsjett- og økonomiplanprosess,  

 betaler lønn og regninger etter anvisning og fører regnskap for alle 

virksomheter i kommunen. 

 Vi krever inn skatt og arbeidsgiveravgift for staten, fylket, kommunen og 

trygdevesenet og vi fører regnskap for midlene. 

 Vi utfører kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring. 

 Vi koordinerer kommunens innkjøp når det er nødvendig. 

 

Vi har 4,5 stillinger ved økonomikontoret. 

Kostra Hele vår virksomhet rapporteres under KOSTRA-funksjon 120 (administrasjon) 

 

Måloppnåelse i forhold 

til egne hovedmål 

 

Vårt hovedmål har vært å levere gode tjenester til innbyggerne og kommunens egen 

organisasjon. Vi har vært forsinket med avslutningen av regnskapet. 

Måloppnåelse i forhold 

til statlige mål, mål i 

vedtatte planer, 

politiske vedtak e.l. 

Vi har bidratt i kommunens økonomiske prosesser som forutsatt og har med unntak av 

årsregnskapet levert de fleste rapporter i rett tid.  

Bidrag til oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

Vi har samisktalende som kan betjene kommunes innbyggere. Vi yter god service til 

kommunes innbyggere og internt i kommune administrasjon ved å være 

imøtekommende og kunnskapsrike. 

Ved å levere plangrunnlag og økonomiske rapporter til politikerne sørger vi for at de 

får riktig beslutningsgrunnlag til økonomistyring og dermed kan opprettholde 

økonomisk handlefrihet for kommunen. 

Økonomisk mer eller 

mindre forbruk i 

forhold til budsjett 

(drift og investeringer) 

Økonomiavdelingen har et mindre overforbruk.  
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Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

 

Tjenesteproduksjonen har vært påvirket av avslutningen av økonomisamarbeidet i 2008 

fordi en ikke forberedte seg godt nok på avslutningen. Avdelingens ansatte har gjort en 

kjempeinnsats for å levere gode tjenester.  

 

Vi byttet 01.10.2009 lønns- og økonomisystem fra NLP og CA Masterpiece, innleid fra 

EDB AS, til ERV fra samme leverandør. Konverteringen av data og bruken av det nye 

systemet viste seg å bli svært utfordrende. En periode etterpå påvirket det absolutt 

tjenestenivået ut til virksomhetene ved at de hadde større problemer med å fremskaffe 

egen regnskapsinformasjon samtidig som merarbeidet ved bytte av system gjorde at 

noen av økonomifunksjonene hadde mindre tid tilgjengelig til hjelp og rådgivning 

internt til virksomhetene.  

Nye tiltak/tilbud 

 

Nytt lønns- og økonomisystem.  

 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi og 

resultater)  

Økonomiavdelingen har kjørt prosjektet ”Avslutn øk. samarb. m.Tana”. 

Til dette prosjektet fikk vi kr. 250 000,- i prosjektmidler fra fylkesmannen. Det har blitt 

brukt kr 79.948 på dette prosjektet i 2008 og ytterligere 271.216 i 2009. 

 

Vi startet innføringen av nytt lønns- og økonomisystem i 2009, av et budsjett på 

400.000 ble kr 76.257 brukt i 2009, prosjektet fortsetter i 2010.  

Sykefravær og HMS 

(sykefraværsprosent og 

status og avvik HMS) 

Til tross for tidvis svært stor arbeidsbelastning har økonomiavdelingen hatt et svært 

lavt sykefravær i 2009. 

 

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

En ansatt sluttet i løpet av året. Det har ikke lyktes oss å rekruttere noen til denne 

stillingen. 

 

Annet relevant 

 

 

 

 

Samfunnsutvikling 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Ansvarsområdet for virksomheten strekker seg over et stort spekter.  

Vi har ansvaret for følgende: 

 Servicekontoret 

 Næringsutvikling 

 Språk 

 Kultur/kulturskolen 

 Bibliotek 

 Bibliotekbussen 

 Ungdomsklubben 

Språk, kultur, bibliotek og bibliotekbussen skriver egen årsberetning, som legges ved denne 

årsmeldingen. 

 

Servicekontoret: 

Servicekontoret er kommunens spydspiss mot publikum. 

Her får man foruten hjelp til alle kommunale tjenester også utført banktjenester. 

Servicekontoret får gode tilbakemeldinger fra publikum, og yter tjenester på både norsk og samisk. 

 

Til publikumsinformasjon, benytter vi kommunens hjemmeside flittig. I tillegg til dette benytter vi 

en elektronisk infotavle på Ishavssenteret i Varangerbotn. Dette har vært en vellykket 

informasjonsstrategi, da vi ser at denne blir flittig brukt av publikum. 

I tillegg til disse informasjonskanalene, benytter vi lokal media for å nå ut med informasjon. 

 

Samfunnsutvikling: 

2009 har vært et år preget av prosjektarbeid, bl.a. har vi jobbet mye med samarbeidsprosjekt med 

Inari kommune, som går på utvikling av reiseliv. I tillegg har vi klargjort samarbeidsprosjektet 

Destinasjon Varanger med Vadsø kommune. 

Disse to prosjektene genererer til sammen 2 arbeidsplasser til kommunen. 

I tillegg har vi også gått inn i prosjektet ”Naturarven som verdiskaper”. 
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Dette er et samarbeid mellom Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord kommuner, i tillegg til at Vadsø 

videregående skole er med. 

Målet for dette samarbeidet er å utvikle infrastrukturen for reiseliv rundt vernede områder, slik at 

disse kan være med på å skape større sysselsetting. 

 

Vi har i samarbeid med Varanger samiske museum videreført Njalla prosjektet. Dette går ut på å 

etablere infohallen i Mortensnes som informasjonssenter for fjellrev, samt nasjonalparksenter for 

Varangerhalvøya nasjonalpark. 

 

Vi har bidratt sterkt til at det er kommet en nye fiskebåter til kommunen. Dette er gjort i samarbeid 

med Sametinget, Finnmark fylkeskommune. 

 

Fiskemottaket på Kløvnes har hatt en positiv utvikling, ved at det er blitt landet større kvantum både 

fisk og krabbe enn tidligere år. 

 

Innenfor landbruksnæringen har vi hatt en positiv utvikling. 

Vi har en sauebonde som vurderer muligheten for melkeproduksjon. 

Se for øvrig egen årsmelding fra landbrukskontoret. 

 

Vi har en duodjiutøver på Hammernes som har hatt en positiv utvikling av egen bedrift. 

Vi har jobbet hardt med å få etablert duodjebutikk i Varangerbotn, uten at vi har lykkes med å få 

noen ny etablering. 

 

 

Språk: 

I 2009 har vi ikke gjennomført mange språkkurs. 

Vi har brukt dette året til å ferdigstille tidligere igangsatte språkutviklingstiltak, gjennom prosjekter 

på Isak Saba senteret. Vi har fått god støtte fra Sametinget til disse prosjektene, så det er kun en liten 

egenandel som er belastet Nesseby kommune. 

 

Kultur: 

Vi har søkt og fått tilskudd fra spaserstokken, arrangementene startet opp i 2009.  

Å søke på disse midlene blir en tradisjon fra nå av. 

 

Kulturskolen fortsatte sitt populære tilbud rockeverksted, og gruppa Vellykket Fiasko ble opprettet. 

