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Innledning 
 
Hensikten med denne tertialrapporten er å gi en status over driften av Flå kommune i forhold 
til de økonomiske planer som er lagt for Flå kommune for 2022. Kommunen har budsjettert 
med 154,6 millioner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av 
budsjettet, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både 
positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 1,5 mill. kroner, og svingninger innenfor +/- 1 
% vil være normalt. 
 
Års prognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall. 
Samtlige enhetsledere i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere, utarbeidet 
en prognose som tar høyde de forventninger man har til driften fremover, effekten av iverksatte 
tiltak og planlagte tiltak. 
 
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapsmessige disposisjoner ved årets slutt 
samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, 
kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 
Skatteinngangen i løpet av året og inntektsutjevningen kan endre regnskapstallene vesentlig på 
slutten av året. Inntektsutjevningen vil bli regnet ut etter innkommet skatt for hele landet. 
 

Sammendrag 
Resultatet svinger i løpet av året. Derfor er prognose 2022 så viktig. I prognosen for 2022 er 
det tatt utgangspunkt i regulert budsjett og korrigert for kjente endringer i 2022. Prognose 2022 
viser et netto driftsresultat i størrelsesorden kr 75.000,-.  
 
Prognosen bygger på det resultatenhetene har innrapportert. I et kommunalt regnskap er det 
ikke periodiserte inntekter og utgifter. Dette har enhetslederne tatt hensyn til. Enkelte inntekter 
og utgifter innkommer Flå kommune en eller to ganger i året. 
 
Regulert budsjett (vedtatt budsjett korrigert for budsjettvedtak) viser et merforbruk på kr 
3.703.000,- i netto driftsresultat. 
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Prognose 
 
Flå kommune Regulert Prognose

budsjett 2022
Driftsinntekter
Rammetilskudd 53 436 000 50 481 000
Inntekts- og formuesskatt 36 335 000 41 734 000
Eiendomsskatt 11 800 000 11 900 000
Andre skatteinntekter 3 024 000 3 024 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten 1 532 200 2 500 000
Overføringer og tilskudd fra andre 10 497 000 17 297 000
Brukerbetalinger 4 753 000 4 453 000
Salgs- og leieinntekter 33 204 899 37 704 899
Sum driftsinntekter 154 582 099 169 093 899
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 73 439 045 75 639 045
Sosiale utgifter 15 904 801 16 604 801
Kjøp av varer og tjenester 54 180 632 56 680 632
Overføringer og tilskudd til andre 8 135 925 13 135 925
Avskrivninger 6 656 726 6 656 726
Sum driftsutgifter 158 317 129 168 717 129

Brutto driftsresultat -3 735 030 376 770
Finansinntekter
Renteinntekter 453 800 953 800
Utbytter 62 500 529 290
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0
Renteutgifter 2 211 700 3 511 700
Avdrag på lån 4 929 600 4 929 600
Netto finansutgifter -6 625 000 6 958 210
Motpost avskrivninger 6 656 726 6 656 726
Netto driftsresultat -3 703 304 75 286  
 
 
Etter de opplysninger om regnskapstall pr 31.08.22 er det laget en prognose på hvordan 
inntekter og utgifter vil bli i 2022. Prognosen viser at Flå kommunes netto driftsresultat vil 
ligge i størrelsesorden kr 75.000,-.  
 
I prognosen på inntektssiden er det hensyntatt følgende endringer: 
 
Rammetilskudd er redusert med kr 2.932.000,-. Det er tatt utgangspunkt i oppdatert 
prognosemodell fra 20.05.22 fra KS. Den har hensyntatt revidert nasjonalbudsjett. 
 
Den samme prognosemodellen viser at Flå kommune vil motta kr 5.400.000,- mere i skatt på 
inntekt og formue. 
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Eiendomsskatten vil øke i størrelsesorden kr 100.000,- i forhold til budsjett. 
 
På andre overføringer og tilskudd fra staten er inntekten økt med kr 968.000,-. Det vil 
innkomme i størrelsesorden kr 2.000.000,- i introduksjonsordningen for nye bosatte 
flykninger.  
Det vil bli en reduksjon i tilskudd på kr 750.000,- for voksenopplæring fremmedspråklige. 
Tilskuddet som mottas overføres Gol kommune. Det vil bli en tilsvarende reduksjon på 
utgiftssiden. Beløpene var feil budsjettert i 2022, men det har ingen betydning for budsjettet 
ved at inntekt og utgift var like store. 
 
Det vil bli en økning i inntekten på kr 6.800.000,- på overføringer og tilskudd fra andre. 
Det skyldes økt refusjon på syke- og fødselspermisjon kr 3.500.000. Momsrefusjonen blir kr 
3.500.000,- større enn budsjettert, tilsvarende beløp vil komme igjen på utgiftssiden. 
 
I brukerbetaling er det i prognosen en reduksjon i brukerbetaling med kr 300.000,- i forhold 
til budsjett. Det er i enheten helse og omsorg reduksjonen i brukerbetalingen er. 
 
I salgs- og leieinntekter er det en økning med kr 4.500.000,- i forhold til budsjett.  
Det skyldes ny prognose fra Ustekveikja Energi på kraftinntekter i 2022. Salgsinntektene fra 
Ustekveikja Energi viser at Flå kommune vil motta kr 6.000.000,- mere enn budsjettert, men 
kostnaden til kjøp av strøm som kommunen selger videre vil bli i størrelsesorden kr 
2.000.000,- større enn budsjettert. 
På tjenestene plansaksbehandling, byggesaksbehandling og kart og oppmåling er det budsjettert 
med salgsinntekter/gebyr kr 8.184.000,- for 2022. Innkomne gebyrer til og med august er på til 
sammen kr 4.925.000,-. Det forventes at det vil innkomme gebyrer på disse tjenestene på til 
sammen kr 6.600.000,- i 2022. En reduksjon i inntektene med kr 1.584.000,- i forhold til vedtatt 
budsjett for 2022. 
 
I prognosen på utgiftssiden er det hensyntatt følgende endringer: 
 
Lønnsutgifter er økt med kr 2.200.000,- i forhold til budsjett. Lønnsoppgjøret ble større enn 
beregnet ved budsjettbehandlingen. Sykefraværet har vært større enn budsjettert og i de fleste 
tilfellene må det settes inn vikarer.  
 
På kjøp av varer og tjenester vil det ifølge opplysninger i fra enhetslederne bli en 
overskridelse av budsjettposten på kr 500.0000,-. I tillegg vil det påløpe en kostnad på kjøp av 
strøm til videresalg i størrelsesorden kr 2.000.000,- større enn budsjettert.  
 
