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1 Sammendrag
Midtre Namdal Samkommune ble etablert 09.09.09 som organisasjonsmodell for de interkommunale
tjenestene for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Endring i kommuneloven
betyr at samkommunen må legges ned senest 31.12.2019. Behovet for interkommunale tjenester og
hvordan disse eventuelt skal organiseres må være på plass i god tid før 2020. Det er viktig for MNS
sine ansatte og MNS sine ansvarsområder at det avklares så raskt som mulig om og eventuelt
hvordan samarbeidet skal videreføres. Dette arbeidet startet i 2017.
Samkommunestyret behandlet i sak 39/16 handlingsprogrammet for 2017 - 2019 og budsjettet for
2017. Handlingsprogrammet angir målsetningene for 2017. Dette dokumentet beskriver
måloppnåelse for MNS og virksomhetene i MNS. Årsrapporten består av 3 deler: I første del
presenteres aktivitet og måloppnåelse for samkommunens politiske og administrative ledelse, samt
regnskapet for samkommunen. I del 2 presenteres aktivitet og måloppnåelse for samkommunens
virksomheter. Denne delen er basert på årsmeldinger fra tjenestestedslederne. Del 3 presenterer
regnskapsoversikter.
2017 var et stabilt driftsår for MNS. MNS har hatt fokus på å utvikle gode tjenester for
deltakerkommunen og innbyggerne i Midtre Namdal fram til 2020. Også 2017 har vært utfordrende
for barnevernet bl.a. med mange store og kompliserte saker ofte også med omfattende og dramatiske
akutte faser. Hovedinntrykket er allikevel at MNS er i ferd med å utvikle både kvalitet og kapasitet i
barnevernet. MNS barnevern har god kontroll på undersøkelsesfasen og har ikke fristbrudd lengre.
Urovekkende er at oppfølgingen av barn under omsorg har så store mangler. Målsettingene for 2017
ble ikke nådd på dette området. Arbeidet med utviklinga av legevaktsamarbeidet går videre med
behandling av utredning om utvikling av samarbeidet i samkommunestyret i juni og påfølgende
behandling i kommunene utover høsten. Arbeidet vil fortsette inn i 2018. MNS miljø og landbruk
arbeidet aktivt med omstilling i kyllingproduksjonen. 2017 var også året der regionråds
organiseringen ble utredet og behandlet i kommunene. Dermed er Region Namdal historie og
Regionrådet i Namdalen etablert fra 01.01.18. Også Visit Namdalen fikk sin endelige driftsform etter
mange års prosjektorganisering.
Et viktig og vellykket samarbeidsområde for kommunene i Midtre Namdal er IKT. For MNS er dette
et teknisk og praktisk samarbeid, men det er også et viktig strategisk samarbeid. Teknologisk
utvikling utfordrer kommunene på alle fagområder og i alle sammenhenger. Digitalisering er blitt et
begrep som vi blir utfordret til å operasjonalisere på alle felt av kommunal virksomhet.
Samkommunen hadde som helhet på tjenesteområdene (eks. tiltaksregnskapet) et regnskapsmessig
mindreforbruk på 3,02 mill kroner i 2017. Dette er vesentlig høyere enn varslet i tertialrapporten.
Barnevernet hadde et merforbruk på 1,36 mill. kroner i tiltaksbudsjettet for Namsos kommune. Dette
merforbruket ble varslet i tertialrapportene. Tiltaksregnskapet for NAV viste et merforbruk på 1,46
mill. kr for Namsos kommune. Denne overskridelsen ble vesentlig høyere enn varslet i
tertialrapportene. Samkommunestyret vil ta stilling til disponering av det regnskapsmessige
mindreforbruket i forbindelse med behandling av samkommunens regnskap. Begrunnelsen for at det
i år legges fram et regnskapsmessig mindreforbruk og ikke et regnskap i balanse som tidligere år, er
at samkommunestyret i forbindelse med behandlingen av plan for avvikling av MNS, vedtok en
rapport der det er beskrevet en intensjon om å bruke eventuelle regnskapsmessig mindreforbruk til
nedbetaling av gjeld.
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2 Midtre Namdal Samkommune
2.1 Hovedmålsettinger
Hovedmålsettingene for samkommunesamarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom
kommunene vedtatt våren 2009.
Formålet med samarbeidet er todelt:
1. Sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og brukere i
Midtre Namdal
2. Prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid
Deltakerkommunene har følgende hovedmål for den kommende fireårsperioden:
 Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens
MNS-samarbeid
 Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler
 Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser
 Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre
kommuner, fylkeskommunen og staten
 Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og
virkemidler
 Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører
Styringsmodellen skal bidra til følgende mål:
 Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører,
tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser
 Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger
og bedre dialog mellom MNS og kommunestyrene
 Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan
 Effektivisering av den administrative styringen
 Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder

2.2 Organisering
2.2.1 Politisk organisering
Figuren viser politisk organisering i
Midtre Namdal samkommune. Midtre
Namdal Samkommunestyre består av
23 medlemmer med følgende
fordeling:
Namsos kommune: 11 medlemmer
Overhalla kommune: 5 medlemmer
Namdalseid kommune: 4 medlemmer
Fosnes kommune: 3 medlemmer
Samkommunestyret har i 2017 hatt 4
møter og behandlet 34 saker.
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Samkommunestyret har i 2017 behandlet flere årsmeldinger, budsjett- og regnskapssaker,
utredninger, høringssaker, jordlovssaker og motorferdselssaker.

2.2.2 Politisk ledelse
Midtre Namdal samkommunestyre har fram til 10.11.17 vært ledet av ordføreren i Namdalseid
kommune Steinar Lyngstad. Varaordfører i denne perioden har vært ordfører i Namsos kommune
Arnhild Holstad. Etter 10.11.17 har samkommunestyret vært ledet av ordfører i Namsos kommune
Arnhild Holstad med ordfører i Overhalla kommune Per Olav Tyldum som varaordfører.

2.2.3 Komiteer og utvalg

Utvalg

Samkommunen har som egen juridisk enhet et eget kontrollutvalg
som avgir egen årsberetning. Samkommunestyret har opprettet 3
komiteer med ansvar for henholdsvis næring, miljø- og
landbruksområdet, helse-, barn og velferdssektoren og plan og
økonomi. Antallet møter og antall politiske saker for 2017 går
fram av tabellen. I tillegg har alle komiteer behandlet en rekke
drøftings- og orienteringssaker.

Komité næring,
miljø og
landbruk
Komité helse,
barn og velferd
Komité plan og
økonomi
Kontrollutvalg

Antall
saker
14

Antall
møter
5

4

4

12

4

17

3

2.3 Administrativ organisering
Figuren viser den administrative
organiseringen og hvilke virksomheter
som er lagt under samkommunen. MNS
har felles leder med staten i NAV. NAVleder er ansatt i staten.
MNS har ingen egne ansatte i IKT,
kjøper tjenester fra eierkommunene. IKT
leder i Namsos koordinerer IKT tjenesten
i de 4 kommunene. Det har ikke vært
utskiftninger i ledergruppen i 2017.

2.4 Utviklingsoppgaver i Midtre Namdal samkommune i 2017
Handlingsprogrammet fastslo 4 utviklingsområder for 2017. Under redegjøres kort for arbeidet med
disse områdene.

2.4.1 Plan for avvikling av samkommunen
Samkommunestyre vedtok i nov. 2016 en plan for avvikling av samkommunen 31.12.2019.
Avviklingsstyret gjennomførte en bredt anlagt utredningsprosess om konsekvensene av en avvikling
av MNS der ledere og ansattes representanter var involvert. Utredningen ble behandlet i
samkommunestyret i nov. 17 og vedtatt som retningslinjer for selve avviklingen mhht.
virksomhetsoverdragelsen og prinsipper for deling av gjeld, fond, og verdier. Det ble også gitt
anbefalinger til kommunene om videre samarbeide i Midtre Namdal. Framdriften i planen er holdt og
arbeidet vil fortsette i 2018 ledet av avviklingsstyret etter mandat fra samkommunestyret.

4

Årsberetning 2017

Administrasjonssjefens forslag

2.4.2 Etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring
Planen var å utrede etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Midtre Namdal
(sammenhengende gjennom flere av kommunene). Utredningsarbeidet ble stoppet allerede i
samkommunestyrets møte i april. Hovedbegrunnelsen var arealkonflikt med reindriftens
vinterbeiteområder og at berørte grunneiere ikke ønsket snøskuterløyper over sin eiendom.

2.4.3 Skogpådriverprosjektet i Namdal
Skogpådriverprosjektet hadde første driftsår i det nye 3-årige prosjektet i 2017. Prosjektet drives med
framdrift etter planen. Prosjektet er en interkommunalt prosjekt der 12 av Namdalens kommuner
deltar. Prosjektet er lokalisert til Grong. MNS bidrar med midler til prosjektet over driftsbudsjettet og
med tilskudd fra regionalt næringsfond.

2.4.4 Legevaktsamarbeidet i Namdal
Utredning om utvikling av legevaktsamarbeidet ble behandlet av samkommunestyret i juni.
Samkommunestyret anbefalte de tiltak som ble foreslått og saken ble oversendt kommunene i LiNa
samarbeidet for behandling og tilbakemelding (bestilling) om behov for konkretisering og videre
utredning. Tilbakemeldingene viste at Høylandet kommune ønsket en utredning om en tilknytning til
MNS-legevakt (kveld/helg) slik som Osen og Flatanger kommuner har i dag. Kommunene Vikna og
Nærøy ønsket en utredning om en tilknytning til MNS legevakt i deler av vaktperiodene. Det er
etablert en egen arbeidsgruppe for disse to oppgavene og arbeidet fortsetter i 2018.

2.5 Befolkningsutvikling i MNS
Folketallet i hver kommune danner grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom
kommunene i MNS på de fleste virksomhetsområdene. Politikk/administrasjon, utvikling og
IT/kvalitetssikring har 50 % lik fordeling, og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlege og
legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, lønn og regnskap har en fordeling
med 25 % likt og 60 % etter folketall, mens NAV, barnevern og skatteoppkrever fordeles etter 10 %
likt og 90 % etter innbyggertall. PPT er fordelingen 10 % fast og 90 % etter elevtall. Når det gjelder
fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % etter innbygger og 75 % etter antall
gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettet for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte
kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune.
Tabellen under viser befolkningsutviklingen i perioden 2012 – 2017.