9 deltakere på rockeverksted. 

 

Vi kjørte et prøveprosjekt med fotokurs høsten 2009. 7 deltakere. 

Dette gjorde at deltakerantallet var høyere i 2009 enn i 2008.  

Eventuelle fotokurs i fremtiden må vurderes. 

 

Finnmarksløpet ble igjen hyllet av kjørere og handlere som det beste sjekkpunktet. 
 

UKM: To deltakere fra Nesseby ble sendt videre til landsmønstringen i Trondheim. 

 

Biblioteket: 

På biblioteksiden har det i 2009 ikke vært store endringer. Vi har fortsatt det gode arbeidet som 

gjøres på biblioteket, og vi har hatt positiv utvikling på utlånsstatistikken. Dette skyldes utelukkende 

gode medarbeidere som har evnet å skaffe til veie tidsaktuelle bøker og filmer, til tross for lave 

budsjetter. 

 

Bibliotekbussen: 

2009 var første året vi hadde den nye bibliotekbussen i drift. 

Det har måttet gjøres noen utbedringer og tilpassinger av den nye bussen slik at den tilfredsstiller 

våre krav til funksjon. Dette har ikke kostet Nesseby kommune noe. 

Til tross for dette har 2009 vært et godt år for bibliotekbussen, det totale antallet lånere har økt, og 

utlånet har økt i takt med dette. 

 

Ungdomsklubben: 

Ungdomsklubben har i 2009 hatt et positivt år. Det er kjøpt inn div. nytt utstyr til klubben. 
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Totalt for hele virksomheten har 2009 vært et positivt år, og vi har hatt god progresjon i arbeidet på 

alle avdelingene. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne er positive, og de synes å trives i arbeidet.  

Dette igjen medfører at vi klarer å skape gode tilbud til befolkningen i Nesseby kommune, til tross 

for at vi sliter med lave budsjett. 

Kostra Virksomhet for samfunnsutvikling hadde i 2009 et budsjett på 3 600 000,- 

 

Regnskapet for 2009 er ennå ikke ferdigstilt, så vi har ikke oversikt over forbruket i forhold til 

budsjettet. 

 

Måloppnåelse i 

forhold til egne 

hovedmål 

 

 

Det har ikke vært satt opp egne mål ut over det å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet. 

I tillegg har vi forholdt oss til kommunens overordnede mål som er gjengitt i økonomiplanen. 

Måloppnåelse i 

forhold til statlige 

mål, mål i vedtatte 

planer, politiske 

vedtak e.l. 

Kulturskolen er den eneste lovpålagte oppgaven som tilligger virksomheten. 

Innenfor dette området har vi hatt spesielt stor etterspørsel etter musikkurs. 

Bidrag til oppnåelse 

av kommunes 

overordnede mål 

Overordende mål i kommuneplanens samfunnsdel: 

 

 Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling 
 Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling 

 Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av vinnearbeidsplasser, og gi 

ungdom tilbud om arbeid 
 Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i 

 Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet 

 Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave for alle som har sitt 

virke i Nesseby kommune 
 Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

 Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold  

 Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en hoverutfordring 

som krever effektivisering og omstilling  
 Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene 
 

Økonomisk mer 

eller mindre forbruk 

i forhold til budsjett 

(drift og 

investeringer) 

 

Virksomheten har en merforbruk på ca 380 000 som skyldes merforbruk på i hovedsak 

innkjøpsposter. 

 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

 

Det har ikke vært avvik i tjenesteproduksjonen i 2009. 

 

Vi har videreført vår satsing på elektronisk informasjon via hjemmeside og på informasjonstavle på 

Ishavssenteret. 

 

Kommunens hjemmeside skårer høyt på målinger gjort av nasjonale organer, særlig positivt er det at 

all informasjon er tospråklig. 

Nye tiltak/tilbud Er det innført nye tiltak eller tilbud i 2009? 

 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi 

og resultater)  

Vi har igangsatt og  gjennomført følgende prosjekter : 

Tiltak Status 

Ballbinger i Nesseby og Karlebotn Ferdigstilt i Nesseby, ferdig- 

stilles i Karlebotn våren -10 

Sentrumsforskjønning i Varangerbotn Forprosjekt avsluttet av konsulent. 

Vi må finne ny konsulent for for- 
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prosjektet 

Strategisk næringsplan for Nesseby kommune Under utarbeidelse 

Reiselivssamarbeid – Destinasjon Varanger Gjennomført, og firmaet er etablert i 

Varangerbotn i mars -09 

Samarbeidsprosjekt med Inari (Interreg) Videreføres 

Kløvnes havn Forprosjekt for tiltaket er gjennomført. 

Det jobbes med fullfinansiering av utbedring 

og utbygging av kaia. 
 

Sykefravær og 

HMS 

(sykefraværsprosent 

og status og avvik 

HMS) 

Hva var sykefraværsprosent i 2009? 

Hva er hovedårsakene (hvis høyt sykefravær) 

Hvilke tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet? 

 

Status HMS. Avvik? Er vernerunder gjennomført? Utfordringer mht. arbeidsmiljø? 

 

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

 

Hvilke stillinger er det ansatt. 

Hvilke stillinger er det sluttet ansatte i 

Utfordringer mht. å rekruttere? 

Annet relevant 

 

 

2009 har totalt sett vært et godt år for Virksomhet for samfunnsutvikling. 

Vi har i all hovedsak nådd de overordnede målene, og har derfor hatt en tilfredsstillende produksjon.  

 

Vi har i 2009 hatt et godt samarbeid med eksterne institusjoner som Sametinget, Finnmark 

fylkeskommune og Innovasjon Norge. 

 

 

 

Nesseby skole 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Nesseby skole består av grunnskole 1-4, skolefritidsordning og voksenopplæring. 

Ved skolen er det 8 stillinger hvor av 0.5 stilling er voksenopplæring. SFO er 1 stilling. 

Det er 29 elever ved skolen. I tillegg er det 1 elev som har hjemmeundervisning. 

På voksenopplæringa er det en elev etter overgangsordning og to etter ny. Ny ordning 

gir rett og plikt til undervisning. 

Ved SFO får alle som ønsker det plass. 

Kostra  

 

 

 

Måloppnåelse i forhold 

til egne hovedmål 

 

 

Vi har satset på å utvikle en modell for individuell veiledning og utarbeiding av 

individuelle arbeidsplaner. Vår modell er nå implementert i skolens virksomhet. 

I tillegg har vi satset på å prioritere 1. språkene. 

Vi har et godt samarbeid med Isak Saba sentret. Det er et tilbud til elever som snakker 

samisk. Det er en skjermet arena for språket. Ca 6-7 ganger pr. år. Temaene er hentet 

fra læreplanen. 

Måloppnåelse i forhold 

til statlige mål, mål i 

vedtatte planer, 

politiske vedtak e.l. 

Opplæringa reguleres av opplæringslova og kunnskapsløftet samisk. (læreplanen) 

Her er det mål for de enkelte fag som elevene evalueres i forhold til. Mål fra  

Læreplanen tas inn i arbeidsplanene og måloppnåelse vurderes sammen med eleven. 

Bidrag til oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

 

Overordende mål i kommuneplanens samfunnsdel: 

Nesseby skole satser på å gi et godt og attraktiv skoletilbud for alle elever. 