 
På overføringer og tilskudd til andre er det en økning i utgiften på kr 5.000.000,-. Det skyldes 
momsrefusjon kr 3.500.000,-. Det samme beløpet som på inntektssiden.  
I tillegg vil det bli utbetalt boligtilskudd unge boligsøkende i størrelsesorden kr 1.500.000,- 
som ikke var budsjettert. 
 
I prognosen for finans er det hensyntatt følgende endringer; 
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Ved at renten er blitt høyere enn budsjettert er det hensyntatt at renteinntektene blir i 
størrelsesorden kr 500.000,- større enn budsjettert. 
 
Utbytte på aksjer vil bli kr 467.000,- høyere enn budsjettert. Flå kommune har mottatt kr 
529.000,-  i utbytte i 2022. 
 
Renteutgiften pr dags dato er på 3,6% og det forventes ytterligere renteoppgang i løpet av 
året. Budsjettert rente var 1,81% som var anbefalt i fra Kommunalbanken. Det forventes at 
renteutgiften vil bli kr 1.300.000,- større enn budsjettert. 
 
Usikkerhet i prognosen: 

- Koronakompensasjon (vedtas i desember) 
- Dekning av kostnader i forbindelse med akuttmottak flyktninger 
- Usikkerhet rundt salgsinntekter kraft. Kan slå begge veier. 

Skatteinngang 
 

 
 
Tabellen viser at skatteinngangen pr 31.08.22 var kr 25.850.000,- dvs 71,14% av 
totalbudsjettet på kr 36.335.000,-. Skatteinngangen pr 31.08.21 var på 65,44% av budsjettet.  
 
Prognosemodellen fra KS den 20.05.22 viser at Flå kommune vil motta kr 5.400.000,- mere i 
skatt på inntekt og formue enn budsjettet for 2022. 
 
Det er sannsynlig at tallet i prognosemodellen for 2022 vil nås. I november måned blir det 
foretatt noen avregninger i skatteregnskapet og det er usikkert hvordan avregningene slår ut. 

Inngang % budsjett budsjett Inngang

2022 2022 2022 2021

januar 5 168 952 142,79 3 619 888 4 208 355

februar 116 566 79,05 147 452 171 423

mars 6 289 571 124,76 5 041 520 5 861 094

april 321 435 188,01 170 963 198 756

mai 6 878 754 152,55 4 509 105 5 242 128

juni 4 854 235 324,54 1 495 722 1 738 874

juli 1 061 031 26,96 3 935 592 4 575 381

august 1 159 082 193,04 600 436 698 046

september 4 784 482 5 562 271

oktober 2 775 654 3 226 878

november 8 078 802 9 392 132

desember 1 175 384 1 366 460

Sum 25 849 626 71,14 36 335 000 42 241 798
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Finansplassering 
Flå kommune har bankinnskuddene plassert i Skue Sparebank. Pr 31.08.22 var innskuddene 
kr 41.923.000,-. Kommunens totale innskuddsmasse er renteberegnet med bakgrunn i inngått 
bankavtale. Rentesatsen fastsettes daglig og hvor 3 måneders niborrente danner basis i 
reguleringen. 

Innlån 
Det er foretatt innlån med kr 5.000.000,- i Husbanken til og med andre tertial. 
Betalte avdrag til og med 2. tertial på lån til investeringer var kr 3.430.000,-. I tillegg er det 
betalt avdrag på lån til videre utlån med kr 307.000,-. Videre utlån finansieres ved 
avdragsinnbetalinger fra låntakerne. 
 
Det er fram til 31. august betalt renter på innlån med kr 1.250.000,-. Rentesatsen på innlånene 
var i gjennomsnitt 3,124% pr 31.08.22. 
 
Av den totale lånegjelden på kr 122.717.000,- er kr 9.515.000,- lån til videre utlån opptatt i 
Husbanken. All lånegjeld er på flytende rente.  
 
Økonomisk prognose med kommentarer pr. hovedområde 
Flå kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 10 ansvarsområder. I årsbudsjettet vedtas 
rammene for hvert av disse områdene. 

Sykefravær 
Sykefraværet er på 9,2% til og med 2. tertial. Det er en nedgang på 0,9% sammenlignet med 
første tertial 2022. Det jobbes med sykefraværet i enhetene og hver enhet har kommentert 
sykefraværet i tertialrapporten. Arbeidet følges opp i ledermøter. 
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Ansvarsområde kommunedirektør  
 
Ansvarsområdet rådmann omfatter det politiske styringsapparat med kommunestyre, 
formannskap og andre utvalg og råd, samt rådmann. Videre inngår servicekontoret, arkiv, 
revisjon, IKT-drift, næringsutvikling, politisk sekretariat, og plan. Kraftomsetningen og andre 
felles funksjoner ligger også innunder dette området. For øvrig berører store deler av 
kommunens drift ansvarsområdet, inkludert koordinering av samarbeidet som foregår mellom 
kommunens enheter og avdelinger. 
 
Ansvarsområde 1000 kommunedirektør Regnskap Regulert Forbruk Prognose Regnskap 

31.08.2022 budsjett i % 2022 31.08.2022

Rammeti l skudd 0 0 0,00 0 0

Inntekts - og formuesskatt 0 0 0,00 0 0

Eiendomsskatt 0 0 0,00 0 0

Andre skatteinntekter 0 3 024 000 0,00 3 024 000 0

Andre overføringer og ti l skudd fra  s taten 0 0 0,00 0 0

Overføringer og ti l skudd fra  andre 2 352 538 2 005 600 117,30 3 000 000 2 805 600

Brukerbeta l ing 18 000 0 0,00 18 000 8 000

Salgs - og leieinntekter 10 876 092 17 446 400 62,34 22 964 400 12 755 040

Sum driftsinntekter 13 246 630 22 476 000 58,94 29 006 400 15 568 640

Lønnsutgi fter 4 342 140 7 531 820 57,65 7 531 820 3 504 844

Sos ia le utgi fter 1 317 173 2 071 300 63,59 2 071 300 1 061 109

Kjøp av varer og tjenester 10 710 906 12 092 130 88,58 15 822 530 6 401 210

Overføringer og ti l skudd ti l  andre 3 832 871 4 504 925 85,08 4 804 925 4 618 824

Avskrivninger 0 22 478 0,00 22 478 0

Sum utgifter 20 203 090 26 222 653 77,04 30 253 053 15 585 987

Driftsregnskap 6 956 460 3 746 653 185,67 1 246 653 17 347  
 
 
Budsjetterte andre skatteinntekter kr 3.024.000,- vil innkomme i slutten av desember måned.  
 