1703 Namsos
1725 Namdalseid
1744 Overhalla
1748 Fosnes
MNS

Endring i %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 - 2017
12993 13083 13026 13010 13051 13078
0,7
1695 1676 1644 1622 1593 1585
-6,5
3675 3732 3751 3825 3840 3845
4,6
654
642
630
633
628
618
-5,5
19017 19133 19051 19090 19112 19126
0,6

Folketallet i MNS-kommunene samlet sett har vært stabilt i de siste 5 årene. Regionen har ikke fått
tatt del av befolkningsveksten i Norge. Overhalla har hatt en god befolkningsvekst.
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2.6 Regnskapet 2016
2.6.1 Driftsregnskapet
Hovedoversikt
Beløp i 1000 kr.
Regnskapsskjema 1a (årsregnskap)
Netto driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger
Motpost kalk renter
Korr ført i drifta
Til fordeling rammeområder
Regnskapsskjema 1b (årsregnskap)
Netto driftsutgifter rammeområder
Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskap
2017

-111 431
600
0

Budsjett
2017

Avvik

1 195
-109 637

-108 846
1 300
0
-1 300
0
-108 846

2 585
700
0
-1 300
-1 195
791

106 617

108 846

2 229

3 020

0

3 020

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 020 000. Det vises
videre til egen tabell i kap 2.7 som viser hvordan det regnskapsmessige mindreforbruket
fremkommer i driftsregnskapet.

2.6.2 Til fordeling – fagområder
Driftsinntekter
Netto driftsinntekter
Beløp i 1000 kr
Overføring fra deltakerkommuner
Statstilskudd
Avskrivninger/kalk.rente
SUM

Regnskap
2017
-110 346
-1 085
0
-111 431

Budsjett
2017
-108 846
0
0
-108 846

Avvik
1 500
1 085
0
2 585

Merinntektene fra kommunene skyldes at Namsos og Overhalla har fått økte kostander på
tiltaksbudsjettene som refunderes krone for krone. Det vises igjen til egen tabell i kap 2.7.

2.7 Rammeområder – kommentarer til budsjettavvik
Det er NAV som bidrar med det største mindreforbruket. Dette forklares med at refusjonskravene fra
staten er mindre enn forventet, vakanse i stillinger og økte refusjoner. I tillegg bidrar
skatteoppkreveren med økt salg og vakanse i stilling, utvikling og miljø og landbruk med
mindreforbruk hovedsakelig knyttet til sykepengefusjoner. Det totale mindreforbruket er betydelig
større enn det som ble meldt i tertialrapportene. Det er i tertialrapportene meldt merforbruk på
barnevern administrasjon og IKT. Vedtaket fra samkommunestyret var at varslet merforbruk skulle
dekkes innom den rammen MNS har fått. Dette er innfridd med regnskapet slik det foreligger.
Tiltaksbudsjettene blir kommentert under virksomhetenes årsmelding.
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Regnskap fagområder korigert for tiltak 2017
(neg.tall = mindreforbruk)
2017
Regnskap

Politisk
Administrasjon
Sentralbord
Skatteoppkreveren
Informasjonsteknologi og kvalitet
IT fagsystemer
MNS Lønn/Regnskap
PPT
Barnevern adm
Barnevern tiltak Alle kommuner inkl Flatanger
Legevakt
Kommuneoverlege
LINA
NAV Administrasjon
NAV tiltak Alle kommuner
NAV boligtilskuddsordningen (tjeneste 28300)
NAV STAT
Utviklingsavdelingen drift
Miljø- og landbruksforvaltning
Finans
Sum driftsenheter
Tiltak sregnsk ap Namsos barnevern
Tiltak sregnsk ap Overhall barnevern
Tiltak sregnsk ap Namdalseid barnevern
Tiltak sregnsk ap Fosnes barnevern
Tiltak sregnsk ap Namsos NAV
Tiltak sregnsk ap Overhall NAV
Tiltak sregnsk ap Namdalseid NAV
Tiltak sregnsk ap Fosnes NAV
Totalt tiltaksregnskap barnevern
Totalt tiltaksregnskap NAV

Budsjett

2016
Avvik

Regnskap

492
771
850
1 831

841
815
922
2 284

-349
-44
-72
-453

512
1 414
850
1 725

5 192
3 384
7 771
8 763
15 235
0
1 968
1 734
0
7 385
0
0
0
2 615
6 479
1 158
65 628
23 779
6 071
988
2 034
7 363
1 191
120
153
32 872
8 827

4 639
3 315
8 123
9 306
14 877
0
1 767
1 741
0
8 629
0
0
0
3 200
6 889
1 300
68 648
22 420
4 287
3 620
1 700
5 901
1 862
294
114
32 027
8 171

553
69
-352
-543
358
0
201
-7
0
-1 244
0
0
0
-585
-410
-142
-3 020
1 359
1 784
-2 632
334
1 462
-671
-174
39
845
656

3 687
2 869
7 588
8 775
44 118

7

1 614
1 578
0
16 145
0
0
1 927
6 127
0
98 929
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2.8 Investeringsregnskap-økonomi
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2.9 Økonomisk status
2.9.1 Drift
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3 020 000. Det vises til kap
2.7 samt i årsmeldingen fra det enkelte fagområde i kap 3. Samkommunestyret vil ta stilling til
disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket i forbindelse med behandling av
samkommunens regnskap. Begrunnelsen for at det i år legges fram et regnskapsmessig
mindreforbruk og ikke et regnskap i balanse som tidligere år, er at samkommunestyret i forbindelse
med behandlingen av plan for avvikling av MNS, vedtok en rapport der det er beskrevet en intensjon
om å bruke eventuelle regnskapsmessig mindreforbruk til nedbetaling av gjeld.

2.9.2 Likviditet
Likviditeten i MNS er påvirket av at vi har sikre betalere i gjennom deltagerkommunene.
Fondsbeholdningen er betydelig redusert. Likviditeten vurderes allikevel til å være tilfredsstillende.

2.10 Personal
2.10.1 Arbeidsmiljø og sykefravær
Sykefraværet er pr 31.12 er 5,9 %. I henhold til handlingsplan for IA-arbeid skal MNS innen
utgangen av 2017 ha et arbeidsnærvær på 94,4%. Målet er nesten nådd og inntrykket er at alle
enheter arbeider godt med å forebygge og redusere sykefraværet. Spesielt er det gode tall som
rapporteres fra barnevernet (som tidligere hadde svært høyt sykefravær) selv om tallene viser et
stigende sykefravær i 2.halvår.

2.10.2 Andre personalpolitiske områder
Fra 01.01.14 ble MNS arbeidsgiver for alle ansatte i MNS-virksomheter, og har nå utviklet egen
arbeidsgiverpolitikk basert på Namsos kommunes arbeidsgiverpolitikk pr 01.01.14. MNS har
9
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manglet hovedverneombud fra sommeren 2017. AMU har i tillegg til nærværsarbeidet, arbeidet med
spørsmål knyttet til lokaler for PPT og barnevernet i Familiens Hus og avviklingen av MNS.

2.10.3 Kvalitetssikring
MNS har etablert et kvalitetssystem basert på Namsos kommune sitt system. Systemet er tilgjengelig
på intranettet. Det er vedtatt eget økonomireglement der mange kvalitetssikringselementer er lagt
inn. I tillegg har alle fagavdelinger egne fagspesifikke kvalitetssystem med rutinebeskrivelser,
kvalitetsindikatorer og resultatmål. Måloppnåelse og utviklingstrekk rapporteres i ulike
sammenhenger og nivå. Til samkommunestyret gjennom årsberetning og årsregnskap,
tertialrapporter og temarapporter. Det er lagt opp til månedlige rapporter til kommunene via
rådmennene på kritiske områder som tiltaksbudsjettet i barnevernet. Det rapporteres også månedlig
til administrasjonssjefen fra alle avdelinger. Revisjonen og Kontrollutvalgets arbeid er også en viktig
element i kvalitetssikringen. Det er i 2017 gjennomført en systemrevisjon av IKT-området uten at
store avvik ble anmerket.

2.10.4 Etikk
MNS har eget etisk regelverk basert på Namsos kommunes regelverk. Regelverket er tilgjengelig i
den elektroniske personalhåndboken.

2.10.5 Likestilling
Det arbeides generelt for å fremme likestilling i alle ledd i MNS. Det oppfattes som det er
tilfredsstillende kjønnsbalanse i virksomhetene. Administrasjonssjefen vurderer at det ikke er
nødvendig å iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen i noen av virksomhetene pr i dag. Andelen
kvinnelige ledere i MNS sin ledergruppe er ved årsskifte 44 %.

2.11 Utfordringer 2018 og årene framover
Regjering har vedtatt å fjerne samkommunehjemmelen i kommuneloven med virkning fra 2020.
Vedtaket knyttes til gjennomføringen av kommunereformen. Tre av våre eierkommuner har vedtatt
en kommunesammenslåing pr 01.01.2020. Organisering av interkommunalt samarbeid etter 2020
skal avklares innen samme tidsfrist. MNS vil også de siste to årene av sin funksjonstid ha fokus på
god drift av de tjenestene som MNS har ansvar for. Arbeidet med avviklingen og overgangen til den
nye organiseringen vil startet i 2017 og vil fortsette i 2018. Målsettingen er at alle
samarbeidsområder skal være avklart før 2019. Dette er viktig å unngå usikkerhet for MNS sine
ansatte. Det vises forøvrig til utfordringene rapportert i årsmelding fra virksomhetene i kap. 3.
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3 Årsmelding fra virksomhetene
3.1 Administrasjon
Leder for enheten: Administrasjonssjef Tor Brenne

3.1.1 Beskrivelse av område
Området omfatter administrasjonssjef, sekretær, prosjektansatt for Region Namdals byregionprosjekt
«Namdalen i lag» og trainee/prosjektmedarbeider «felles regionråd». Administrasjonssjefen ivaretar
rådmannsfunksjonene i MNS, dels som innstillende myndighet overfor samkommunestyret og
komiteene, og dels som ansvarlig iverksetter av vedtak. Namdalseid kommune organiserer
sentralbordtjenester for deltakerkommunene i MNS. MNS v/administrasjonssjefen er avtalepart på
vegne av kommunene for sentralbordordningen.

3.1.2 Ressursinnsats drift
Det er avsatt 1,6 stilling til administrasjon av MNS. Da serves også kommuneoverlegen og Miljø og
landbruk med merkantile tjenester. I tillegg er det to prosjektansatte knyttet til Region Namdal.