Vi har  årlige opplegg hvor vi følger primærnæringene i Nesseby(jordbruk, reindrift og 

fiske) I år har vi fulgt fiske. Neste år skal vi ha reindrift. 

Nesseby skole er en kvinnearbeidsplass, med unntak av virksomhetsleder og en 

assistent er det kun kvinner som er ansatt. 

Vi tar inn elever som ønsker praksis fra vgs og vi tar også imot studenter fra høyskole, 

når det er ønske om det. 

Skolen har egen plan for arbeid mot mobbing. Zero –planen. 

Vi har også innført utviklingsprogrammet PALS (Positiv Adferd, støttende Læring og 
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Samhandling).  

Vi gir samisk 1.språk i alle fag, med unntak av engelsk. I tillegg har vi samisk 2 og 3. 

Alle elever har egen kontaktlærer som har hovedansvaret for kontakt skole hjem og 

veiledningen. 

Økonomisk mer eller 

mindre forbruk i 

forhold til budsjett 

(drift og prosjekter) 

 

Virksomheten har et merforbruk på vel 100 000 som i hovedsak skyldes merforbruk på 

lønn. 

 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi og 

resultater)  

 

 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

 

 

Nye 

tiltak/tilbud/prosjekter 

Vi har i to år hatt gratis SFO ved skolen. Dette har ført til at flere elever benytter seg av 

tilbudet. Vi har jobbet for å tilrettelegge for heldagsskole med leksegjøring 

(leksehjelp). Det har vært gjennomført heldasskole med SFO midt på dagen dette året. 

Dette forutsetter at tilbudet om gratis SFO fortsetter. 

Sykefravær og HMS 

(sykefraværsprosent og 

status og avvik HMS) 

Sykefraværet i 2009 har vært høyt. Vi har hatt flere langtids sykemeldte. Det har gitt 

store utfordringer for de andre ansatte for det er vanskelig å få tak i vikarer, spesielt 

samisk språklige. 

Vernerunde er ikke avviklet, men brannvernrunde er avviklet. 

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

 

Med unntak av en som er sosionom så er alle stillinger besatt av utdannede lærer.  

 

Annet relevant 

 

 

 

Stuorravuona skuvla/Karlebotn skole 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Stuorravuona skuvlla/ Karlebotn skole Hva er ansvarsområdene/ kort beskrivelse av 

virksomheten 

I 2009 ble Karlebotn skole en PALS – skole. Adferdssentret i Oslo har opprettet en 

veileder til PALS –prosjektet. Prosjektet er i sitt andre år. 2009 – 10 ble brukt til 

planlegging av prosjektet. Alle lærerne er involvert i prosjektet. PALS – Positiv 

Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. 

Ansatte: 9 lærerstillinger, 50 % assistent, 100 % sekretær. 

55 skole elver. Elevtallet er gått ned siden 2008.  

Skolen informerer foreldrene på felles foreldremøter. I tillegg sender skolen ut 

informasjon til alle foreldrene.  

Intern informasjon på faste ukentlige møter med alle ansatte.  

Kostra  

Måloppnåelse i forhold 

til egne hovedmål 

 

 

Målsettinger for Karlebotn skole. 

1. Karlebotn skole skal jobbe for å bli en tospråklig skole 

2. Elevene skal oppleve mestring i sin skolehverdag. 

3. Alle skal oppleve positiv skolehverdag. 

Mål 1:Karlebotn skole jobber kontinuerlig med å bli en tospråklig skole. Det jobbes 

med å ha samisk undervisning på arenaer som er naturlig å snakke samisk i.  

Mål 2: Det legges vekt på at elevene skal oppleve mestring i sin skolehverdag. PALS – 

prosjektet går ut på å fremheve det positive i elevens skolehverdag. 

Mål 3: Elevene opplever en positiv skolehverdag ved at det er nulltoleranse for 

mobbing. Alle episoder tas alvorlig og jobbes med slik at ingen opplever mobbing. 

Forskning viser at i PALS – skolene øker trivselen blant elevene. Karlebotn skole 

jobber etter PALS – prinsippene. 

Måloppnåelse i forhold 

til statlige mål, mål i 

Statlige mål: 

 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
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vedtatte planer, 

politiske vedtak e.l. 

psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  

Karlebotn skole jobber kontinuerlig med elevenes trivsel og læring. PALS er en av 

virkemidlene. 

 

           Statlig mål: 

 Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast 

i dagar og enkelttimar.  

Karlebotn skole har system for føring av fravær. Reglene for fravær er blitt strengere 

det siste året, og dette er et tiltak fra regjeringa for å få ned frafallet på videregående 

skole. 

 

 

Bidrag til oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

Overordnede mål i kommunens samfunnsdel: 

 Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i 
 

Skolen har en egen trivselsplan med rutinebeskrivelse mobbe episoder blant elevene. 

Skolen har null toleranse for mobbing. 

 

 Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur 

og identitet 
Skolen jobber for å styrke samisk opplæringa. 

 

 Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over 

kommunegrensene 

 
Samarbeider med Tana kommune om den kulturelle skolesekken. Nesseby og Tana har 

felles styre for ”Den kulturelle skolesekken:” Dette samarbeidet fungerer godt. 

 

Økonomisk mer eller 

mindre forbruk i 

forhold til budsjett 

(drift og investeringer) 

 

Forklaring på avvik på driftsbudsjettet.?  

Overforbruk på grunn av morsmålsopplæring og særskilt norsk- opplæring. 

Opplæringsloven gir elevene rett til denne opplæring.  

Avviket kunne ikke ha vært unngått. 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

Utfordringer: 

Fått elever med krav til morsmålsopplæring og særskilt norsk-opplæring. 

Nye tiltak/tilbud Startet med PALS – prosjektet høsten 2009. 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi og 

resultater)  

Hvilke prosjekter har virksomheten kjørt i 2009?  

Samarbeid med Petsjenga skole i Nordvest Russland. 

Har virksomheten fått eksterne prosjektmidler? Prosjektmidler fra Fylkesmannen. 

 

Resultat av prosjektene? Prosjektet ble gjennomført med gode resultater. 

Tilbakemeldingene er at elever og foreldre er fornøyd med samarbeidet. 

Sykefravær og HMS 

(sykefraværsprosent og 

status og avvik HMS) 

Hva var sykefraværsprosent i 2009? 

Hvilke tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet? 

 

Status HMS.  

Ingen utfordringer mht arbeidsmiljø. 

Ansettelser og 

oppsigelser 

I 2009 en ny lærer i vikariat. 

 

Annet relevant 

 

 

Karlebotn skole har god lærerdekning. I 2009 en ufaglært lærer. Dette er mye bedre 

enn gjennomsnittet i Finnmark. Karlebotn skole har en stabil lærerstab. 
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Unjárgga mánáidgárdi/Nesseby barnehage 

 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Barnehagen skal i gi barn 

under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse 

og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i omsorgs- og 

oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, 

livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi er en samisk 

barnehage og har dermed samisk språk og kultur som et hovedsatsingsområde i driften.  

Barnehagen skal drives i tråd med Lov om barnehager, og forskriften Rammeplan for 

barnehagen gir føringer for barnehagens kvalitet og innhold.  

 

Antall barn 

Pr. 31.12.2009 var det 29 barn i barnehagen, noe som er en økning på 11 fra 

31.12.2008. 