På overføringer og tilskudd fra andre er det innkommet kr 415.000,- i merinntekt på 
øremerkede tilskudd frivilligsentral, sykelønnsrefusjon og tilskudd interkommunalt 
samarbeid,- i forhold til budsjett. Det er innkommet i størrelsesorden kr 750.000,- mere i 
momsrefusjon enn budsjettert. Det samme summen vil komme som en merutgift på 
utgiftssiden.  
 
På tjenestene plansaksbehandling, byggesaksbehandling og kart og oppmåling er det budsjettert 
med salgsinntekter/gebyr kr 8.184.000,- for 2022. Innkomne gebyrer til og med august er på til 
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sammen kr 4.925.000,-. Det forventes at det vil innkomme gebyrer på disse tjenestene på til 
sammen kr 6.600.000,- i 2022. En reduksjon i inntektene med kr 1.584.000,- i forhold til vedtatt 
budsjett for 2022. 
Nedgangen i inntekter skyldes i stor grad mindre kjøp av tomter i fjellet og at enkelte 
reguleringsplaner ikke blir ferdigstilt.  
Nedgangen i inntekter på disse tjenestene vil påvirke netto driftsresultat til kommunen. 
Resultatet på tjenestene vil også påvirke om det skal brukes av de avsatte bundne 
selvkostfondene til disse tjenestene. 
 
På salgsinntekter er det innkommet større kraftinntekter en budsjettert. Ny prognose fra 
Ustekveikja viser at Flå kommune vil ha samlede mer inntekt på kraftomsetningen i 2022 i 
størrelsesorden kr 4.000.000,- i forhold til budsjett. Salgsinntektene vil bli størrelsesorden kr 
6.000.000,-, men utgiften til kraftkjøp vil videre salg øker med kr 2.000.000,-. 
 
På utgiftssiden er det brukt 77,04% av budsjettet. Flere av utgiftene gjelder kontingenter og 
kjøp som er halvårlig eller årlig. Som foran nevnt vil det bli en overskridelse på utgiften til 
kraftomsetning i størrelsesorden kr 2.000.000,-. 
 
Det antas at ansvarsområdet vil ha et mindreforbruk på kr 2.500.000,- i forhold til 
budsjettrammen.  
 
Måloppnåelse 
Ansvarsområdet skal gi enhetene best mulig støtte, slik at disse kan drive løpende 
tjenesteyting på kort og lang sikt. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer, rutiner og bedre 
koordinering både innen ansvarsområdet og mellom ansvarsområdet rådmann og enhetene, 
men det er en ressursmessig utfordring. Det er også behov for å jobbe mer med langsiktig 
planlegging og ulike styringsdokumenter. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet på enheten er på 6,1% ved utgangen av 2. tertial.  
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Resultatenhet personal, økonomi og felles funksjoner (PØF) 
 
Ansvarsområdet omfatter personal- lønn og økonomi, samt andre felles tjenester som 
renholdstjenesten,  MOT, integreringstjenesten, lærlinger og kultur.  
 
 
Ansvarsområde 1100 PØF Regnskap Regulert Forbruk Prognose Regnskap 

31.08.2022 budsjett i % 31.08.2021

Rammeti l skudd 0 0 0,00 0 0

Inntekts - og formuesskatt 0 0 0,00 0 0

Eiendomsskatt 0 0 0,00 0 0

Andre skatteinntekter 0 0 0,00 0 0

Andre overføringer og ti l skudd fra  s taten 0 0 0,00 0 0

Overføringer og ti l skudd fra  andre 1 113 827 445 100 250,24 1 413 827 1 434 445

Brukerbeta l ing 500 0 0,00 0 0

Salgs - og leieinntekter 246 359 385 500 63,91 385 500 250 074

Sum driftsinntekter 1 360 686 830 600 163,82 1 799 327 1 684 519

Lønnsutgi fter 4 442 583 6 952 768 63,90 7 452 768 4 863 330

Sos ia le utgi fter 1 374 662 2 069 400 66,43 2 238 900 1 314 810

Kjøp av varer og tjenester 923 392 1 698 600 54,36 1 698 600 949 928

Overføringer og ti l skudd ti l  andre 630 183 667 200 94,45 767 200 825 196

Avskrivninger 0 255 129 0,00 255 129 0

Sum utgifter 7 370 820 11 643 097 63,31 12 412 597 7 953 264

Driftsregnskap 6 010 134 10 812 497 55,59 10 613 270 6 268 745  
 
I forhold til overføringer og tilskudd fra andre er det kommet inn større inntekter enn 
budsjettert.  Det skyldes blant annet at det er refundert sykepenger og 
fødselspermisjonsrefusjon med kr 664.000,- mere enn budsjettert i tertiale.   
 
Lønnsutgifter på utgiftssiden er større enn budsjettert. Ved å ta hensyn til sykelønns- og 
fødselsrefusjonsinntekt er lønnsutgiftene lavere enn budsjettert. Det vil påløpe større 
lønnsutgifter i siste tertial, men det antas at samlede lønnsutgifter inkludert refusjoner vil bli i 
størrelsesorden kr 300.000,- lavere enn budsjettert. 
 
På overføringer og tilskudd til andre vil det bli en overskridelse av budsjett i størrelsesorden 
kr 100.000,-. 
 
Det forventes at ansvarsområde har et har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 
200.000,-. 
 
Sykefraværet på enheten er på 14,3 %.   
 
Enhetsleder er sykemeldt og har derfor ikke kommentert hver tjeneste. Fag er utført som 
planlagt.  
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Resultatenhet skole 
 