3.1.3 Arbeidsnærvær
Arbeidsnærvær pr 31.12.17 er på 98,0%.

3.1.4 Mål og måloppnåelse
Måloppnåelse er stor grad knyttet til MNS som helhet og slik presentert i kap. 2. Det vises også til
kap.2 når det gjelder hendelser i 2017 og utfordringer framover. Hovedsaken i 2017 var utredningen
om konsekvenser av og plan for avviklingen av MNS. En bred anlagt utredning med involvering av
ledere og representanter for de ansatte ble behandlet av samkommunestyret i nov. 17. MNSadministrasjonen har hatt oppdrag fra Nye Namsos i planleggings- og kartleggingsfasen fram til
sommeren 2017. Administrasjonssjefen deltar prosjektgruppen og i arbeidsgruppe med oppgave på
personalområdet i Nye Namsos. Dette som representant for MNS sin ansatte og virksomheter i
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.
MNS har vært region Namdals administrasjon siden starten i 2011. I 2017 ble det vedtatt at Region
Namdal skulle blir et regionråd etter kommuneloven fra 2018. Det etableres da egen administrasjon
administrativt lagt til Namsos kommune.

3.1.5 Økonomi
3.1.5.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjenester
R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 R2017 Avvik
9000 Politikk
573
623
483
512
841
492
-349
9100 Administrasjon
1 086 1 402
1 204
1 414
815
771
-44
9140 Sentralbord
678
850
850
850
922
850
-72
Sum
3 318 2 875
2 537
2 776
2 378
2 123
-465
3.1.5.2 Budsjettavvik
Ansvar 9000 (politikk), 9100 (administrasjon) og 9140 (sentralbord) viser samlet et mindreforbruk
på til sammen kr 465 000,- som hovedsakelig skyldes lavere utgifter til revisjon og mindre politisk
aktivitet enn budsjettert som ble rapportert i tertialrapporten.
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3.2 Interne tjenester. IT og kvalitet
Leder for enheten: Ivar Stenvik

3.2.1 Beskrivelse av fagområdet
IT/kvalitet har som hovedoppgave drift, vedlikehold og implementering av IT
infrastruktur/kommunikasjonsløsninger i kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, namsos og
Overhalla, og drift av kvalitets- og avvikssystemet i Namsos kommune. Avdelingen selger også
driftstjenester til Høylandet kommune. Avdelingen bruker i all hovedsak sine ressurser på IKTløsningene, men selger driftstjenester til MNS og øvrige kommuner. IT-tjenester har blitt et sentralt
område som krever medvirkning i forhold til anskaffelser/anbud, prosjekter og planlegging av nye
tiltak og tjenester.

3.2.2 Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjon
Brukere i det administrative
nettverk
Elever i grunnskole

Omfang 2014
pr 31.12
3400

Omfang 2015
pr. 31.12
3400

2700

2700

Omfang 2016 Omfang2017
pr. 31.12
pr. 31.12
3400
3000
2700

2600

IT MNS byttet supportsystem i 2017, og kan derfor ikke presentere totalt antall registrerte saker for
2017. For saker registrert i ny supportløsning er 88% løst.

3.2.3 Ressursinnsats drift
Personalressurser pr. 31.12.1
Avdelinger
Årsverk 2014 Årsverk 2015 Årsverk 2016 Årsverk 2017
IT MNS totalt
10
10
9
9
Namsos
8
8
7
7
Salg av ressurser fra Namsos
2,5
2,5
2,5
2,5
Namsos kommune har 1 lærling som også utfører oppdrag i MNS-kommunene.

3.2.4 Arbeidsnærvær
IT

2014
96,3%

2015
96,5%

2016
95%

2017
95,7%

3.2.5 Mål og måloppnåelse
IT MNS har fått erfaring med prosjektstyring og dokumentasjon av gevinstrealisering, og ser at dette
er et godt utgangspunkt for prosjektarbeid. IT MNS har i økende grad blitt involvert i prosjektarbeid
i flere av kommunene, og det er veldig positivt. Imidlertid krever dette betydelig arbeidsinnsats som
går på bekostning av ordinære driftsoppgaver. Ny telefoniavtale ble signert i mai 2017. IT har i
samarbeid med personalavdelingen i Namsos utarbeidet nytt telefonreglement, som alle kommuner i
samarbeidet har sluttet seg til. Det pågår fortsatt et arbeid med å få den nye avtalen implementert og
løsningene tilrettelagt. Arbeidet med å sette i drift Office 265, og flytte lokal lagring for personlige
lagringsområder og felles lagringsområde startet i mai med opplæring av superbrukere. Over 50% av
brukerne ble i 2017 flyttet til skyløsningen Office 365. Samlet for organisasjonen inklusive skole er
det i dag over 50% som er aktive brukere av løsningen. Ved årsskiftet var det opprettet 200 områder i
1

Disse er ansatte i kommunene og har dermed ikke MNS som arbeidsgiver.
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SharePoint og 50 av dem var aktive områder. Det er lagret 100Fb data i SharePoint ved årsskiftet. I
OneDrive var det ved årsskiftet 400 aktive kontoer og det var lagret tilsammen 1,5 Tb data. Det har
ikke vært mulig å opprettholde tilstrekkelig fremdrift på opplæring for å få alle brukerne aktive i
løpet av 2017.

3.2.6 Økonomi
3.2.6.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjenester
R2014
R2015
Selskap 50, IT MNS

3 523

3 982

R2016
3 687

B2017
4 639

R2017
5 192

Avvik
553

3.2.6.2 Økonomisk utvikling
Utviklingen av økonomien bygger på organisasjonens behov og bruk, inngåtte avtaler og lønnsvekst.
Nye avtaler vil ofte medføre økte driftsutgifter i forhold til den generelle prisstigningen, men også på
grunn av at organisasjonen krever økt ytelse og større volum.
3.2.6.3 Budsjettavvik
IT MNS har hatt merforbruk i 2017. Merforbruket er relatert til fornyet lisensavtale med Microsoft
hvor økt volum, tilleggskjøp og valutautvikling har vært årsaken til økt kostnad. Dette har vært
varslet i tertialrapportene til samkommunestyret.
3.2.6.4 Økonomisk oversikt investering
Tiltak
Består av
Bevilgning ink. Mva. Kostnad ink. mva.
9010
Switcher, trådløskontroller,
800
773
Infrastruktur servere, trådløspunkter
IT MNS skiftet ut trådløskontroller og supplerte med oppgraderte trådløspunkter og lisenser for
trådløspunkter. Dette var et nødvendig tiltak fordi den gamle trådløskontrolleren hadde
begrensninger som var til hinder for å sette i drift nye lokasjoner med trådløspunkter med større
kapasitet. Denne prioriteringen fikk tilslutning fra MNS rådmannsgruppe. Dette har medført at det
ikke har vært mulig å iverksette utskifting og supplering av øvrig infrastruktur.

3.2.7 Begivenheter i 2017













Ny telefoniavtale i regi av FKNord ble signert med Telenor i mai
Opplæring av superbrukere Office365 gjennomført i mai. Opplæring av brukere har startet og
flytting fra lokal epost til skyløsning startet.
GDPR – Ny personvernlovgivning.
Ny trådløskontroller og nye antenner satt i drift
Startet arbeid med kartlegging og dokumentasjon av kommunal fiber og føringsveier
Lagt fiber til Nexans- bygget
Fullført arbeidet med plan/anbefaling for IT i forbindelse med avvikling av MNS
Koblet Kirkelig fellesråd til kommunens nettverk for tilgang til lønn og regnskapssystem
Det ble gjennomført et arbeid for bytte av kommunenummer fra årsskiftet 2017/2018
Utarbeidet ny modul i kvalitetssystemet for avtaleregister og kartlegging av programvare i
forhold til ny personvernlovgivning
Oppdatert SafeQ sikker utskriftsløsning til ny versjon med gjesteprint og mobilprint
Tatt i bruk Mobilt barnevern
13
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3.2.8 Utfordringer framover










Det ligger store utfordringer i de kommende år i forhold til forventinger om at IT MNS skal ha
sentrale oppgaver i forhold til nye tiltak og pågående omstillingsprosesser i tillegg til å møte
behovet for bistand til brukerne med nye løsninger og økende volum av elektronisk utstyr.
GDPR – ny personvernlovgivning, har stort fokus. Kommunene skal innen 25. mai 2018 ha klart
rutiner, oversikter over alle datasystemer og hvem som er ansvarlig for bruken av opplysningene
som samles inn, reglementer, gjennomført ROS- analyser, vurdert personvernkonsekvens for alle
datasystemer, fått på plass nye databehandleravtaler, gitt opplæring til ansatte, innhentet
samtykkeerklæringer fra brukere av kommunenes løsninger. Det kreves også at kommunene
styrker sin overvåkning av dataløsningene i forhold til forsøk på inntrenging fra utenforstående.
Fortsette utrulling av og opplæring i bruken av Office365.
Etablere alternativ løsning for dagens intranett.
Utarbeide ny IKT- strategi innen oktober inneværende år.
Utarbeide rammer for fremtidig IKT- samarbeid, herunder leveranseavtaler,
finansieringsløsninger, rutiner for samhandling.
Delta i arbeidet med innføring av velferdsteknologier i helse og omsorgssektoren

3.3 Skatteoppkreveren
Leder for enheten: Gretha Sjursen

3.3.1 Beskrivelse av fagområdet
Skatteoppkreverkontoret har ansvaret for innkreving av skatter og avgifter, føring av skatteregnskap,
regnskapskontroll- og informasjon til deltakerkommunenes arbeidsgivere og skatteytere. I tillegg til
deltakerkommunene i MNS har kontoret også ansvar for skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger,
Høylandet, Lierne og Røyrvik kommune. Fra og med 2017 har vi utført arbeidsgiverkontrollen for
Namsskogan kommune. Det er også utført arbeidsgiverkontroll på timebasis for kommunene Vikna
og Nærøy. Årsrapport og årsregnskap er sendt hver enkelt kommune. Kontrollutvalget fremlegger
årsrapport, årsregnskap og revisorberetning for kommunestyret.