 

Personale 
Vi hadde pr. 31.12.2009  9 faste hele stillinger i barnehagen. I tillegg har vi en 40 % 

språkmedarbeiderstilling, og en samisk prosjektstilling ”samisk språkaktiviør” i 100 

%opprettet med støtte fra sametinget.  

 

Positive hendelser i barnehagen 

Barnehagen har hatt en gledelig økning i antall barn i barnehagen. Det er også positivt 

at det er økt søkning på samiskspråklig avdeling.  

 

Intern informasjon i virksomheten 

Vi har gode rutiner for intern informasjon gjennom daglige informasjonsmøter om 

morgenen, ukentlige avdelingsmøter og ped.ledermøter og månedlige personalmøter. 

Dette fungerer tilfredsstillende. 

 

 

Kostra Kostra sier at kommunens netto driftsutgifter i barnehagesektoren var på kr 1 661000, 

noe som ligger på nivået fra 2003, som vi skal ligge på etter forutsetninger for tildeling 

av skjønnsmidler for barnehager. 

 

 

Måloppnåelse i forhold 

til egne hovedmål 

 

 

Vi skal sørge for gode rammebetingelser for utvikling av sosial kompetanse hos barna 

gjennom anerkjennelse av positiv atferd, og ved å skape en trygg atmosfære med 

tydelige rammer og forutsigbare voksne. Vi vil fremme utvikling av en felles kultur for 

utvikling av positiv atferd. Vi jobber i forhold til dette med utviklingsopplegget PALS. 

Dette går ut på at gjennom tydelige voksne med felles regler, og at læringsmiljøet 

preges av positivt  fokus på positiv atferd.  

 

Måloppnåelse i forhold 

til statlige mål, mål i 

vedtatte planer, 

politiske vedtak e.l. 

Regjeringens mål i barnehagepolitikken er full barnehagedekning med høy 

kvalitet til lav pris. 

Vi hadde i 2009 full barnehagedekning, og gratis barnehage. Vi har satt fokuset på å 

øke kvaliteten i barnehagen ved å gi to av våre assistenter mulighet til å starte/fullføre 

førskolelærerutdanning. På denne måten får vi innsikt og kompetanse innenfor den 

siste relevante teori innenfor barnehagefeltet i tillegg til å øke fagmiljøet i barnehagen. 

 

Det er et fokus på å heve kvaliteten på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst, 

etter at norske elever i skolen generelt over tid har levert dårlige resultater på 

kartleggingsprøver i Norskfaget. Vi har derfor satt fokus på kvalitetsheving ved at to av 

våre førskolelærere har tatt videreutdanning i bruk av IKT som redskap for utvikling av 

tekst og fortelling i barnehagen.   

 

 

Bidrag til oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

 

Positiv befolkningsutvikling: 

Tiltaket om gratis barnehage for alle kommunens innbyggere legger til rette for økt 

tilflytting og skal sørge for å unngå fraflytting. Vi har hatt positiv befolkningsutvikling 
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i kommunen under dette tiltaket. 

 

Samarbeid over kommunegrensene 

Barnehagen er med i styrernettverket sammen med barnehagene i Tana kommune. 

Barnehagen samarbeider også med barnehager i Tana og Utsjok i forhold til aktiviteter 

og opplevelser.   

 

Tilbud om arbeid til ungdom 

Barnehagen har i 2009  tatt imot elever som har hatt behov for praksis i arbeidsuker. 

Det er fortsatt t gledelig at trenden er at det er gutter som ønsker arbeidsuka 

gjennomført i barnehagen.  

 

Styrking av samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet 

Gjennom å være en samisk barnehage er samisk språk og kultur integrert i hverdagen. 

Vi har en samisk språkmedarbeider i  40 % stilling som har hovedområdet på 

norskspråklig avdeling, og en prosjektstilling – samisk språkaktivitør som ekstra 

språkressurs på den samiskspråklige avdelingen.   

 

 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

 

Utfordringer 2009 

 

Utfordringer fremover: 

I 2010 vil vi få en betydelig økning i antall barn. Vi må utvide barnehage med to 

avdelinger i løpet av 2010.  

 

 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi og 

resultater)  

Samisk språkaktivitør 

Vi videreført prosjektet – samisk språkaktivitør for å styrke det samiske språkmiljøet i 

barnehagen .  Dette prosjektet startet august 2008 og vi søkt det forlenget til august 

2010. Da vi ikke har hatt kvalifiserte søkere til stillingen, er dette prosjektstart søkt 

flyttet fra august 2009 til januar 2010. 

 

Sykefravær og HMS 

(sykefraværsprosent og 

status og avvik HMS) 

Sykefravær er en stor utfordring i barnehagen. Barnehagen er en arena med stor 

smittefare, noe som krever sterkt fokus på hygiene. Likevel har vi et generelt høyt 

sykefravær, grunnet egen sykdom, og barns sykdom da vi har mange ansatte som selv 

er småbarnsforeldre. Langtidsfraværet har gått noe ned.  

 

Vi har tiltak gjennom  HMS, med månedlig oppfølging på personalmøter. 

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

 

Vi fikk endelig ansatt en ny pedagogisk leder som følge av utvidelse av drift. Vi har 

også lyst ut stilling som samiskspråklig pedagogisk leder, uten å ha fått kvalifiserte 

søkere. Det er en utfordring å få personell og vikarer som er samiskspråklige. 

 

 

 

 

 

Hjelpetjenesten 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

I hjelpetjenesten inngikk i 2009:  

- rustjenesten  

- PPT  og barneverntjenesten.  
-     bostøtte og  

-     transportkuponger for funksjonshemmede ( TT-kuponger) 

-     salgs og skjenkebevilgninger 

-     sosialtjenesten 

Det var 6 ansatte i hjelpetjenesten, derav en prosjektmedarbeider i engasjementstilling.  

Utfordringene i 2009 var planer for omorganisering av hjelpetjenesten. Det ene var 

etableringen av NAV kontoret der vårt ansvar i forhold til økonomisk sosialhjelp ble 

flyttet ut av hjelpetjenesten og over til NAV.  Samtidig pågikk arbeidet med å 
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planlegge hjelpetjenestens ansvarsområder etter at oppgaver ble flyttet ut av 

virksomheten som følge av NAV-etableringen.  Det ble bestemt at psykiatritjenesten 

og tiltak for funksjonshemmede samt avlastningsordningen skulle overføres fra pleie- 

og omsorg til hjelpetjenesten.  

Kostra Barnevern: Sammenlignet med andre kommuner, synes driftsutgiftene for barnevernet 

å være høye og det kan se ut som vi har en høyere bemanning enn sammenlignbare 

kommuner. Vår vurdering er at vi bemanningmessig jevnt over klarer å ivareta de 

oppgaver vi er satt til. Vi har sjelden brudd på tidsfrister. Samtidig er vi sårbare ved 

sykefravær og annet utilsiktet fravær fordi det er et lite fagmiljø.  Det er kjent at på 

landsbasis har barnevernet generelt hatt svært lite ressurser, noe som har resultert i 

større rammeoverføringer til kommunene i 2010.  Disse overføringene er ment å bidra 

til økt bemanning. Vi har valgt å ikke økte bemanningen til barnevernet da vi internt i 

hjelpetjenesten omprioriterer ressurser ved behov.  