 
Sammendrag  
Flå skoles resultat pr 31.08.2022 har ikke stort avvik i forhold til det som var budsjettert. 
Skolen forsøkte i første halvår å få inn tilstrekkelig med vikarer for å dekke inn korttids- og 
langtidsfravær, men dette viste seg å være vanskelig. Vikarmangelen har vært en betydelig 
utfordring i første kvartal og i andre kvartal fram til skoleferien, noe som også har gått ut over 
deler av undervisningen. Fraværet hadde blant annet sammenheng med covid-relatert sykdom 
og symptomer for de ansatte.  
På inntektssiden kan overføring og tilskudd fra andre være noe høyt budsjettert.  
Ansatte og elever har vist stor arbeidsinnsats og gode holdninger i denne tiden. I starten av 
april fikk skolen også mellom 30 og 40 nye elever fra Ukraina, noe som var en stor 
utfordring. I forbindelse med dette viste medelever med foresatte samt ansatte stor positivitet 
på tross av en mye uforutsigbarhet. Vi vil også fremheve innsatsen til de frivillige 
norsklærerne som ble hentet fra pensjonistenes rekker. Uten disse hadde ikke skolen hatt 
mulighet til å utføre begynneropplæring av så mange elever. Skolens ansatte viste også stor 
kreativitet i de praktiske fagene der ukrainerne deltok. De nye elevene og deres foresatte 
hadde en upåklagelig innstilling, og var både positive og læringsvillige. Til skolestart i august 
fikk vi flere elever fra forskjellige land, og de fleste av disse hadde heller ingen 
norskkunnskaper. Disse elevene må uansett alder få opplæring i grunnleggende norsk. 
Generelt har vi svært mange individsaker som krever mer spesialundervisning og oppfølging 
ellers. 
Noen tiltak er satt inn, både når det gjelder spesialundervisning og grunnleggende 
norskopplæring. Det aller meste av spesialundervisningen skjer som gruppeundervisning eller 

Ansvarsområde 2300 skole Regnskap Regulert Forbruk Prognose Regnskap 

31.08.2022 budsjett i % 2022 31.08.2021

Rammeti l skudd 0 0 0,00 0 0

Inntekts - og formuesskatt 0 0 0,00 0 0

Eiendomsskatt 0 0 0,00 0 0

Andre skatteinntekter 0 0 0,00 0 0

Andre overføringer og ti l skudd fra  s taten 0 0 0,00 0 0

Overføringer og ti l skudd fra  andre 1 035 794 1 573 500 65,83 1 573 500 647 776

Brukerbeta l ing 226 814 320 000 70,88 320 000 240 584

Salgs - og leieinntekter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 1 262 608 1 893 500 66,68 1 893 500 888 360

Lønnsutgi fter 9 464 288 14 970 368 63,22 14 970 368 9 059 116

Sos ia le utgi fter 2 385 069 3 620 600 65,87 3 620 600 2 338 178

Kjøp av varer og tjenester 1 355 474 2 119 000 63,97 2 119 000 1 332 260

Overføringer og ti l skudd ti l  andre 94 952 179 500 52,90 179 500 85 154

Avskrivninger 0 83 818 0,00 83 818 0

Sum utgifter 13 299 783 20 973 286 63,41 20 973 286 12 814 708

Driftsregnskap 12 037 175 19 079 786 63,09 19 079 786 11 926 348
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i klassen, og oppretting av systemsaker i klasser med mye uro og andre utfordringer virker 
positivt inn også for enkeltelever. 
Her er PPT en viktig aktør. Den grunnleggende norskopplæringen skjer i grupper. 
Skolen har i pandemien og generelt ved personalfravær prioritert å ivareta de elevene som har 
store sammensatte behov, og vi mener å ha funnet akseptable løsninger for disse.  
Skolen lider fortsatt under mangelen på tilstrekkelig IKT-ressurs, og behovet for en økning 
har eskalert som en følge av statlige føringer for økt digital undervisning. Nåværende 
administrasjonsressurs vurderes også som i knappeste laget, og dette gjelder både  
enhetsleder-/rektorfunksjonen og funksjonen som skolesekretær. 
 
Leksehjelp, skolemat og RØRE 
Leksehjelpordningen for mellom- og ungdomstrinn vendte etter hvert tilbake til normalen i 
første kvartal, og ungdomstrinnet har i tillegg en hel klokketime der de kan gjøre lekser på 
skolen. Leksehjelp for mellomtrinnet er planlagt startet i uke 41. Skolens administrasjon vil 
her overta hovedansvaret siden Frivilligsentralen ikke hadde kapasitet til dette. 
Frivilligsentralen har imidlertid skaffet noe personale som kan ta den praktiske delen av 
leksehjelpen. 
Skolen har en skolefrokostordning der alle elevene på ungdomsskolen får tilbud om frokost. 
Dette er en del av at Flå skole er sertifisert som RØRE-skole, en satsing initiert av og med 
inndekning fra Fylkeskommunen. Dette innebar at skolen etter søknad fikk midler som dekker 
inn en deltidsstilling (frikjøp) for en ansatt til å drifte prosjektet. Ordningen med skolefrokost 
vil bli økt i inneværende skoleår til også å omfatte en eller flere klasser fra mellomtrinnet. Når 
det gjelder RØRE-prosjektet har vi nå fått innvilget vår søknad om ytterligere midler, noe 
som vil muliggjøre innkjøp og tiltak som kommer elevene til gode. 
 
Læringsmiljø  
Det psykososiale miljøet er i fokus, og økt mulighet for aktiviteter i skolegården vil virke 
positivt i denne sammenhengen. En del utstyr for å få mer aktiviteter i skolegården er montert 
av vaktmestertjenesten, og er allerede tatt i bruk av elevene. Tidligere tiltak i enkelte 
elevgrupper med styrte aktiviteter i skolegården fortsetter, og midler fra RØRE-prosjektet vil 
også innvirke på dette.   
Elevrådet har også skolemiljøet på agendaen, og søker etter metoder for å forbedre dette.  
PPT styrer sammen med skolen sine tiltak mer og mer over på systemnivå, og mindre mot 
enkeltelever. Skolen ser allerede en positiv trend etter denne endringen i metodikk, både for 
klassegruppene og enkeltelevene. Trivselen virker å øke etter slike tiltak, noe som er positivt 
for læringsmiljøet til elevene. 
Skolehelsetjenesten bidrar på dette feltet, blant annet med konfliktløsing og elevsamtaler. 
MOT gir også et betydelig bidrag til skolemiljøet for de eldre aldersgruppene, blant annet når 
det gjelder inkludering og gode holdninger. 
 I første kvartal startet Statsforvalteren et større tilsyn som gjelder skolens internkontroll for 
skolemiljøet og §9a4 og §9a5 i Opplæringsloven. Dette tilsynet vil vare til november, og 
krever mye arbeid fra skolens side når det gjelder tilstrekkelig og riktig dokumentasjon. 
Praksisen til skolen virker imidlertid å være god. 
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Arbeidsmiljø  
Skolen og de ansatte jobber kontinuerlig for et bedre arbeidsmiljø, og vil ha dette som tema 
på kommende planleggingsdager i tillegg til på fagdager. Skolen jobber for å bli mer en «vi-
skole», der de ansatte og elevene vil føle samhørighet på tvers av team.  
Elevene vil også profitere på et godt miljø blant personalet, da disse også er rollemodeller for 
den oppvoksende slekt. Tiltak er gjort for å forbedre arbeidsmiljøet blant de ansatte,   
 
IKT  
Pc’er bestilt i april 2021 ble mottatt i juni 2022. Disse ble klargjort til skolestart i august. Det 
at maskinparken blir oppdatert vil gjøre at elever og ansatte opplever mindre avbrudd enn før, 
og dermed blir mer fokusert på de viktige tingene i læringsprosessen.  En radikal endring i 
undervisningsmetodikken skjer kontinuerlig, og ny programvare må kjøpes inn jevnlig. I 
tillegg til dette må vi nå etter å ha skaffet oss litt erfaring også supplere med en del bøker. 
Skolen lider under mangelen på en tilstrekkelig IKT-ressurs. Skolene har behov for en 
betydelig økning av denne ressursen som en følge av statlige føringer for mer digital 
undervisning. 
 