3.3.2 Tjenesteproduksjon
Kommunenes andel av skatteinngangen 2017
(alle tall i 1000 kr)

2016
2017
Endring
Namsos
296.053 308.333 +12.280
Overhalla
82.123
89.305
+7.182
Namdalseid
30.724
31.110
+386
Flatanger
26.366
26.375
+9
Fosnes
11.314
11.681
+367
Høylandet
26.653
27.648
+995
Lierne
30.134
30.547
+413
Røyrvik
12.455
12.378
-77
Som tabellen ovenfor viser er det stort sett en økning i skatteinngangen. Årsak er kommentert
nærmere i den enkelte kommunes årsrapport.
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3.3.3 Ressursinnsats drift
2014
Avdeling Årsverk
5

2015

Ansatte

Årsverk

5

2016

Ansatte

4

Årsverk

5

4,5

2017

Ansatte
5

Årsverk
4,5

Ansatte
5

En person har hatt fødselspermisjon fra august 2017.

3.3.4 Arbeidsnærvær
Utvikling i arbeidsnærværet

Avdelinger

Tiltak: Oppfølging iht fastsatte rutiner

2015
2016
2017
98,6%
95,3% 95%
En person har vært sykemeldt i en periode. Sykefraværet er ikke relatert til arbeidsplassen.

3.3.5 Mål og måloppnåelse
Kontoret har følgende mål:
 Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusere svart økonomi og korrekte
grunnlagsdata
 Skatte- og avgiftsregnskapet skal være korrekt og ájour
 Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen
3.3.5.1 Skatteinnfordringen
Kontoret har oppnådd alle resultatkrav som er fastsatt i samarbeid med Skatteetaten.
3.3.5.2 Arbeidsgiverkontrollen
6,1% av arbeidsgiverne i deltakerkommunene er kontrollert. Det er totalt avholdt 90 kontroller
inklusive salg til andre kommuner. Av dette gjelder 47 byggeplasskontroller som er gjennomført i
samarbeid med skatteetaten i kampen mot svar arbeid. I forbindelse med arbeidsgiverkontrollen er
det avdekt at det er oppgitt kr 5 810 591 i for lite person inntekt, og kr 4 946 530 i for lite oppgitt
arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. I tillegger er det avdekt uregelmessigheter hos ca 65% av de
kontrollerte.

3.3.6 Økonomi
3.3.6.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjenester
R2015
R2016
1.330.043
1.724.795

B2017
2.284.000

R2017
1.830.636

Avvik
-453.361

3.3.6.2 Økonomisk utvikling
Det er en økning i forbruket på ca kr 106.000 i forhold til 2017. Dette gjelder normal lønns- og
prisvekst, samt at vi har brukt noe flere midler til kursing.
3.3.6.3 Budsjettavvik
Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på ca 453.000. Dette skriver seg i hovedsak fra at
skatteoppkreveren har hatt 50% vakanse i stilling pga fødselspermisjon og sykefravær, samt at det
har vært solgt flere tjenester til andre kommuner, og hatt lavere husleie enn forutsatt.

15

Årsberetning 2017

Administrasjonssjefens forslag

3.3.7 Begivenheter i 2017
To personer har tatt spesialkursing ved skatteetatens kurssenter. Den ene ble ferdig våren 2017, mens
den andre blir ferdig våren 2018. For øvrig har det vært et normalt driftsår og vi har fortsatt
samarbeidet med Skatteetaten hvor vi har fokus på kampen mot svart arbeid.

3.3.8 Utfordringer framover
Vi kjenner ikke til at 2018 vil by på noen spesielle utfordringer. Vi har som tidligere år utfordringer
med å opprettholde god kvalitet og kvantitet på våre oppgaver.

3.4 Lønn og regnskap
Leder for enheten: Jan Arne Alstad

3.4.1 Beskrivelse av fagområdet
Lønn og regnskap har ansvaret for daglig føring av regnskap, produksjon av lønn, innfordring av
kommunale gebyrer og krav på vegne av deltagerkommunene og MNS. I tillegg utføres de samme
tjenestene for Høylandet kommune i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28. Enheten
har inngått avtale med Flatanger kommune om salg av lønnstjenester, og avtale med Fosnes
kommune om salg av økonomisjeftjenester. Leder for enheten har økonomisjeffunksjonen i MNS.

3.4.2 Tjenesteproduksjon
3.4.2.1 Lønn
Kommune
Overhalla
Namdalseid
Namsos
Fosnes
Høylandet
MNS
Flatanger

2016
2017
Antall Mill Kr Antall Mill Kr
827
167,4
810
171,1
513
97,1
469
93,8
2617
575,4 2597
584,4
292
39,1
237
39,2
404
80,9
401
82,4
597
67,6
509
76,2
429
59,1
395
60,4

På vegne av kommunene har det i løpet av
2017 vært 5 418 personer som har mottatt
lønn eller andre godtgjørelser fra MNS
lønn/regnskap med en samlet verdi på kr. 1
107,5 mill.

3.4.2.2 Faktureringer (innbetalinger)
På vegne av kommunene har det i løpet av 2017 vært utstedt 87 643 fakturaer fra MNS
lønn/regnskap med en total verdi på kr. 521,0 mill. 51 679 transaksjoner ble betalt elektronisk, dvs.
ved avtalegiro eller E-faktura.
2016
2017
Kommune
Antall
Mill kr Elektroniske Antall
Mill kr
Elektroniske
Overhalla
13572
54,2
7 328
14598
54,9
8630
Namdalseid
6 808
27,2
3 228
6977
28,9
3618
Namsos
46026
277,2
24 730
55208
294,5
33987
Fosnes
2885
11,7
1 193
3193
12,9
1512
Høylandet
5395
20,1
2 734
7192
22,3
3626
MNS
471
25,4
0
475
107,5
306
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3.4.2.3 Fakturabehandling (utbetalinger)
På vegne av kommunene har det i løpet av 2017 vært behandlet og utbetalt 49 902 fakturaer fra MNS
lønn/regnskap med en samlet verdi på kr. 964,5 mill. 34 373 av disse fakturaene var elektroniske det
vil si at de kommer som fil inn i våre systemer.
2016
2017
Kommune
Antall
Mill kr Elektroniske Antall
Mill kr Elektroniske
Overhalla
8 324
159,8
3 816
8774
207,9
5805
Namdalseid
4 309
73,1
1 914
5031
96,9
3277
Namsos
24 554
429,0
15 358
25220
479,6
18574
Fosnes
2 977
91,0
1 295
3133
47,7
2076
Høylandet
4 689
62,4
2 407
4813
73,0
2866
MNS
2 738
54,0
1 712
2931
59,4
1775

3.4.3 Ressursinnsats
Stillingsressursen ved avdelingen er på 15,5 årsverk. Bemanningen har vært stabil gjennom hele
2017.

3.4.4 Arbeidsnærvær
Avdeling

Tiltak:

2017

Lønn og regnskap

Oppfølging ihht fastsatte rutiner

99,0%

3.4.5 Mål og måloppnåelse
Hovedmål:
Lønn- og regnskapsfunksjonen skal fremstå som effektiv, samordnet og kvalitativ og kunne avgi
lønn, regnskap og styringsinformasjon pålitelig og tjenlig til rett tid.
Delmål:
 Kvalitetssikring av lønns- og regnskapsproduksjonen
 Effektivisering av lønn- og regnskapsfunksjonen skal frigjøre ressurser og bidra til at funksjonen
totalt sett skal bli billigere for deltagerkommunene
 Utvikle et stabilt og robust fagmiljø
 Målrettet kompetanseutvikling
 Avklare og dekke behov for spesialist- og generalistkompetanse

3.4.6 Økonomi
3.4.6.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjenester
B2017
R2017
Avvik
8.123.000 7.771.190 - 351.810
Regnskapsmessig mindreforbruk ved avdelingen skyldes ubudsjettert salg av økonomisjeftjenester til
Fosnes kommune, og salg av tjenester til prosjekt avvikling av MNS. MNS lønn/regnskap er i
perioden 2013-2019 pålagt innsparingstiltak samlet på 1,5 mill. Effektiviseringen er løpende lagt inn
og effektuert i perioden.

3.4.7 Begivenheter i 2017



Videreutvikling av timelister, personalmeldinger på WEB
Implementering av elektroniske sykemeldinger
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Utleie av arbeidskraft til NYE Namsos og avvikling av MNS
Videre arbeid med elektroniske inn- og utgående fakturaer
Inngått avtale med Midtre Namdal kirkelige fellesråd om salg av tjenester
Anbud på ny bankavtale og skifte av bankforbindelse
Forberedelse og gjennomføring skifte av kommunenummer

3.4.8 Utfordringer framover





Planlegging og gjennomføring av kommunesammenslåing av regnskap, lønn og
innfordringstjenester
Videreutvikle tjenestene ved å ta i bruk ny teknologi
Beholde/utvide kundeportefølgen for å fortsatt være et robust regnskapskontor
Videreutvikle/beholde ansattes kompetanse

3.5 Barnevern
Leder for enheten: Kirsti Myrvang

3.5.1 Beskrivelse av fagområdet
Midtre Namdal har organisert felles barneverntjeneste for kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes
og Namdalseid siden 01.09.04, og fra den 09.09.09 som en del av MNS. Den myndighet og de
oppgaver som deltakerkommunene har etter lov om barneverntjenester er overført til samkommunen
og leder av barneverntjenesten i samkommunen. Siden 01.01.12 har Flatanger kommune hatt avtale
med MNS om kjøp av barneverntjenester.