 

 

 

 

 

 

Måloppnåelse i forhold 

til egne hovedmål 

 

 

 Et av målene for skolene og barnehagen i kommunen var 

oppstart av PALS. Arbeidet ble igangsatt i 2009 der PP-rådgiver 

har vært veileder for PALS-gruppen i vår kommune.  
 

 

Måloppnåelse i forhold 

til statlige mål, mål i 

vedtatte planer, 

politiske vedtak e.l. 

 Fra statlig hold var det bestemt at kommunens NAV-kontor 

skulle åpnes september 2009. Hjelpetjenesten deltok i forhold til 

tilretteleggingen av dette arbeidet gjennom hele året.  

 I henhold til lovverket skal kommunen ha en koordinerende 

enhet for habililterings- og rehabiliteringsarbeidet.  Denne 

enheten ble etablert i 2009 og prosessen med å utforme rammer 

og innhold for enheten startet opp.  

 
Bidrag til oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

Overordende mål i kommuneplanens samfunnsdel: 

 
 Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i:  

I henhold til denne målsettingen viser vi blant annet til tiltak i forhold til 

PALS der vår virksomhet er delaktig med veileder. 

 Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over 

kommunegrensene: 

Barneverntjenesten deltar i et interkommunalt samarbeid rundt veiledning. 
I tillegg er inngått avtale om nabosamarbeid med barnevernet i Tana fulgt 

opp i tråd med intensjonen.  

 
 

 

Økonomisk mer eller 

mindre forbruk i 

forhold til budsjett 

(drift og investeringer) 

 

Mindre forbruk med 500 000,- enn det som var budsjettert. Skyldes tiltak som var 

planlagt, men falt bort 

 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

 

En fagstilling ble flyttet fra hjelpetjenesten til NAV. Alle oppgaver tilknyttet 

økonomisk sosialhjelp og midlertidig husvære ble overflyttet til NAV.  
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Nye tiltak/tilbud Ingen 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi og 

resultater)  

De siste tre årene har vi mottatt statlige midler for utvikling av tilbud og tjenester for 

rusmiddelavhengige.  I prosjektet var det satt opp mål om blant annet å finne frem til 

hensiktsmessige måter å jobbe på i forhold til denne brukergruppen. De mål vi satt oss 

i henhold til dette arbeidet, ble hovedsakelig nådd og arbeidet videreføres i 2010. 

 

Sykefravær og HMS 

(sykefraværsprosent og 

status og avvik HMS) 

Hva var sykefraværsprosent i 2009? 

 

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

 

Ny sosialkonsulent/nestleder ble tilsatt da daværende sa opp for å tiltre en stilling 

eksternt. 

Annet relevant 

 

 

 

 

 

Omsorgstjenster 

Kort beskrivelse 

av virksomheten 

 

 

 

Hva består Pleie – og omsorg av ? 

 

PLO favner mange typer pasienter, vi har fem ”områder” vi jobber innen. Områdene vi har 

i PLO er; psykiatri, fysioterapi, hjemmetjeneste og institusjonsbasert omsorg. I tillegg har 

vi administrasjon. Vi har ca 40 årsverk totalt i PLO totalt.  

 

Psykiatri 

1 årsverk 

Psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling følger opp og har samtaler for de som har lettere 

psykiske lidelser.  

Fysioterapi 

1 årsverk 

Fysioterapeut i 100 % stilling jobber med behandling av pasienter som har behov for 

fysioterapi, samt med innsøking og opplæring av hjelpemidler (denne stillingen er fortiden 

ubesatt). I begynnelsen av året fikk vi tilsatt en fysioterapeut etter at denne stillingen hadde 

stått vakant i lengre tid. Denne stillingen ble så omgjort til driftsavtale på 65%.  

 

Hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har nærmere 100 pasienter. Noen har sammensatte tjenester og andre har 

enkelttjenester. I tillegg har hjemmetjenesten ansvaret for middagskjøring alle dager i uka 

til hjemmeboende. Antall middager hver dag varierer fra 3 til 15. Institusjonen har eget 

kjøkken som lager mat til beboere og til hjemmeboende som har tilbud om middag 

hjemkjørt. 

 

Hjemmetjenesten har ansvar for tilbudet fra ambulerende vaktmester, hjemmehjelp, 

støttekontakter og hjemmesykepleie.  I tillegg har hjemmetjenesten ansvaret for praktisk 

bistand - opplæring til brukere som er psykisk utviklingshemmede. I hjemmetjenesten er 

det også 25 trygghetsalarmer ute blant de eldre.  

Dagopphold, korttidsopphold og avlasting er viktige forebyggende tiltakt for å kunne 

bevare pasienten til det daglige i eget hjem så lenge som mulig og forsvarlig. Omsorgslønn 

og støttekontakt ordinger er ordinger som er med på å bidra til at pasienten og pårørende 

motiveres til å kunne bo hjemme også når behov for hjelp melder seg. 

 

Avlastningsbolig barn (ABO) 

I hjemmetjenesten er det også et avlastingstilbud (ABO) til et mindreårig barn.. Avlastingen 

skjer i kommunens bolig som ligger ca. 50 meter fra helsesenteret.  
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Psykiatriboliger 

Vi har to psykiatriboliger som er reservert til personer med psykiske lidelser. Disse 

boligene er opptatt og har vært det fra de var ferdigstilt i 2006. Disse boligene ligger 5 

meter fra helsesenteret. 

 

Omsorgsboliger 

Juni dette året fikk vi ferdigstilt 5 omsorgsboliger som er tilknyttet til eksisterende 

helsesenter. Disse er for  eldre med behov og  serves av  hjemmetjenesten. Alle boligene 

har vært opptatt siden ferdigstillelse. 

Institusjon 

Den institusjonsbaserte omsorgen har ansvar for pasienter som er på langtidsplass, på 

korttidsopphold/avlastningsopphold, rehabiliteringsopphold og akuttplass. Det er 1 

akuttplass i Nesseby kommune.  

 

Vi har og pasienter som har tilbud om dagopphold. Dagpasientene blir kjørt til institusjonen 

av personale fra hjemmetjenesten.  

 

Vi har i dag et kommunestyrevedtak på at vi skal ha 14 langtidsplasser hvorav 4 av 

langtidsplassene er avsatt til skjermede plasser. I hele 2009 har vi ikke greid å komme ned 

til 14 på langtidsplasser. Vi har hatt 16 pasienter på langtidsplass i 2009.  

Administrasjon 

Nesseby kommune har en flat organisasjons struktur. Virksomhetsleder er direkte underlagt 

rådmann i kommunen. Pleie- og omsorg har en virksomhetsleder i 100 % stilling. Videre er 

det en avdelingsleder i 100 % som er avdelingsleder for hjemmebasert og institusjon. Han 

rapporterer til  virksomhetsleder. Videre på lik linje med avdelingsleder er psykiatrisk 

sykepleier og fysioterapeut. I tillegg er det en sekretær i 100 % stilling. 

 

Ønsker og behov hos befolkningen i Nesseby  

Det er forskjellige måter å få pleie og omsorg fra kommunen på. Det er forståelig og 

akseptert at pleien skal foregå i hjemmet så lenge det er faglig forsvarlig og etter gjeldende 

lover og regler. Det vil komme en dag da en bruker er for dårlig til å bo hjemme, samtidig 

som han er for frisk til å kunne få plass på institusjon.  