Videreutdanning 
En ting vi fokuserer sterkt på er videreutdanning av lærere, dette for å imøtekomme 
utdanningsdirektoratets kompetansekrav. Skolen vil fortsatt prioritere de som ikke har eller 
ikke har nok kompetanse i de fagene de underviser i. Vi har nå tre lærere som er under 
videreutdanning. Ellers blir videreutdanning i regi av Høyskolen på Vestlandet med 
undervisningssted Gol/Valdres prioritert. 
  
Fravær 
Sykefraværet første tertial er på 7,8 %, og dette er langt over det vi har som målsetting. En 
svært stor del av fraværet skyldes langtidssykmeldinger derav to heltidssykmeldte, og dette 
har høyst sannsynlig andre årsaker enn arbeidsforhold. En del av resterende fravær kan 
tilskrives pandemien vi har vært inne i. Skolen fortsetter arbeidet med å begrense fraværet ved 
skolen, og tilstreber også et best mulig miljø blant de ansatte.  
 
Beredskap og forebygging  
Skolen har hatt branntilsyn i første kvartal, med avvik som var lett å rette opp. 
Politiet har bidratt med «Delbart» til 8. og 9. trinn, og SLT-koordinator i Hallingdal har hatt et 
foredrag for 10- trinn. Skolen og SFO har fulgt opp/følger opp med årlige brannøvelser. 
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Resultatenhet barnehage 
 
Tjenestebeskrivelse og organisering  
 
Flå kommunale barnehage tilbyr plasser til alle barn som bor i Flå kommune i alderen 1-6 år.  
 
 
Ansvarsområde 2500 barnehage Regnskap Regulert Forbruk Prognose Regnskap 

31.08.2022 budsjett i % 2022 31.08.2021

Rammeti l skudd 0 0 0,00 0 0

Inntekts - og formuesskatt 0 0 0,00 0 0

Eiendomsskatt 0 0 0,00 0 0

Andre skatteinntekter 0 0 0,00 0 0

Andre overføringer og ti l skudd fra  s taten 0 0 0,00 0 0

Overføringer og ti l skudd fra  andre 1 075 603 22 600 4 759,31 1 350 000 240 505

Brukerbeta l ing 762 456 1 170 000 65,17 1 170 000 700 426

Salgs - og leieinntekter 0 0 0

Sum driftsinntekter 1 838 059 1 192 600 154,12 2 520 000 940 931

Lønnsutgi fter 4 126 987 6 193 703 66,63 7 247 103 3 609 204

Sos ia le utgi fter 1 162 829 1 876 100 61,98 2 035 900 1 158 106

Kjøp av varer og tjenester 177 746 513 200 34,63 600 000 165 558

Overføringer og ti l skudd ti l  andre 32 571 22 600 144,12 50 000 27 277

Avskrivninger 0 24 896 0,00 24 896 0

Sum utgifter 5 500 133 8 630 499 63,73 9 957 899 4 960 145

Driftsregnskap 3 662 074 7 437 899 49,24 7 437 899 4 019 214  
 
Enhet barnehage ser at tapet av inntekter etter nye moderasjonsordninger for betaling av 
barnehageplass er som tidligere år, Det er sannsynlig at tap av inntekter vil ligge rundt 
200.000 kr årlig. Enheten klarer å holde samlet budsjettramme.  
 
Status og måloppnåelse  
Enheten har hatt oppstart av nytt barnehageår og tatt imot nye barn på alle avdelingene. 
Enheten har fokus på kjernekomponentene i livsmestringsprosjektet. Alle de ulike korona 
tiltakene har satt sitt preg på enheten og samfunnet ellers, enheten jobber seg videre på veien 
til å bli ett felles VI.  
Det er en engasjert og løsningsorientert gjeng med ansatte i enheten som brenner for å skape 
gode dager for barna.  
 
Fravær  
Vår 24,4%. Høst 24,8% 
Enheten har hatt en periode med mye fravær. Korttids fraværet lå på 4,2% i vår, ligger nå på 
2,9%. Langtidssykefraværet lå på 20,2% i vår, ligger nå på 21,9%. Langtidsfraværet har ikke 
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noe med trivsel på arbeidsplassen, langtidsfraværet vil vare en stund. Det er ansatt vikarer for 
å ivareta stabilitet og bemanning.  
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Resultatenhet helse og omsorg 
 
Tjenester: 

Enheten er ansvarlig for fagområdene: 

• Helsestasjon og skolehelsetjenesten (gravide, barn, unge og foreldre),  
• Psykisk helsetjeneste barn og unge 
• Legetjeneste, smittevern,  
• Rus og psykisk helsetjeneste voksne 
• Salg og skjenkekontroller 
• Tjenester til hjemmeboende 
• Miljøterapitjenester 
• Aktivisering 
• Institusjonstjenester 
• Fysio- og ergoterapi 
• Fellestjenester, produksjonskjøkken og vaskeri 
• Interkommunale tjenester og samarbeid 

  

Økonomi – regnskap:  

Samlet sett ser det ut til at enheten vil kunne holde budsjettrammen for 2022. Dette forutsetter 
at enheten kompenseres for økte utgifter i forbindelse med pandemihåndteringen og 
akuttmottak for Ukrainske flyktninger. Sammenliknet med driftsregnskap 2. tertial 2021, ser 
det ikke ut til å være store avvik. Det er registrert en økning i brukerbetalinger og salgs- og 
leieinntekter etter at samfunnet åpnet opp etter pandemien. 
 