3.5.2 Tjenesteproduksjon
MNS barnevern
Antall barn med nye meldinger
Ant. undersøkelser startet
Ant. avsluttede undersøkelser
Undersøkelser over 3 måneder (fristbrudd)
Ant. barn med hjelpetiltak i hjemmet
Ant. av disse har fått utarbeidet egen tiltaksplan
Antall over 18 år
Omsorgstiltak Bv. §§ 4-12, 4-4,6. og 4-6, 2
Av disse har fått utarbeidet egen omsorgsplan
Ant. barn som MNS har tilsynsansvar for.2
Ant. av disse som har fått tilsyn etter lovkravet2
Ant. barn som MNS har oppfølgingsansvar for2
Ant. av disse som har fått oppfølging etter lovkravet2

2012 2013 2014 2015 2016 2017
179 242 288 194 176 189
207 215 165 195 147 143
133 310 146 225 156 157
103 187
41
63
11
0
175 152 153 154 196 175
93
46
63 140 101
16
15
25
28
23
31
37
48
57
46
66
17
22
23
28
40
33
32/32 39/38 39/39 44/44 40/44
7/18 8/16 17/17 10/14 18/38
40/54 52/54 45/59 48/55 57/50
7/20 17/4 35/35 34/22 17/11

3.5.2.1 Mottak og undersøkelse.
Mottak- og undersøkelsesteamet utfører oppgavene med å motta og vurdere innkomne
bekymringsmeldinger og undersøke barns omsorgssituasjon og eventuelt behov for tiltak. Antallet
barn med meldt bekymring har vært stabilt siden 2014. Teamet har i 2017 oppnådd å holde
lovpålagte frister innen meldinger og undersøkelser. Det er gjennom året vært økt bevissthet på barns
medvirkning i egen sak, blant annet gjennomføres ofte første samtale i undersøkelser med barnet. To
2

Tallene gjelder for hhv. 1. og 2. halvår. Begge halvår er tatt med for å vise relativt stor variasjon.
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ansatte har i 2017 vært delvis i fødselspermisjon. Nestleder i tjenesten og en ansatt i teamet har ledet
teamet en periode på grunn av teamleders permisjon. For øvrig har teamet blitt stabilisert
bemanningsmessig. Det har vært lagt vekt på å øke kvalitet i skriftlig dokumentasjon.
3.5.2.2 Tiltak
Tiltaksteamet har ansvar for å følge opp barn med hjelpetiltak, og er det største teamet med flest
nyutdannede. Øking av fagkompetansen og faglige ferdigheter krever stor grad av veiledning og
lederstøtte. Alle barn med hjelpetiltak skal ha egen plan for sine tiltak. I 2017 gikk andelen barn med
slik plan noe ned, noe som må bedres. Det har vært lagt vekt på å øke kvalitet i skriftlig
dokumentasjon.
3.5.2.3 Omsorg
Omsorgsteamet har ansvar for å følge opp barn under omsorg og ungdom 18-23 år med
ettervernstiltak, i tillegg til å sørge for at alle barn under omsorg i MNS-kommunene får lovpålagt
tilsyn. Teamet hadde høst/vinter 2017 store utfordringer med svært høyt sykefravær. Fraværet hadde
ulike årsaker, men høyt arbeidspress og enkelte svært ressurskrevende oppgaver har medvirket til
dette. Høyt fravær kombinert med stor økning i antall barn under omsorg har resultert i for dårlig
oppfølging av barn under omsorg. Dette er svært bekymringsfullt og en utvikling som krever
igangsetting av betydelige tiltak.

3.5.3 Ressursinnsats
Barneverntjenesten har i 2017 hatt en grunnbemanning på 25,30 årsverk faste stillinger. I tillegg har
tjenesten to faste vikarer ved tjenesten. Videreføring av Samhandlingsprosjektet mellom NAV og
barneverntjenesten i 2017. Barneverntjenesten og NAV søkte om midler i 2017 for å få avsluttet
prosjektet og fikk søknaden innvilget. Prosjektledelsen har ligget hos NAV. Barneverntjenesten har
brukt tilnærmet en 30% stilling. Prosjektet er avsluttet, men samarbeidet mellom tjenestene fortsetter
videre. På høsten 2017 ble det søkt skjønnsmidler i forbindelse med en kostnadskrevende sak fra
Overhalla. Saken har vært omfattende og har ført til at tjenesten har hatt ekstra innleie for å ta igjen
arbeid. Tjenesten har fra september hatt to årsverk innleie i forbindelse med merarbeid med saken.
Barneverntjenesten har fortsatt arbeidet med omlegging fra kompenserende tiltak til veiledning i
familier for å skape endring. Barneverntjenesten har en grunnbemanning på 2,6 årsverk som jobber
med dette. I tillegg har tjenesten leid inn tre årsverk for å ivareta oppgaveporteføljen. Målet er å
skape varig endring i familier der barn er utsatt for omsorgssvikt. Satsingen på å arbeide
endringsrettet har vist seg å være vellykket. Antallet med barn med hjelpetiltak har blitt redusert, noe
som kan være reell følge av mere intensiv veiledning som gir god effekt slik at barnevernet kan
avslutte tiltak i hjemmet.

3.5.4 Arbeidsnærvær
Avdeling. Tiltak
2014
2015
2016
2017
MNS
Økt grunnbemanning, iverksatt utbedring av
85,4% 88,7% 95,1% 91,6%
barnevern kontorlokaler og plan for utvikling av
barneverntjenesten, herunder organisering,
helsefremmende tiltak og kompetansetiltak.
Sykefraværet steg betydelig mot slutten av året. Særlig omsorgsteamets oppgaver ble vanskelig å få
gjennomført i november og desember som følge av dette. Tjenesten har aktive nærværstiltak. Våren
2017 ble det gjennomført «kontoryoga» i regi av innleid fysioterapeut, noen ansatte har benyttet
treningsmulighet. Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten med blant annet førstehjelpskurs,
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oppfølging av enkeltansatte og ledercoaching. Ekstern fagveileder kan også anses som nærværstiltak
i tillegg til å gi ansatte mulighet til fag- og personlig utvikling.

3.5.5 Mål og måloppnåelse
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse
eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barneverntjenesten bidra til at
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Målgruppe; utsatte barn 0-18 år (ettervern 18 – 23 år).
Barneverntjenesten er fortsatt en virksomhet under utvikling og oppbygging både organisatorisk og
faglig. Det er fortsatt utfordring med å nå kravene som er satt i lov om barneverntjenester. Særlig
bekymringsfullt er manglende oppfølging av og tilsyn med barn under omsorg.

3.5.6 Økonomi
3.5.6.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12

Administrasjon
Tiltak/kommune
Namsos
Overhalla
Namdalseid
Fosnes
Sum tiltak
Sum MNS

Rapportert
Avvik fra
Budsjett MNS
avvik
Regnskap
Avvik budsjett tertialrapport
14 877
300
15 234
357
57
22 420
4 287
3 620

1 300
1 200
-1 700

23 778
6 070
988

1 358
1 783
-2632

58
583
-932

1 700
32 027
46 904

200

2 034
32 870
48 104

334

134

1 200

100

1 300

3.5.6.2 Økonomisk utvikling
Barneverntjenesten har lagt bak seg et krevende år økonomisk.
3.5.6.3 Budsjettavvik
Administrasjon:
I tertialrapporten ble det meldt et overforbruk på 300 000. Resultatet ble 357 000. Dette skyldes økte
utgifter til husleie i forhold til det som ble budsjettert.
Tiltak
Namsos: I 2. tertialrapport ble det meldt et merforbruk på 1,3 mill. kroner med bakgrunn i flere barn
under omsorg. Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 1,358 mill. kroner.
Overhalla: Her ble det meldt et merforbruk på tiltaksbudsjettene med 1,2 mill kroner. Resultatet i
regnskapet ble 1,783 mill som er i underkant av 0,6 mill mer enn det som ble meldt. Dette skyldes i
hovedsak en krevende sak som har vært vanskelig å kostnadsberegne omfanget av. Merforbruket er i
hovedsak knyttet til plasseringskostnader, juridisk bistand og tolkeutgifter.
Namdalseid: Regnskapet viser et mindre forbruk på 2,6 mill kr. Her ble det meldt et mindre forbruk
på 1,7 mill. kroner i forhold til tertialrapporten, noe som viser seg var et forsiktig anslag. Dette
skyldes at det ble tatt høyde for mulige plasseringer som det ikke ble noe av i 2017.
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Fosnes: Regnskapet viser et merforbruk på 334 000 noe som er 134 000 mere enn det som ble meldt
i tertialrapporten. Merforbruket skyldes en økning i barn under omsorg.

3.5.7 Begivenheter i 2017











Tjenesten startet året med alle stillinger besatt med unntak av jurist. Barneverntjenesten gikk over
til elektronisk arkiv på våren, i forkant ble det foretatt rydding i barnas fysiske journaler.
Dataprogrammet «Mobilt barnevern» ble tatt i bruk, noe som åpnet mulighet for mer effektivt
skrivearbeid med bruk av nettbrett.
Tjenesten ble aktive i Mitt Liv som er organisasjon bestående av ungdommer med
barnevernserfaring.
Tjenesten ble i mai vurdert som «friskmeldt» av Fylkesmannen etter flere år med tett oppfølging
og tilsyn.
I løpet av sommeren og tidlighøsten fikk tjenesten noen store og særlig krevende oppgaver med å
følge opp med hjelp til flere barn og unge utsatt for alvorlig vold.
Flere ansatte fullførte viktige videreutdanninger som ledd i tjenestens kompetanseheving.
Sammen med Ytre og Indre Namdal barnevern ble det igangsatt implementeringssatsing på
Familieråd som er en arbeidsmetode med stor grad av medvirkning fra familiene. Medvirkning
fra barn og unge har vært gjennomgående tema.
Sent på høsten overtok tjenesten hele 2. etg i Familiens Hus, noe som har gitt langt bedre
kontorfasiliteter i tillegg til å øke sikkerheten til ansatte og brukere av huset.
Ved slutten av året ble juriststillingen besatt etter 1 års vakanse. Barneverntjenesten erfarer at vi
er konkurransedyktige når det gjelder å tiltrekke god kompetanse.

3.5.8 Utfordringer framover
Barneverntjenesten vil i 2018 fortsatt ha fokus på å arbeide for å øke barn og unges medvirkning og
innflytelse i forhold som angår dem i barneverntjenesten. Medvirkning er en nødvendig forutsetning
for å utøve forsvarlig barnevernsarbeid til beste for barna. Stabilisering av bemanning er en viktig
faktor for å videreutvikle tjenesten faglig og organisatorisk. Ledelse og utvikling av strategier for
tjenesten er sentralt i arbeidet med å stabilisere og videreutvikle tjenesten til en robust faginstans.
Arbeidet med ledelse og strategiutvikling utfordres mye i forhold til at lederressurs også må benyttes
i saksarbeid/veiledning og praktisk planlegging.
Barnevernet i Norge er i stor endring, og det stilles store krav til omstilling og kompetanseheving i
årene som kommer. For å kunne gi god nok kvalitet på tjenestene til utsatte barn og unge kreves det
at tjenesten er i stadig utvikling og setter seg klare mål. Særlig oppfølgings- og tilsynsarbeidet med
barn i fosterhjem vil framover være en utfordring som må løses langt bedre enn i dag i MNS
barnevern, og det må ses på andre mulige måter å gjøre tjenesten mer kapabel til å løse oppgaven.
Det vil også være utfordrende å sørge for at fristbrudd ved undersøkelser ikke øker, og at alle barn
med hjelpetiltak får planlagt oppfølging og evaluering av gitt hjelp. Personalkompetans- og kapasitet
er det som må til. Nedgang i sykefravær og stabilitet i personalgruppa ved tjenesten er en
forutsetning for å kunne møte utfordringene som kommer i 2018.
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3.6 Kommuneoverlege
Leder for enheten: Kommuneoverlege Haldor Tømmervik Holien.