Vi har et ytterligere behov for omsorgsboliger da vi har hatt flere henvendelser på et slikt 

tilbud allerede. Det er viktig at vi kan tilby varierte tjenester til befolkingen da alle har ulike 

og varierte behov for tjenester. 

 

Informasjonsflyten i og fra Pleie- og omsorg skjer på ulike måter. For å nå befolkningen 

utad brukes kommunens hjemmeside på internett. Dette har vi sett kan være en svakhet og 

har dermed også brukt kommunens informasjonsavis. For å nå ytterligere ut til 

befolkningen må og media i form av lokalavis brukes. 

 

 Informasjon innad i virksomheten skjer med ukentlige kontormøter og referat fra disse 

møtene henges opp på oppslagstavler på helsesenteret slik at ansatte kan lese hva som rører 

seg i organisasjonen. Vi har personalmøter hver 6.uke og faste møter med plasstillitsvalgte 

hver 6. uke. 

 

Alle disse tjenestene som nevnt over ytes av hjemmetjenesten i større eller mindre omfang. 

Det er viktig at en har tilbud om ulike tjenester da pasienter har ulike behov for hjelp. I 

forhold til hjemmesykepleie er det svært viktig at personalet her holder en høy faglig 

standard. Praktisk bistand ytes til vanlig av assistenter, men kan i perioder ytes av 

hjelpepleiere. Vi ser at det er viktig å ha fagpersoner også i disse stillingene for de har 

fagkunnskaper for å kunne observere pasienten slik at en kan sette inn tiltak eller 

forebygging på et tidlig tidspunkt.  

 

I tillegg har vi 5 omsorgsboliger hvorav den ene har plass til to beboere. Omsorgsboligene 

er bygget fast i eksisterende helsesenter og arbeidet her ble sluttført juni 2009.  

 

Omsorgsboligene har hatt fullt belegg fra første dag. Vi ser også at det er behov for flere 

omsorgsboliger. Skal en anslå noe i denne sammenheng ut fra etterspørsel og behov vil 

anslå behovet for ytterligere 4 omsorgsboliger.  
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Det vi vet er at eventuelle nye omsorgsboliger også må være i direkte tilknytning til 

eksisterende helsesenter. Det de eldre etterspør og ønsker er den tryggheten de får med 

denne plasseringen. 

Kostra 

  

0
1
.
j
a
n P R O G N O S E 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

67-79 år  122 119 118 115 115 112 110 109 109 108 

80-89 år  53 50 48 50 50 49 49 48 48 47 

90 år og eldre  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sum folketall  888 871 855 838 828 818 808 798 788 778 

                       

Samlet befolkning:                      

Årlig %-vis endring  -0,4 % -1,9 % -1,8 % -2,0 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,3 % 

Endring fra 
utgangsåret  -0,4 % -2,4 % -4,1 % -6,1 % -7,2 % -8,3 % -9,4 % -10,5 % -11,7 % -12,8 % 

                       

Eldre (67 år og over)  177 171 168 167 167 163 161 159 159 157 

                       

%-vis endring fra året 
før:                       

Eldre (67 år og over)   -1,1 % -3,4 % -1,8 % -0,6 % 0,0 % -2,4 % -1,2 % -1,2 % 0,0 % -1,3 % 

                        

%-vis endring fra 
utgangsåret:                       

Eldre (67 år og over)   -1,1 % -4,5 % -6,1 % -6,7 % -6,7 % -8,9 % -10,1 % -11,2 % -11,2 % -12,3 % 

 

 

Måloppnåelse i 

forhold til egne 

hovedmål 

 

Bidrag til 

oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

 

Hovedmål Virksomhetens mål for å oppnå hovedmålet 

Positiv 

befolkningsutvi

kling 

Virksomheten vil legge til rette for ansatte som ønsker å stifte  

Familie og etablere seg i kommunen. Dette vil vi gjøre ved å  

tilby fleksible ordninger i forhold til turnusarbeid. 

Vi ønsker å få ungdom tilbake til kommunen og prøve å holde 

 jevnlig kontakt med dem og tilby så mange som mulig  

sommerjobb.  

 

Vi har hatt mange av kommunens ungdommer i vikariater til  

sommerjobber. Her har vi prøvd å få så mange som mulig av  

ungdommene inn slik at alle ”våre” har hatt en sommerjobb.  

Ungdommene har også blitt tilkalt når det har vært behov for  

vikar i påske- og julehøytider. Vi har også tilrettelagt for noen  

av personalet slik at de kan kombinere turnusjobbing og  

småbarn. 

Næringsutviklin

g 

Støtte og bruke næringslivet som er etablert i kommunen. Vi  

vil aktivt påvirke næringslivet ved å ytre ønsker om hvilke  

behov vi har og hvordan vi kan bruke og støtte opp om lokalt  

næringsliv. 

 

Vi bruker lokal Esso stasjon ved dieseltanking samt små  

rekvisita og lett service. Butikken i Varangerbotn brukes også  

ved behov. 
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Nesseby 

kommune skal 

være et trygt 

samfunn for 

barn å vokse 

opp i 

Vi vil jobbe tverrfaglig og gi tilbakemeldinger til rette innstans  

dersom vi kommer bort i forhold som kan påvirke barn og  

unges oppvekst i negativ retning. 

Nesseby 

kommune har 

som mål å bidra 

til økt kunnskap 

om samisk 

språk og 

sjøsamisk-

kultur, og til å 

styrke samisk 

kultur og 

identitet. 

Vi vil stimulere og motivere personale som ønsker å  

styrke/fornye sin samiske kompetanse. Dette vil vi gjøre ved å  

være positiv til permisjoner. 

Vi vil bruke av vårt samisktalende personale til å følge våre  

pasienter til lege dersom det er behov for det. De vil da få tolket 

det legen sier til eget språk. 

Personalet som snakker samisk vil aktivt bruke språket blant de 

 brukerne som behersker det.  

Ved feiring av bl.a. Samefolketsdag vil vi legge vekt på å  

ivareta mattradisjoner som knyttes opp mot samisk/sjøsamiske  

tradisjoner. 

Vi vil også skilte og informere på begge språk. 

 

Måltidene ved institusjonene har et stort fokus på den  

sjøsamiske matkulturen. Dette gjøres ved å benytte seg av lokal 

 mat der det er mulig. 

 

Det har vært en ansatt som har fått permisjon for å delta på  

Samisk kurs.  

  

Service i all 

kommunal 

tjenesteyting 

skal være 

prioritert en 

oppgave for alle 

som har sitt 

virke i Nesseby 

kommune 

Vi vil så snart vi får en henvendelse svare på den innen tre uker 

 jfr. Forvaltningsloven.  

Tjenester som vi yter skal leveres til avtalt og rett tid. Dersom  

det blir forsinkelser skal brukeren få beskjed så tidlig som  

mulig. 

Vi skal kartlegge og evaluere kontinuerlig brukerens behov for  

tjenester. 

 

Vi har hatt noe forskinet saksbehandlingstid på enkelte vedtak. 

 I mange tilfeller er tjenesten satt i verk før saksbehandlingen er 

 formelt ferdigstilt. Dersom det har vært meldt behov for en  

tjeneste har denne tjenesten blitt levert så snart det har latt seg  

gjøre. I de fleste tilfeller er tjenesten blitt levert umiddelbart  

etter at behovet er meldt.  