Regnskap Regulert Forbruk Prognose Regnskap 
31.08.2022 budsjett i % 2022 31.08.2021

Overføringer og ti lskudd fra andre 4 735 096 5 250 200 90,19 5 250 200 3 842 941
Brukerbetalinger 1 946 065 3 263 000 59,64 3 263 000 1 439 256
Salgs og leieinntekter 1 033 867 1 479 000 69,90 1 479 000 848 511
Rammetilskudd 0 0 0 0
Andre statlige overføringer 0 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0
Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 7 715 028 9 992 200 77,21 9 992 200 6 130 708
Lønnsutgifter 20 486 293 30 251 800 67,72 30 251 800 19 864 497
Sosiale utgifter 5 933 180 9 081 300 65,33 3 035 094 5 666 263
Kjøp av varer og tjenester 5 513 543 6 234 500 88,44 6 234 500 4 379 767
Overføringer 578 123 393 700 146,84 393 700 835 506
Avskrivninger 0 200 471 0 0
Sum utgifter 32 511 139 46 161 771 70,43 39 915 094 30 746 033

Driftsregnskap 24 796 111 36 169 571 68,56 29 922 894 24 615 325
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Avvik: 
Driftsinntekter  
Det ligger ikke an til noen store avvik på inntektssiden.  
 
Driftsutgifter 
Koronarelaterte utgifter, ikke budsjettert, for enheten er regnskapsført med kroner 389 935.- 
så langt. Koronarelaterte utgifter er i hovedsak regnskapsført på legetjenesten. Utgifter i 
forbindelse med flyktninger fra Ukraina, ikke budsjettert, er regnskapsført med kroner        
178 550.- Dette er i hovedsak lønnsutgifter i forbindelse med helseundersøkelser og 
oppfølging ved akuttmottaket.  
 
Videre må enheten være restriktiv på innkjøp av varer og tjenester. Prisstigningen er høy, 
særlig når det gjelder matvarer. Det gjøres også faglige vurderinger, når det oppstår et behov 
for innleie av personell/vikarer, ved syke- og feriefravær. 

Personell 
Enheten har god fagdekning med tilgang på sykepleiere, med og uten videreutdanning, og 
helsefagarbeidere. Det arbeider også svært erfarne og dyktige assistenter i enheten. Det er 
rekruttert ergoterapeut i 100 % stilling.  
 
Det er også rekruttert en 100% stilling, med oppstart 1.12. som miljøterapeut i helsestasjonen. 
Miljøterapeuten er utdannet helsesykepleier og skal jobbe med forebyggende tjeneste psykisk 
helse og rus, barn og unge og deres familier, i tett samarbeid med øvrige tjenester i 
kommunen. 
 
Det er et godt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagområdene i helse og omsorg. Alle 
ansatte må berømmes for positive holdninger, fleksibilitet og godt utført arbeid i et tertial som 
fortsatt har noe «etterslep» etter pandemikrise og flyktningkrise. 

Oppvekstreformen 
Kommunen har mottatt tilskudd fra Statsforvalteren til et innovasjonsprosjekt «En dør inn til 
tjenestene». Innovasjonsprosjektet startet opp i august og omfatter alle tjenestene i kommunen 
og de interkommunale tjenestene. Prosessen ledes av en KS konsulent.  

 
Sykefravær 
Sykefraværet fordeler seg slik 2.tertial: 
Fraværstype 2022 2021 2020 
Korttidsfravær 1-16 dager   1,5 % 0,6 % 0,8 % 
Langtidsfravær > 17 dager 4,1 % 6,8 % 7,1 % 
Totalfravær 7,2 % 8,3 % 9,3 % 
Egenmeldinger av totalfraværet 1,6 % 0,9 % 1,9 % 

 
Sykefravær tendens 
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Totalt sykefravær ved utgangen av 2. tertial 2022 er 7,2 %. Sammenliknet med 2. tertial 2021 
er det nå 1,1 % lavere. Det er verdt å merke seg at langtidsfraværet over 17 dager er redusert 
fra 6,8 % 2. tertial 2021 til 4,1 % 2. tertial 2022.  Alt sykefravær er fulgt opp i henhold til 
reglene for sykefraværsoppfølging.  
 
Status og måloppnåelse i forhold til handlingsprogram for 2022 
Tiltak for å nå enhetens mål i handlingsprogrammet for 2022 er i gang, men på grunn av at 
det ble opprettet akuttmottak for flyktninger fra Ukraina, er ikke framdriften så rask som 
ønskelig. Enhetsleder vil ha fokus på enhetens mål i det videre arbeidet, og vil gjennom 
tverrfaglig samarbeid mellom tjenesteområdene sette fokus på framdrift. 
 
Interkommunale samarbeid gjennom Hallinghelse: 

• Mobilt ferdighetsteam i Hallingdal 
• FIT – Feedback Informerte Tjenester 
• Trygg Oppvekst/BTI 
• Velferdsteknologi 
• Psykologtjeneste 
• Kost og ernæring 
• Kommuneoverlege og samhandlingsleder  

 
Beredskap 
Den største utfordringen har vært å organisere helsetjenestene i forbindelse med at det ble 
opprettet akuttinkvartering for flyktninger fra Ukraina. Det har vært krevende, men takket 
være pågangsmot og ansattes vilje til omstilling, har enheten levert de tjenester som er 
forventet. Akuttmottaket i Flå ble nedlagt i slutten av mai 2022. Enhetsleder berømmer alle 
ansatte for innsats langt ut over det som kan forventes.  
 
Når det gjelder Koronapandemien er det fremdeles noe arbeid som pågår. I hovedsak er det 
vaksinering med 4. dose til aktuelle målgrupper. 
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Resultatenhet tekniske tjenester 
 
Inneholder drift og alle prosjekter i fbm. vann, avløp, overvann, slam, renovasjon, kommunale 
avgifter, eiendomsforvaltning, kommunale bygg, kommunale veier, jordbruk, skogbruk og 
viltforvaltning.  
Plan og bygg, kart/geodata. 
 