3.6.1 Beskrivelse av fagområdet
Kommuneoverlegen skal løse oppgaver som er pålagt kommunene i forhold til kommunal
samfunnsmedisin. Aktuell stilling er 50 %, og stillingens arbeidsoppgaver omfatter:
 Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap
 Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
 Legevakttjeneste (MNS og LINA legevakt) samt legevaktssentral (Namdal legevaktssentral)
 Folkehelsekoordinator
 Helsestatistikk og epidemiologi
 Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring
 Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper)
 Kunnskap om og anvendelse av helsenettet
 Medvirkning og rådgivning i henhold til kommunehelsetjenesteloven (medisinskfaglig
rådgiving)
MNS er vertskommune for de samfunnsmedisinske tjenestene for Flatanger kommune (omfatter ikke
folkehelsekoordinator) og Osen kommune.

3.6.2 Legevaktsordningen i MNS
Legevakten omfatter deltagerkommunene i samkommunen og kommunene Flatanger og Osen. Disse
bemannes av allmennleger og turnusleger fra deltagende kommuner samt enkelte sykehusleger og
andre vikarleger. Antall leger i vakt avhenger av flere faktorer: Antall turnusleger, alder på fastleger
og andre vaktfritak. Ved utgangen av 2017 deltok 17 leger i vaktordningen. 4 leger var fritatt fra
legevaktsarbeid i henhold til særavtale, herav 4 stk. pga. helsemessige plager. Legevakt har ansvar
for hverdager mellom 15:30 (15:00 sommertid) til 23:00, samt helg og helligdager. Namsos bidro
med 11 legevaktsleger (herav en turnuslege), Fosnes, Flatanger og Namdalseid hadde en vaktlege og
Overhalla stilte med to leger. Osen hadde ved utgangen av 2017 en turnuslege i vakt. Det ble ansatt
fast legevaktslege i 50% fom juli 2017. Samarbeidsutvalg for legevakt er videreført.
Forbruket av legevakttjenester er ganske likt fra år til år, med et relativt overforbruk av tjenesten for
kommunen nærmest vaktsentralen. Legevakttjenesten har mottatt noen avvik i 2017, alle disse er løst
lokalt og lukket. Vi hadde tre tilsyn fra Fylkeslege i NT som pågikk i 2017. Alle disse er lukket. I
alle saker ble det konkludert med at det var gitt forsvarlig helsehjelp.
Legevaktslokalene er utvidet og overflatene er pusset opp. Det er gått til anskaffelse av
ultralydapparat, vi har fått betalingsterminal og arbeidet med prosedyreperm er snart avsluttet.
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3.6.3 Namdal legevaktsentral
Fra 02.01.15 ble Namdal
legevaktssentral opprettet
under MNS. Sentralen
besvarer henvendelser på
legevaktstelefon fra 15
kommuner i Namdalen samt
Osen og Bindal. Fra 01.09.15
ble det innfaset et nasjonalt
legevaktsnummer (116117).
Tabellen viser antall
henvendelser til
legevaktstelefonen. Data ut oktober. Nyere data foreligger ikke enda grunnet fylkessammenslåing.

3.6.4 Status folkehelsekoordinator
Utarbeidet oversiktsdokument for Namsos kommune. Folkehelsekoordinator og prosjektmedarbeider
fra kommuneoverlegen ledet prosessen med Helse og omsorgssjef Morten Sommer som rådmannens
representant. En arbeidsgruppe har i tiden november 2016-mai 2017 deltatt i prosessen.
Oversiktsdokumentet ble vedtatt som styrende for folkehelsearbeidet i kommunestyremøte i juni
2017.
Reviderte oversiktsdokument sammen med Fosnes kommune i april 2017. Helse- og omsorgssjef
Anne Johanne Lajord ledet prosessen og folkehelsekoordinator har deltatt sammen med
folkehelsegruppa og ledergruppen i Fosnes.
Folkehelsekoordinator har hatt hovedansvaret for å skrive søknad om deltakelse i program for
folkehelsearbeid i Nye Namsos sammen med en tverrkommunal og tverrfaglig arbeidsgruppe.
Søknad ble innvilget og folkehelsekoordinator ble utnevnt som prosjektleder i 40% stilling.
Prosjektet har som mål å styrke det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet med en hovedvekt
på psykisk helse/rus blant barn og unge. Viktige milepæler som er oppnådd i 2017 er gjennomføring
av en idédugnad for å komme frem til tiltak. Deltar på samlinger i regi av fylkeskommunen i
forbindelse med prosjektet.
Deltatt i arbeidet med handlingsplan for folkehelsearbeid i Fosnes for 2018 i samarbeid med
folkehelsegruppa i Fosnes. Helse- og omsorgssjef Anne Johanne Lajord ledet arbeidet og
folkehelsekoordinator hadde ansvar for å skrive planen. Handlingsplanen skal behandles i
kommunestyret i Fosnes 22. mars.
Folkehelsekoordinator er representant i frisklivsnettverk i Nord-Trøndelag sammen med representant
fra Ytre Namdal, Inn-Trøndelag, Verdal kommune, Værnes regionen, Fylkesmann, Fylkeskommune,
brukerrepresentant og Helseforetak. Målsettingen for nettverket er å arrangere møteplasser for
kompetanseheving og erfaringsutveksling vedrørende friskliv for kommuner i Nord-Trøndelag.
Er representant for MNS og Osen vedrørende Ansvarlig alkoholhåndtering i regi Kompetansesenter
for Rus Midt-Norge (KoRus). Samarbeider med politiråd for Midtre Namdal (Flatanger, Fosnes,
Namdalseid, Namsos og Overhalla) og Høylandet i Indre Namdal. Hovedmålsetting er å heve
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debutalderen for alkohol og redusere overskjenking. Det ble holdt et møte vedrørende Ruspolitikk i
Lierne 10. mai 2017 i regi Region Namdal. KoRus, UngData, Fylkeskommunen, Politiet og SLT
koordinator holdt innlegg. AAH representanter har møttes to ganger i vår.
Kommuner og helseforetak har ulike tjenesteavtaler og folkehelsekoordinator har deltatt i gruppen
Fagråd forebygging, tjenesteavtale 10. Fokusområder er frisklivstilbud og lærings- og
mestringstjenester i kommuner og sykehus. Utkast til ny avtale er laget og sendt kommuner/ASU for
godkjenning.
Deltatt på nettverksmøte med folkehelsekoordinatorer i Nord-Trøndelag arrangert av NordTrøndelag fylkeskommune. Fokus er kompetanseheving og informasjon om ulike
folkehelsesatsninger.
Undervisning for Masterstudenter ved NTNU i februar, helsevitenskap; Forankring av
folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid i Midtre Namdal.
Har deltatt i arbeidsgruppe sammen med Olav Duun videregående skole vedrørende deres satsning
på folkehelse til alle som er elever i 1. klasse på videregående opplæring. Fokusområder er søvn,
fysisk aktivitet og ernæring. Det arrangeres en kick off dag på høsten og en avslutningsmarkering
cirka ved påsketider. Elevene får ulike arbeidskrav med tanke på fokusområdene i samme periode.
Har samarbeidet med Namsos kommune; kultur, helse og Namsos opplæringssenter, Olav Duun
videregående skole og Sanitetsforeningen om pilotprosjektet Mangfold i musikk. Intensjonen var å
skape musikalske møteplasser for ungdom 16 + fra ulike nasjoner. Musikkterapeut Sandra
Ingebretsen og lærer Kristin Kjølstad har ledet ungdommer fra opplæringssentret og Olav Duun
videregående skole høsten 2016. Pilotprosjektet ble finansiert av Namsos kommune og støtte fra
Nord-Trøndelag fylkeskommune, og det er ønske om å videreføre piloten i et hovedprosjekt fra
august 2017.
Har deltatt i arbeidsgruppe i Fosnes kommune for å utarbeide rus- og psykiatriplan og denne ble
vedtatt våren 2017.
Nord universitet har sammen med Skage frivilligsentral og Skage Sogn Sanitetsforening et prosjekt
for å se på frivillighetens rolle i Skagesamfunnet. Overhalla kommune og MNS er med i
styringsgruppen. Studenter ved Nord har benyttet prosjektet i forbindelse med sine bacheloroppgaver
og gjort ulike undersøkelser. Prosjektet er planlagt avsluttet høsten 2017 med sluttrapport.
Er representant for Midtre Namdal i Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag. Et samarbeidsforum
mellom kommuner, helseforetak, Nord Universitetet, HUNT, Trygg trafikk Fylkeskommunen,
Fylkesmannen med flere. Fokusområde i 2017 er ernæring.
Deltar i ulike folkehelsemøter i de ulike kommunene etter forespørsel. Deltar i referansegruppen for
Syngende kommuner i Namsos. Har vært hovedverneombud for MNS fram til juni 2017.
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3.6.5 Status samfunnsmedisin og smittevern
Arbeid med deltagelse i konsekvensutredning interkommunal legevakt MNS/LINA har tatt mye av
tiden i 2017. I samme seanse gjennom ROS analyse for legevakt. Materialet er presentert for
helseledere i nedslagsområdet, samkommunestyremøte samt Region Namdal.
Med hensyn til smittevern har 2017 forløpt uten store pandemier. Det har vært sporadiske tilfeller av
MRSA samt et større utbrudd av Norovirus ved Namsos helsetun. Dette medførte en del
oppfølgingsarbeid for kommuneoverlegen. Vi ser nå færre tilfeller av tuberkulose, HIV og hepatitt
som settes i sammenheng med at andelen asylsøkere/flyktninger går nedover. Større salmonella
utbrudd ved barnehage i Namsos kommune.
Videre kontroll av dødsmeldinger og videre rapportering. Deltatt i beredskapstilsyn i Osen kommune
samt deltatt i øvelser i regi av Fylkesmannen. Deltatt i lokale samhandlingsmøter med andre
kollegaer, foretak og andre organisasjoner.
Kommuneoverlegen arrangerte høsten 2017 to lovpålagt kurs i akuttmedisin. Vi fikk gjennom 40
deltagere hovedsakelig fra Namdalen. Kurs ble arrangert av offentlig godkjent kursholder finansiert
med tilskuddsmidler fra Helsedirektorat. Vi har iverksatt RAK kurs for allmennleger i Namsos
kommune (Riktigere antibiotika bruk). Har hatt utplassert medisinstudenter og turnusleger for
innføring i samfunnsmedisin. Organisert legevakter for Indre Namdal legevakt.