 

Vi har også tatt i bruk saksbehandlingsprogrammet Profil Uniqe 

 og har fått gode rutiner på saksbehandling opp mot  

forvaltningslovens §§. 

 

Nesseby 

kommune skal 

ha økonomisk 

handlefrihet 

Virksomheten vil bestrebe seg på å holde seg innenfor de  

budsjetterte rammer.  
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Våre tjenester til 

innbyggere med 

behov for 

bistand skal 

leveres med 

tilstrekkelig 

innhold 

Vi vil bestrebe oss på å ha brukeren i fokus og legge stor vekt  

på brukerens behov og ønsker. Vi vil videreføre arbeidet med  

utarbeidelse av individuelle planer, IPLOs registrering, samt  

foreta brukerundersøkelser på tjenester som leveres.  

 

Vi vil legge til rette for kompetanseheving blant ansatte. Vi vil  

og sikre gode rutiner på utførelse av tjenestetilbudet. 

 

Det har vært 2 hjelpepleiere som har gjennomført videre- 

utdanning i eldreomsorg på videregående nivå. 

 2 andre som har tatt videreutdanning i aldring og eldreomsorg 

På høgskolenivå 

Organisasjonen 

i Nesseby 

kommune skal 

bli stand til å 

imøtekomme en 

hver utfordring 

som krever 

effektivisering 

og omstilling 

Virksomheten vil være åpen og samarbeidsvillig i forhold til  

effektivisering og omstilling. Det vil vektlegges at vi ser på  

muligheter og ikke på begrensninger. 

 

Personalet har vært tatt med på råd og blir hørt i saker som  

angår dem. Dette blir gjennomført ved at det er faste  

personalmøter og faste møter med tillitsvalgt. 

 

 
 

Økonomisk mer 

eller mindre 

forbruk i forhold 

til budsjett (drift 

og investeringer) 

Pleie- og omsorg hadde et totalbudsjett på 20 378 000,-. Faktisk forbruket var på 

19 471 164,-.  

 

Det var her et mindreforbruk på 906 835,-. 

 

Tjenesteproduksjo

n (avvik, 

endringer 

utfordringer m. 

m) 

 

Etter en omstillingsprosess i samarbeid med pleie- og omsorg og hjelpetjenesten ble det 

besluttet at følgende tjenester ble underlagt hjelpetjenesten fra årsskiftet; 

Miljøarbeidertjenesten 

Psykiatri 

Avlastningsbolig - barn  

Nye tiltak/tilbud Koordinerende enhet; samarbeid mellom legetjenesten, hjelpetjenesten og pleie- og 

omsorg. 

Alders- og demensteam 

 

Varanger Samiske Museum 

Kort beskrivelse 

av virksomheten 

 

 

 

Virksomheten omfatter drift av Varanger Samiske Museum. Museets hovedmål er 

dokumentasjon, forskning og formidling av sjøsamisk kulturhistorie i Finnmark, med 

hovedvekt på Varangerområdet. Museet vektlegger videre dokumentasjon og formidling av 

duodji, samisk forhistorie og samisk samtid. 

 

Museumsvirksomheten drives først og fremst med utgangspunkt i hovedbygget i 

Varangerbotn, men museet har også en del virksomhet i Mortensnes kulturminneområde - 

først og fremst i form av skjøtsel av kulturminner. 

 

2009 har vært et år med stor aktivitet når det gjelder formidling og utadrettet virksomhet. 

Det har også vært flere eksternt finansierte prosjekt i gang. Samtidig har det vært arbeidet 

med den framtidige museumskonsolideringen.  

 

Museet hadde i 2009 4 faste stillinger: virksomhetsleder (100%), formidler/konservator 

(100%), konsulent (100%) og museumstekniker (100%). Vaktmester- og renholdstjenester 

ble levert av teknisk virksomhet. I tillegg til de faste ansatte var 20 personer ansatt i 

engasjement av ulik varighet i løpet av 2009; 9 av disse som sommerguider og 

skjøtselsarbeidere, 6 var ansatt i prosjekt av lengre varighet. Til sammen 2 års- og 8 

månedsverk ble utført av midlertidige ansatte i 2009. 

 

Besøkstallet for 2009 var på 6702, dvs. en liten nedgang fra 2008. 1044 skolebarn fra hele 
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regionen har deltatt på ulike tema tilknyttet museets skoleopplegg. Museet har egen 

hjemmeside, www.varjjat.org. I 2009 ble det registrert 22.749 besøk og 213.550 

sidevisninger, som begge er en økning fra i fjor. I tillegg har vi domenet www.saivu.com, 

nettutstilling om samisk tro og mytologi, som ble åpnet oktober 2008. Der er det registrert 

14.909 besøk og 84.309 sidevisninger.  

 

Museets samlinger teller totalt ca. 1 500 gjenstander og 14 000 – 15 000 bilder. En stor del 

av gjenstandene er registrert digitalt og tilgjengelig på Internett. Museet har ingen 

innsamlingsplan, og tilveksten for 2009 var kun på fire gjenstander. Billedsamlingen har økt 

mye de seneste år, i 2009 med 2000 bilder, hovedsakelig fra private samlinger/fotoalbum. 

 

Museet viste i tillegg til de faste utstillingene hele 6 midlertidige utstillinger i 2009, og det 

har vært avviklet en rekke større og mindre arrangement i løpet av året. Størst blest og mest 

publikumstilstrømning har det vært under de to store arrangementene der museet er 

involvert: Vuonnamárkanat og Sjekkpunkt Varangerbotn (Finnmarksløpet). 

 

Når det gjelder interne forhold er det lagt vekt på opprettholde det positive og engasjerte 

arbeidsmiljøet, men det er klart at høyt aktivitetsnivå kombinert med få faste stillinger kan 

oppleves som en belastning for de ansatte. 

 

Kostra  

Måloppnåelse i 

forhold til egne 

hovedmål 

Virksomheten drives i overensstemmelse med hovedmål (se ovenfor) 

Måloppnåelse i 

forhold til statlige 

mål, mål i vedtatte 

planer, politiske 

vedtak e.l. 

Virksomheten rapporterer til ABMutvikling, Sametinget og Finnmark fylkeskommune, og 

drives i samsvar med nasjonal og samisk museumspolitikk. 

Museumskonsolideringen ble ikke gjennomført i 2009, men alt forarbeidet var gjort og bare 

selve stiftelsesmøtet gjensto (ny museumsstiftelse på nyåret 2010). 

Bidrag til 

oppnåelse av 

kommunes 

overordnede mål 

 

Overordende mål i kommuneplanens samfunnsdel: 

 

 Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling 
 Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling 

 Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av vinnearbeidsplasser, og 
gi ungdom tilbud om arbeid 

 Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i 

 Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og 

identitet 
 Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave for alle som 

har sitt virke i Nesseby kommune 
 Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

 Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold  

 Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en 

hoverutfordring som krever effektivisering og omstilling  
 Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over 

kommunegrensene 

 
Virksomheten bidrar både direkte og indirekte til de fleste av kommunens overordnede mål. 

 

Økonomisk mer 

eller mindre 

forbruk i forhold 

til budsjett (drift 

og investeringer) 

 

VSM har et lite mindreforbruk i forhold til tildelt ramme. 