Regnskapet 

 
Investeringer 
 

 Regnskap Budsjett 
Prøveboring vann (reservevanns forsyning) 376 000 1 000 000 
Vannrensing 0 1 000 000 
Grønvold  347 000 500 000 
Kirkepallen 66 000 330 206 
Gatelys Elvemo og Heimoen 0 300 000 
To stk. bruer Trommald, utbedring fundamenter 27 900 1 500 000 
Roppe bru forprosjekt 14 500 500 000 
Utbedring av veg fra Bårdsplassen til Roppe 177 000 3 500 000 
Prosjektering vannledning + VA Flå Østside 734 000 4 000 000   

Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 0 0 0 0

2 Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0

3 Eiendomsskatt 0 0 0 0

4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 0 0 0 0

6 Overføringer og tilskudd fra andre 1.631.602,01 1.200.000,00 1.200.000,00 1.516.279,11

7 Brukerbetalinger 3.467,26 0 0 1.056,31

8 Salgs- og leieinntekter 7.469.229,18 13.553.999,00 13.553.999,00 7.349.248,88

9 Sum driftsinntekter 9.104.298,45 14.753.999,00 14.753.999,00 8.866.584,30

Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 4.104.313,77 6.646.376,00 6.455.845,00 3.568.690,06
11 Sosiale utgifter 1.336.493,90 1.950.170,00 1.950.170,00 1.156.847,94
12 Kjøp av varer og tjenester 12.836.370,33 19.594.402,00 16.094.402,00 10.967.619,74
13 Overføringer og tilskudd til andre 1.377.629,01 0 0 1.270.673,86
14 Avskrivninger 0 6.002.339,00 6.002.339,00 0
15 Sum driftsutgifter 19.654.807,01 34.193.287,00 30.502.756,00 16.963.831,60

16 Brutto driftsresultat -
10.550.508,56

-
19.439.288,00

-
15.748.757,00

-
8.097.247,30
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Rehabilitering Bolig Evjo 10 og 11 977 000 912 000 
Flåheimen uteområde 473 000 450 000 
Nye renovasjonspunkt to stk.                     0 700 000 

   
Kommentarer til regnskapet 
 
 

• Driftsinntekter  
-      På øverste nivå er det regnskapsført inntekter på kr. 7.469’, mot budsjett på kr. 
13.554’                 

Utsendelse av kommunale avgifter september og ikke fakturerte tjenester vil på 
året rette opp dette.                                                                                                                                  

- Forventes utjevnet i løpet av året. 
 

• Driftskostnader. 
- På øverste nivå er det regnskapsført kostnader på kr. 19.654’, mot budsjett på 

kr.34.193’ Avskrivninger foreløpig ikke belastet regnskap. Øvrige kostnader 
forventet styrt mot budsjett., med unntak av betydelig økte fjernvarme kostnader. 
Denne kostnaden forventes å bli kr. 1 – 1.2 mill. høyere enn budsjett. 
 

• Tiltak. 
-       Stram oppfølging av energiforbruk. 

 
Kommentarer til Investeringer 
 

• Prosjektering vannledning + ny VA-ledning Flå Østside 
o Entreprise med ny vannledning ferdigstilles Oktober måned. Prosjektering av 

vannledning/distribusjonsnett starter i løpet av september/oktober måned. 
 

• Prøveboring vann (Reservevanns-kilde) 
o Det er behov for å øke kapasiteten på vann i Flå kommune. Prøveboring er 

foretatt på Heimoen. Behovet kommer som en følge av utbygging i Turufjell, 
og er definert som et rekkefølgekrav. 
Prøveboring ble foretatt i 2019. Analysene viser noe mindre vann enn behovet 
tilsier. Forutsatt full utbygging i Turufjell og Skardsdalen tatt i betraktning.  
Resultater gjennomgås for videre beslutninger.  
 

• Vannrensing  
Som en følge av behovet for økt vannmengde til Flå vannverk, må eksisterende 
renseanlegg til Flå vannverk utvides. Planen er å utvide dagens høydebasseng 
med både større bygg og nytt rense teknisk utstyr.  
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Prosjektet har en direkte følge av utbygging i Turufjell.  Prosjektet er regulert 
som et rekkefølgekrav i utbyggingsavtalen, der kommunen betaler sin andel.  
Prosjektet med vannrensing er foreløpig ikke startet opp. 

 

• Grønvold bolig rehabilitering 
o Det er avsatt kr. 500.000 til investering av nytt kjøkken og toalettanlegg i 

Grønvold bolig. Prosjektet er tilnærmet avsluttet. Det mangler montering av 
dørautomatikk for HC-brukere. 
 

• Kirkepallen 
o Det er avsatt kr. 350.000 til sluttføring av rehabilitering Kirkepallen, ny 

gravplass og minnelund i 2022.  Arbeidene har midlertidig stanset opp fordi 
Viken Fylkeskommune har forlangt arkeologiske utgravinger inne på 
kirkeområdet der hvor ny minnelund skal etableres. 
 

• Gatelys Elvemo og Heimoen 
o Det er bevilget prosjektmidler til oppsetting av nye gatelys på en strekning opp 

mot Heimoen boligfelt og ned til Elvemo Industriområde. Arbeidene starter 
opp medio September måned. 
 

• Trommald bruer 
o Det er avdekket konstruksjonsmessige avvik på brukar ved to mindre bruer i 

Trommaldvegen. Det er avsatt prosjektmidler til utbedring. Arbeidene har 
startet opp og sluttføres Oktober måned 2022. 
 

• Roppe bru forprosjekt 
o Forprosjektet er kontrahert og arbeidene i gang. Resultat av forprosjektet 

legges frem for Kommunestyret i løpet av høsten 2022. 
 

• Utbedring av veg fra Bårdsplassen til Roppe (kostnader dekkes av 
fordelingsfondet) 

o Entreprenør er kontraher og arbeidene er i gang. I henhold til entreprenørs 
fremdriftsplan, skal veg stå ferdig til bruk i løpet av Desember 2022.  
 
 

• Rehabilitering bolig i Evjo 10 og 11. 
o I Evjo 10 er leiligheten fullrehabilitert og nå utleid. Evjo 11 var ikke planlagt 

gjennomført i år. På grunn av situasjonen med behov for leilighet til Ukrainske 
flykninger, er det gjennomført en enkel rehabilitering som hovedsakelig består 
av maling. Leiligheten er tatt i bruk. 
 

• Flåheimen uteområde 
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o Det er bevilget kr 450.000 til oppgradering av uteområde på baksiden av 
Flåheimen. Arbeidene er tilnærmet ferdigstilt. Gjenstår belysning av 
gangvegene. 
  

• Opparbeidelse returpunkt renovasjon 
o Det er avsatt kr. 700.000 til opparbeidelse av to stk. nyte returpunkt for søppel 

i 2022. Det er videre i Handlingsplan for 2023 avsatt kr. 700.000 til 
tilsvarende. Det er derfor valgt å utsette opparbeidelsen av alle returpunkt til 
2023 slik at de i felleskap kan legges ut på anbud. Dette gjelder 
renovasjonspunkt på Reinsjøfjell, Gulsvik (felles for Skardsdalen og Solheims-
seter), område syd for Seterstøkroken og Veltevegen. 