3.6.6 Ressursinnsats drift

Kommuneoverlegen
Folkehelse

Personalressurser 2016
Personalressurser 2017
Årsverk Ansatte
Arbeids- Årsverk Ansatte
Arbeidsnærvær
nærvær
1,5
2
99,4 %
1,5
2
98,0 %
1
1
0,0 %
1
1
0,0 %

Legevakttjenesten

1,1

3

69,8%

1,1

3

98,5 %

3.6.7 Økonomi
Tjenester
Kommuneoverlegen
MNS legevakt

R2014
1 490
1 407

R2015

R2016

1 692
1 447

1 578
1 614

B2017
1741
1767

R2017
1734
1968

Avvik
-7
201

3.6.8 Utfordringer framover







Endre legevaktstruktur for å fylle krav i akuttforskriften/kvalitetsfremmende tiltak
Arbeide for at legevakten får gode fasiliteter i anledning prosjektering nybygg Sykehuset
Namsos; her deltagelse i arbeidsgruppe kombinasjonsbygg
Etablere gode samhandlingsarenaer for videreføring bruk av lyd/bilde i legevaktsammenheng
Revidere smitteplaner
Rådgiving i anledning etablering av nye Namsos kommune
Samarbeid med eksterne aktører som lokalt helseforetak, Nord Universitet, andre
Namdalskommune, frivillige organisasjoner etc for å skap gode fagmiljø
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3.7 NAV
Leder for enheten: Marthe Mosand Viken

3.7.1 Beskrivelse av fagområdet
NAV Midtre Namdal ivaretar arbeids- og velferdstjenester for stat og kommunene i Midtre Namdal.
Partnerskapet reguleres av lokal samarbeidsavtale som er inngått mellom kommunene og NAV´s
fylkesdirektør. Avtalen inneholder bestemmelser om hvilke kommunale tjenester som skal inngå i
NAV- kontoret i tillegg til de statlige tjenestene. Den myndighet og de oppgaver som kommunene
har etter Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og Velferdsetaten har siden 00.00.00 vært overført til
samkommunen. Overhalla kommune har i tillegg overført oppgaver innenfor Husbankens
bostøtteordning.
Hovedmålene for NAV er:






Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse
Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse
Sikre økonomisk trygghet for den enkelte
Bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller
En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids og velferdsforvaltning

Det er utarbeidet sosialpolitisk plan for Midtre Namdal samkommune som skisserer
satsningsområder for det sosialpolitiske arbeidet i samkommunen for perioden 2016-2019. Planen
har lagt til grunn nasjonale og kommunale mål og strategier samt hovedutfordringer og mål for den
kommunale tjenesten i NAV.
3.7.1.1 Økonomisk sosialhjelp
Antallet brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp har gått svakt ned siden 2015 mens antallet saker som
er behandlet har økt fra 1936 saker i 2015, 1980 saker i 2016 og til 2084 saker i 2017. Når det gjelder
aldersfordeling på de som har mottatt økonomisk sosialhjelp så er ungdom i alderen 18-24 den enste gruppen
som har en økning. De andre aldersgruppene har en svak nedgang fra året før. Se tabeller nedenfor.

Antall klienter med utbetaling
500
450
400
350
300
250

Antall klienter med
utbetaling

200
150
100
50
0
2015

2016

2017

Figur 1. Antall personer som har mottatt økonomis sosialhjelp. Utvikling 2015-2017
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Figur 2: Alle vedtak fordelt på sakstype. Utvikling 2015-2017
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Figur 3: Aldersfordeling aktive klienter. Utvikling 2015-2017

3.7.1.2 Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
KVP er en rettighet på lik linje med økonomisk sosialhjelp og omfatter personer som er – eller står i
fare for å bli – langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet er et
arbeidsrettet tilbud som kan inneholde oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at
brukeren skal få tett, individuell oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.I 2017 er det kun
Namsos og Overhalla som har hatt deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP), Fosnes og
Namdalseid har ikke hatt brukere med denne rettigheten. Andre muligheter skal i utgangspunktet
prøves før bruk av KVP, slik at dersom det finnes rettigheter på statlige ytelser skal dette benyttes
først. Namsos har hatt en økning av personer på KVP siden 2016, mens Overhalla har hatt færre enn
i 2016.
Antall på kvalifiseringsprogrammet (KVP)
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3.7.1.3 Disponeringsavtaler:
Som et ledd i råd og veiledning av
Disponeringsavtaler
brukere inngås det i noen tilfeller
60
disponeringsavtaler med personer
som er midlertidig ute av
50
stand/har behov for bistand til å
40
disponere sine inntekter. Avtalen
30
innebærer at brukeren overlater
Disponeringsavtaler
20
styringen av sines inntekter til
10
NAV for en periode. Formålet
med avtalen er at brukeren skal
0
bli selvhjulpen og råd og
veiledning er sentralt i
oppfølgingen. Dersom personer
over tid har utfordringer med å
Figur 5: Antall disponeringssaker i 2017
disponere sine inntekter og anses
«varig ute av stand» til å disponere sine inntekter kan det være at de har rettigheter i henhold til
Fylkesmannens «vergeordning». Tjenesten skal jevnlig ha gjennomgang av disponeringsavtalene for å vurdere
om noen kan være aktuelle for vergeordning. Over flere år har tjenesten hatt mellom 50 og 60
disponeringsavtaler. Dette vurderes å være et relativt høyt tall for kommuner på Midtre Namdal sine
størrelser. I 2017 er det tatt en gjennomgang og funnet at flere av brukerne hadde rettigheter til verge. Antallet
disponeringsavtaler ved utgangen av 2017 er kommet ned i 50 fra 56 ved inngangen av året. Arbeidet med å
kartlegge om flere brukere kan ha rettigheter til verge vil fortsette i 2018. Disponeringsavtalene er til tider
svært ressurskrevende og det vurderes som viktig for tjenestens ressursbruk at man får flest mulig over på
vergeordning, slik at de avtalene man jobber med faktisk har et mål om selvhjelp.

3.7.2 Ressursinnsats
NAV i MNS har i 2017 hatt en grunnbemanning på 13,4 årsverk på kommunal side i tillegg til 24
statlige årsverk.

3.7.3 Arbeidsnærvær
Jan
Feb Mar Apr Mai Jun Jul
Aug Sep Okt Nov Des
MNS 99,6 99,5 97,8 96,2 96,4 95,9 96,1 96,1 96,3 96,4 96,5 96,8
Arbeidsnærværet blant kommunalt ansatte har i 2017 vært høyt med et snitt på ca. 97%. Blant statlig
ansatte har imidlertid nærværet vært lavere, ca. 90 %. Tjenesten har hatt langtids sykemeldinger som
utgjør størstedelen av fraværet på statlig side. Tjenesten har flere arbeidstakere med kroniske
sykdommer som medfører fravær i perioder og det gjøres individuelle tilrettelegginger.
Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet og tiltak for å styrke nærvær. Nærværsarbeidet gjøres i tett
samhandling mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud og tjenesten har en åpen og god dialog med
ansatte rundt nærværsarbeid. Konkrete tiltak som har vært arbeidet med i 2017:
 Gjennomgang av etatens sykefraværsrutine «Tett og tidlig»
o Gruppearbeid, dialog og innspill fra ansatte
 IA rådgiver i fellesmøte med ansatte - tema nærvær, rettigheter/plikter, «arbeidslivets
spilleregler»
 Arbeidsplassvurdering til alle ansatte som har behov/ønsker
Tjenesten gjør i tillegg kontinuerlige forebyggende tiltak for å forebygge sykefravær. Noen konkrete
eksempel:
 Fokus på «tilbakemeldingskultur»
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Fokus på «psykologiske jobbkrav» i dialogen med ansatte – ansatte skal oppleve arbeidet
meningsfylt og utviklende
Heve/senke pult til alle ansatte
To skjermløsninger/buet skjerm til alle ansatte
Trening i arbeidstiden
Innkjøp av frukt og grønt
Aktivitetsdag 1-2 ganger i året
Bedriftsidrett (innebandy)
«Strekk deg til bedre jobbhelse»
Felles gåturer