 

Tjenesteproduksjo

n (avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

Ingen avvik 

http://www.varjjat.org/
http://www.saivu.com/
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Nye tiltak/tilbud Åpning av Senter for samisk tro og mytologi, samt utstillingen ”Luondu” i infohallen på 

Mortensnes juni 2009. 

Ny nettutstilling www.luondu.no juli 2009. 

Ny publikasjon i egen skriftserie Varjjat Sami Musea Callosat/ Varanger Samiske Museums 

Skrifter: ”Varangersamene – bosetning, næring, folketall,utmarksbruk m.v.”, tekster av 

Ø.Nilsen. 

Nytt hefte Luondu av M.Krogh og K.Schanche. 

Artikkel ”Fra Russland til Nesseby” av M.Krogh, i På sporet av den tapte samtid (red. 

Berkaak), 2009. 

Ekstraordinært skjøtselsarbeid/sysselsesttingsmidler Mortensnes. 

Tilrettelegging og skilting av Ilarstian i samarbeid med ILAR. 

 

Status på 

prosjekter 

(framdrift, 

økonomi og 

resultater)  

Til sammen kr. 2.203.000 ble utgiftsført på 7 ulike prosjekt i 2009. Alle disse finansieres 

eksternt. Tre av prosjektene fortsetter i 2010. 

 

I løpet av året ble det gitt tilsagn om eksterne tilskudd til 3nye prosjekt.  

Sykefravær og 

HMS 

(sykefraværsprose

nt og status og 

avvik HMS) 

Sykefraværet for virksomheten har alltid vært lavt. I 2009 var det totalt 4 uker sykemelding 

ved virksomheten.  

Ansettelser og 

oppsigelser 

50% fast stilling som museumstekniker/håndverker fra 01.01.09 (vedkommende har da 

100% - vært prosjektansatt i 50% fram til da). 

Annet relevant  

 

 

Teknisk virksomhet 

Kort beskrivelse av 

virksomheten 

 

 

 

Teknisk virksomhet har ansvar for vedlikehold og nye prosjekter innen veg, vann, avløp, 

kommunale bygg og boliger og andre tekniske anlegg (fiskemottak) samt arealdisponering, 

oppmåling, byggesaksbehandling, brannvern m.m.   

Administrasjonen består av en virksomhetsleder i 100 % stilling og sekretær i 80 % stilling 

samt to ingeniører i 100 % stilling. Til vedlikehold av veg, vann avløp og kommunale 

bygg og anlegg er det 5 vedlikeholdsarbeidere og 8-10 renholdere.  I deler av 2009 var det 

engasjert en arealplanlegger/matrikkelfører i full stilling. 

 

Av  prosjekter i 2009 kan nevnes ombygging NAV-kontorer, utbedring av Sirdagoppe 

Vannverk, Utbedring av bad ved helsesenteret,  fullføring av Mortensnes Vannverk 

 

Ekstern informasjon om virksomheten foregår i hovedsak gjennom kommunens websider.  

I tillegg blir det sendt ut rundskriv til husstander, bl..a. om kommunale avgifter. 

 

Intern informasjon foregår gjennom formelle og uformelle møter og samtaler samt over e-

post. 

Kostra  

Måloppnåelse i 

forhold til egne 

hovedmål 

 

Måloppnåelse i 

forhold til statlige 

mål, mål i vedtatte 

planer, politiske 

vedtak e.l. 

 

 

Bidrag til oppnåelse 

av kommunes 

overordnede mål 

Overordende mål i kommuneplanens samfunnsdel: 

 

 Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling 
 Tilbyr og bygger ut utleieboliger og omsorgboliger til kommunens innbyggere 
 Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling 

http://www.luondu.no/
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 Nært samarbeid med Nærings- og samfunnsutvikling 

 Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av vinnearbeidsplasser, og 

gi ungdom tilbud om arbeid 
 Tilbud om sommerjobber til ungdom 
 Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i 

 Gjennomfører trafikksikkerhetstiltak 

 Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og 

identitet 
 Har samiskspråklig personale 

 Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave for alle 

som har sitt virke i Nesseby kommune 
 Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

 Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold  

 Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en 

hoverutfordring som krever effektivisering og omstilling  
 Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over 

kommunegrensene 
 Felles landbrukskontor med Tana, interkommunalt samarbeid gjennom ØFAS 
 

Økonomisk mer 

eller mindre forbruk 

i forhold til budsjett 

(drift og prosjekter) 

I tillegg til en driftsramme på kr 7 033 000 har virksomheten er merforbruk på kr 403 000. 

I investeringsregnskapet har vi et overforbruk ca. kr. 350.000 på ombygging NA- kontorer. 

Dette skyldes at budsettert refusjon av mva. ikke blir tilbakeført prosjektet.  Ellers ingen 

større avvik. 

Tjenesteproduksjon 

(avvik, endringer 

utfordringer m. m) 

Brønn under pumpestasjon i Sirdagoppe raste sammen og ”gammelbrønnen” ble tatt i bruk 

til produksjon av vann. 

Ingen større avvik i tjenesteproduksjon.  

Nye tiltak/tilbud Ingen spesielle tiltak/tilbud 

Status på prosjekter 

(framdrift, økonomi 

og resultater)  

Utbygging VSM utsatt pga. at prosjektet ble dyrere enn budsjettert. Igangsatt prosjektering 

av Solsiden boligfelt.  Prosjektet er noe forsinket p.g.a. kapastitetsproblemer. 

 

Sykefravær og 

HMS 

(sykefraværsprosent 

og status og avvik 

HMS) 

Sykefraværet redusert fra 15,9(2008) til    % (2009).   

 

 

Ansettelser og 

oppsigelser 

 

 

En ingeniør tilbake i mai etter å ha vært ute i permisjon. 

Annet relevant  

 

5 Likestilling 

Den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i Nesseby kommune.  

 

Om en regner med faste og vikarstillinger, hele eller delte stillinger så er det 138 ansatte i Unjárgga 

gielda/Nesseby kommune fordelt på faste og delte stillinger.  Det er 117 fast ansatte og av disse er 83 kvinner og 

34 arbeidstakere menn. Unjárgga gielda/Nesseby kommune har 10 virksomhetsledere, hvor fem er menn og fem 

er kvinner.  

 

Der lønnen hovedsakelig fastsettes gjennom sentrale forhandlinger ut i fra utdanning, ansiennitet og type jobb er 

det ingen kjønnsmessige lønnsforskjeller i kommunen. Kvinner og menn har samme lønn der ansiennitet, stilling 

og utdanning er den samme.  
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I de ulike lønnskapitlene der det er lokal lønnsfastsetting er det heller ingen kjønnsmessige lønnsforskjeller å 

sette fingeren på. Den best betalte rådgiveren er kvinne, og den best betalte virksomhetslederen er kvinne. 

Nesseby kommune har flere kvinnelige ledere enn mannlige ledere.  

 

Det er det siste året ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre 

forskjellsbehandling mellom kjønnene.  

 

Mange kvinner jobber i pleie og omsorgssektoren hvor det er flere brøkstillinger. Unjárgga gielda/Nesseby 

kommune har en likestillingsutfordring i å forsøke å rette opp dette slik at flere kvinner kan få større 

stillingsprosenter.  Å jobbe for å redusere uønsket deltid vil derfor være et aktuelt virkemiddel for å fremme mer 

likestilling i kommunen.  



 

 

 