 
Vann, avløp, overvann, slam og renovasjon 
 

• Vann 
- Ingen spesielle hendelser i perioden.  

 
• Avløp 

- Ingen spesielle hendelser i perioden.  
 

• Renovasjon 
- Normal drift, ingen spesielle hendelser. Nytt renovasjonsmottak er etablert i 

Heivegen beregnet for hytter i Veneli – Domfet – Dagali området. 

 
Kommunale bygg (drift) 
 

- Kommunale leiligheter. Det er malt opp og satt i stand en leilighet ekstra i Evjo 
11. Denne leiligheten var ikke planlagt å gjøre noe med i år, men kom som en 
følge av behov for hus til Ukrainske flykninger. 

- Skolen   Varmtvannsberedere for leveranse til dusjanlegg - garderober har sviktet 
og må utbedres/skiftes ut.  

- Flåheimen   Det er kommet på en del utskiftinger og utbedringer av teknisk utstyr 
på Flåheimen. Det er forhold som ikke var planlagt og budsjettert. Løses via 
omprioritering av andre planlagte aktiviteter. 

- Barnehage.   Ingen spesielle hendelser, normal drift.    
- Grønvold bolig. Boligen er ferdig oppusset med unntak av montering 

dørautomatikk. 
 

- Energikostnader. Flå kommune har flere bygg som varmes opp av fjernvarme 
levert fra energibrønner fra Follo Fjernvarme (Thon – systemet). Dette gjelder Flå 
småskole og ungdomsskole, Thonhallen og Flåheimen.  Så langt i år har kostnaden 
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på fjernvarme økt regnskapsmessig med ca. kr. 750.000 i forhold til budsjett og 
tidligere normalen. Det forventes ytterligere økning på ca. kr.400.000 – 500.000 
for året. Det understrekes at dette er kostnadsøkning å ikke forbruksøkning.                                                                 
Teknisk vil ikke klare å dekke dette inn med reduksjon i budsjettene for øvrig. Det 
betyr at det styres mot et overforbruk på dette område.                                                                    

 
Flå kommune vil imidlertid øke inntektene for andelskraft som vi selv ikke 
benytter.  

Kommunale veier 
 

- Ingen spesielle hendelser, normal drift.    
- Det har vært lite brøyting og strøing av kommunale veier på ettervinteren. Det er 

brukt mindre kostnader enn budsjettert. 

Landbruk 

Tilskudd 
• Produksjonstilskudd 1. del. Søknadsfrist 15. mars. 14 søknader. 

Saksbehandling ikke startet (merk at saksbehandlingen av produksjonstilskudd 
søknader strekker seg til januar 2022)  

• 1 søknad SMIL. Ferdigbehandlet.  
• 2 søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder. Ferdigbehandlet  

• Konsesjons, deling og driveplikt  
• 2 søknad om konsesjon behandlet  
• 5 delinger etter jordlova behandlet  

• Motorferdsel  
• 7 søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark behandlet  

 
Skogbruk 

• Skogbruk 
• Tilskuddssatser fastsatt  
• Resultatkontroll gjennomført 
• Foryngelseskontroll er sendt ut, mangler noen tilbakemeldinger 
• Behandlet totalt 45 refusjonskrav skogfond 
• Behandlet 11 søknader om tilskudd til tettere planting og 2 ungskogpleie 
• Behandlet 2 landbruksvegsøknader 
• Behandlet 1 klagesak landbruksveg 
• Gjennomført barkebilleovervåking 
 

• Viltforvaltning 
- Statistikk innsamlet og rapportert 
- Fellingsavgifter fakturert 
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Kart og oppmåling 
 
 Så langt i år 

- 108 rekvisisjoner om oppmåling behandlet 
- 101 søknader om deling av eiendom behandlet 

 
Plan  
 

• Planer vedtatt så langt i 2022  
o Turufjell veg til BSA2  
o Turufjell BFR27   
o Høgevarde sykkelsti 6 nedre del  
o Reguleringsendring Solheimseter øst  
o Høgevarde sykkelsti B m.fl.  
o Reguleringsendring Tunnelen 2  
o Endring / dispensasjon snuplass Bjørneparken kjøpesenter  

• Reguleringsplaner under arbeid  
o Stavnslien - Kollenatten  
o Høgevarde HV13  
o Høgevarde HV16  
o Høgevarde HV17abc  
o Høgevarde HV19  
o Høgevarde fritidsparken  
o Høgevarde sykkelsti C (tidl. sti 4)  
o Rv. 7 Veterkrysset  
o Gulsvik renseanlegg 
o Turufjell BFR1-6+8  
o Turufjell BFR15-16  
o Trytetjern vest / Trøstheim  
o Rv. 7 Lindelien-Kittilsviken  
o Reguleringsendring Kollen vest  

• Andre pågående planarbeid  
o Kommuneplanens samfunnsdel  
o Kommunedelplan for Flå tettsted  
o Regional Sti og løypeplan for Norefjell-Reinsjøfjell  
o Nye regionale planer for Viken  

  
Kommentar: Det fortsetter med mye aktivitet innenfor PLAN sitt ansvarsområde. Det er 
mange private planer under arbeid og plansjef ser det som hensiktsmessig å ha tett oppfølging 
av pågående private planer. Flå kommune samarbeider med Høgevarde om Gulsvik 
renseanlegg med tilhørende reguleringsplan. Det går mot oppstart av reguleringsplan for ny 
Roppe bru. Arbeidet med kommuneplanene fortsetter. Samfunnsdelen antas vedtatt i 2022, 
mens kommunedelplan for Flå tettsted vil fortsette utover i 2023.  
 
 
Byggesak 

• Behandlede byggesaker så langt i år: 
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o 103 byggesaker 
o 15 Sanitær 
o 4 andre 
o 10 Bruksendringer fra fritidsbolig til helårsbolig 
o 3 Solcellesaker 
o I tillegg til dette har vi hittil i år behandlet ca.25 dispensasjoner og 6 klager 

 
Arbeidsmiljø/personal 
• Personal 

Ingen spesielle forhold. Driften gå som normalt og planlagt.  
 

• Sykefravær. 
Enheten har et totalfravær på 4,1 %, hvorav korttidssykefravær utgjør 0,2 % (knyttet 
til barns sykdom)   

• HMS. 
Teknisk har hatt en hendelse i perioden. En av utepersonalet fikk en kvist/grein i 
ansiktet med den følge at en tann ble skadet. Uhellet skjedde ved utbedring av avvik i 
Flå Barnehage. 

• HMS-rutiner følges. Ingen avvik.  
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