3.7.4 Mål og måloppnåelse
I sosialpolitisk plan 2016-2019 er det nedfelt målsettinger og tiltak for perioden innenfor prioriterte
målgrupper. I 2017 har spesielt følgende målgrupper hatt fokus på målgruppene innvandrere og
ungdom.
3.7.4.1 Innvandrere
NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant innvandrere i Midtre Namdal. Innvandrere
som mottar stønad skal i tiltak/arbeid. Tiltak i 2017:
 Aktivitetsplikten – alle som har mottatt økonomisk sosialhjelp har hatt en arbeidsrettet aktivitet
dersom ikke helt spesielle grunner for unntak har foreligget.
 Samarbeidsavtaler – det er inngått samarbeidsavtaler med Namsos opplæringssenter og
flyktningetjenestene i den enkelte kommune som regulerer og tydeliggjør samarbeidet med NAV.
Arbeidsfokus og at NAV skal tidligere inn i introduksjonsløpet til den enkelte er tydeliggjort. Det
er etablert jevnlige samarbeidsmøter mellom NAV og flyktningetjenestene i den enkelte
kommune.
 Integreringsteam – Arbeidet med å etablere et tverrfaglig integreringsteam som skal arbeide med
målgruppen ble startet opp. Mål om at teamet skal oppe å gå 01.02.18
 Tiltaksbruk – Innvandrergruppen har vært prioritert ved bruk av arbeidsrettede statlige tiltak og
det har vært kjøpt tiltak spesielt rettet mot gruppen og de utfordringene som denne gruppen har
med tanke på språk og forståelsen av «arbeidslivets spilleregler».
3.7.4.2 Ungdom
NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant ungdom mellom 16-25 år. NAV NMS skal
bistå slik at flere fullfører og består videregående skole. Ungdom som mottar sosialstønad skal i
tiltak/arbeid så raskt som mulig. Tiltak for målgruppen ungdom i 2017:
 Ungdomsteam – tjenesten har over flere år hatt et ungdomsteam som jobber tverrfaglig med alle
ungdommene som henvender seg til NAV. I 2017 har det pågått et arbeidet for å videreutvikle
teamet for å kunne følge opp ungdommene på en enda bedre måte. Dette omhandler at teamet
skal bli enda mer tverrfaglig dvs. at veileder fra flere av faggruppene skal jobbe i
ungdomsteamet. Det er en økning av ungdommer med sammensatte og psykiske problemer og
man ser et behov for flere ressurser med blant annet sosialfaglig bakgrunn i teamet. Det er også
generelt en økning av brukere i aldersgruppen, noe som gjør det nødvendig å øke ressursene
totalt i teamet. Endringen er tidkrevende siden økning av ressurser i ungdomsteamet også betyr
endret ressursinnsats på andre områder. Det har derfor vært behov for en totalgjennomgang av
ressursbruk på de ulike fagområdene for tjenesten. Det er imidlertid et mål å starte opp det nye
teamet fra 01.03.18.
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Aktivitetsplikten – alle ungdommer som har mottatt økonomisk sosialhjelp har hatt en
arbeidsrettet aktivitet dersom ikke helt spesielle grunner for unntak har foreligget.
Tett samhandling med oppfølgingstjenesten ved Olav Duun videregående skole –
samarbeidsmøter hver 14 dag
Tiltaksbruk – Ungdom har vært prioritert ved bruk av arbeidsrettede statlige tiltak. Det har vært
prioritert egne tiltak spesielt rettet mot ungdomsgruppen. Eksempelvis «Kulturpatruljen» og
«Jobbloftet»
Jobbhus – arbeidet med å etablere et «Jobbhus» for ungdom i aldersgruppen 16-30 år ble startet i
2017. Det er innhentet erfaringer fra andre steder i landet samt gjort en kartlegging av behovet i
Midtre Namdal. Tjenesten ser en økning av brukere i alderen 18 – 30 år med sammensatte
utfordringer og ønsker å prøve ut en annen arbeidsform opp i mot ungdommene som innebærer
tettere og mer treffsikker oppfølging av ungdommene. Tjenesten har en målsetting om å starte
opp et «Jobbhus» i Namsos høsten 2018 og det er satt av egen ressurs til å arbeide med
etableringen.

3.7.5 Økonomi
3.7.5.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjeneste
Regnskap 2017 Budsjett 2017
Avvik pr. 31.12.
Sosial rådgivning og veiledning
7.389.138
8.629.000
- 1.239.862
Budsjettavvik drift skyldes i stor grad mindre refusjoner fra staten enn forventet.
3.7.5.2 Budsjettavvik – tiltak
Ansvar 9350 NAV
Andel Namsos kommune
Andel Overhalla kommune
Andel Namdalseid kommune
Andel Fosnes kommune

Regnskap 2017 Budsjett 2017
Avvik pr. 31.12
7.362.552
5.901.000
1.461.552
1.191.226
1.862.000
-670.774
120.337
294.000
-173.633
153.275
114.000
39.275

Fosnes kommune har et overforbruk på kr. 39.000 i 2017. Fosnes hadde i 2017 et overforbruk på §18
og 19 på 65.000 kroner, mot et tilsvarende underforbruk i 2016.



Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp har økt fra 68.000 kroner i 2016 til 153.000 kroner i 2017.
Dette har i all hovedsak sammenheng med tilflytting av en langtids sosialhjelpsmottaker.
I tillegg er budsjettposten for kvalifiseringsprogrammet redusert fra 122.000 kroner til 22.000
kroner fra 2016 til 2017. Fosnes har ikke hatt noen deltakere i kvalifiseringsprogrammet de
senere årene, men siden budsjettposten er redusert gjør dette at underforbruket på
kvalifiseringsprogrammet er redusert med 100.000 kroner som har betydning for det totale
resultatet i Fosnes.

Namsos har et overforbruk på ca. 1.400.000 kroner i 2017. Sosialhjelp til flyktninger som har vært i
Norge kortere tid enn fem år er ikke inkludert i dette beløpet. Vi har sett nærmere inn i tallene, og har
følgende tanker rundt hva som kan være årsaker til budsjettavviket:



I første halvdel av 2017 var arbeidsmengden høy for ansatte, noe som reduserer mulighetene for
god kartlegging og igjen ofte bidrar til flere innvilgelser
Antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet har økt noe, men siden budsjettposten er redusert
med kr 300 000 fra 2016 til 2017 utgjør dette til sammen en nedgang i underforbruk på ca kr 400
000
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Vi har innvilget ca kr 200 000 mer enn budsjettert til særlige tilfeller (§ 19), andre tilskudd etter
Lov om sosiale tjenester, samt tilskudd til midlertidig bolig
På sosiale utlån har vi lånt ut 338 800 kroner mer enn budsjettert
På den andre siden har vi også fått innbetalt 150 000,- kroner mer enn budsjettert i avdrag på lån
Overforbruket ligger i stor grad på stønad til livsopphold etter § 18
Tallene viser at aldersgruppen 26-67 år fortsetter sin jevne økning som tidligere år, med et
forbruk på ca 200 000 kroner mer enn i 2016
For aldersgruppen 16-25 år har utbetalingene økt med ca 800 000 kroner fra 2016-2017. Dette
inkluderer mer enn bare livsopphold etter §18.
2017 har hatt en høyere andel av etableringer og effektueringer av husleiegarantier enn tidligere
år

Overhalla har et underforbruk på ca 600 000 kroner i 2017. Dette er det resultatet Overhalla har vært
stabile på de siste årene. Fordelingen av resultatet er likevel litt annerledes enn i 2016.







De fleste budsjettpostene ble redusert fra 2016 til 2017. Postene Bidrag til livsopphold, § 18,
Bidrag til særlige tilfeller, §19, og Sosiale utlån er redusert med totalt ca. 450.000 kroner. Dette
har bidratt til at store mindreforbruk har blitt mindre i 2017, men noe er kompensert da
budsjetterte Avdrag på utlån også er redusert med 100 000 kroner.
Posten Bidrag til livsopphold, §18, har økt med 170 000 kroner, men er fortsatt innenfor budsjett.
Dette ser ut til å handle om økt andel ungdommer på sosialhjelp.
Det som bidrar til at et resultat på ca 600 000 kroner opprettholdes er en nedgang i antall
deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Her er det et underforbruk på 650 000 kroner, mot
99 000 kroner i 2016. Årsaken til nedgangen i KVP i 2017 er at Overhalla over flere år har hatt
flere deltakere i KVP stabilt over år. I 2017 har tre av disse gått over til ytelsen
arbeidsavklaringspenger, mens en har gått over i fast arbeid. Ved årsskifte er det rekruttert inn to
nye, og med en økende andel ungdommer på sosialhjelp vil vi nok ha flere blant dem som har rett
på KVP i 2018.
Barnehageplass/friplass har hatt en økning fra 2016 på ca 40 000 kroner

Namdalseid har et underforbruk på 173 000 kroner i 2017. Dette resultatet er relativt likt foregående
år, men resultatet har en annen begrunnelse. Kommunen har et underforbruk på ca. 200.000 kroner
på stønad til livsopphold, § 18, stønad til særlige tilfeller, § 19, og sosiale utlån. Dette er en markant
nedgang i forbruk fra tidligere år. Særlig stønad til livsopphold peker seg ut med en reduksjon på
120.000 kroner. Vi ser at det har flere årsaker:






Det er en nedgang i antall søknader totalt sett
Det er en nedgang i antall søknader totalt sett
Det er jobbet bevisst med råd og veiledning for å styrke brukere som har mottatt supplerende
sosialhjelp i tillegg til annen inntekt/andre ytelser. Gjennom dette arbeidet klarer disse brukerne
nå å disponere egen inntekt bedre og har derfor ikke behov for supplerende sosialhjelp i samme
grad
En bruker som har levd på full sosialhjelp i flere år har flyttet fra kommunen, noe som gjør et
stort utslag på budsjettet i en kommune av Namdalseid sin størrelse

Budsjettposten for kvalifiseringsprogrammet redusert fra 185.000 kroner til 25.000 kroner fra 2016
til 2017. Namdalseid har ikke hatt noen deltakere i kvalifiseringsprogrammet de senere årene, men
siden budsjettposten er redusert gjør dette at underforbruket på kvalifiseringsprogrammet er redusert
med 160.000 kroner.
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3.7.6 Begivenheter i 2017
Tjenesten har avholdt to interne fagdager innenfor fagfeltet økonomisk sosialhjelp. Tema på dagene
har vært utviklingsområder med fokus på brukers behov for å komme i aktivitet og bli
selvforsørgende. Som resultat av disse fagdagene har man iverksatt konkrete tiltak som man tenker
bidrar til større forutsigbarhet og bedre oppfølging for brukerne. Dette arbeidet videreføres i 2018.
Eksempel på konkrete tiltak:
 Lengre vedtak i tilfeller med stor sannsynlighet for utbetaling over tid, med den hensikt å skape
noe større grad av økonomisk forutsigbarhet for bruker. Dette tror vi kan øke fokus på
arbeidsrettet aktivitet og bidrar til raskere selvforsørgelse.
 Aktiv bruk av vilkår i alle vedtak for å bidra til aktivitet og eget initiativ i saken
 Bruke forståelige, hensiktsmessige og arbeidsrettede vilkår
 Utnytte saksbehandlingstiden bedre, for å sikre bedre kartlegging og mer treffsikre tiltak
 Jobbe to veiledere sammen om utfordrende brukere
 Bruk av budsjett i dialogen med bruker – det er startet på et arbeid med å se på om man i større
grad skal benytte seg av budsjett i dialogen med bruker. Dette for større bevisstgjøring hos den
enkelte rundt egen økonomi. Det er foreløpig foretatt et besøk hos et annet NAV kontor for å høre
deres erfaringer. Arbeidet videreføres i 2018.
NAV, barnevern og rus og psykisk helse har sammen drevet et prosjekt for å styrke samhandlingen
mellom våre tjenester. Prosjektet har vært ledet av NAV, og ble avsluttet 31.12.17. Prosjektet har
bidratt til at tjenestene våre har blitt bedre kjent, og det er utarbeidet rutiner for samhandling som
skal videreføres i daglig drift. Prosjektet ble avsluttet med en inspirerende og lærerik fagdag for de
involverte tjenestene.

3.7.7 Utfordringer framover
Økende andel innvandrere uten overgang til skole eller arbeid etter endt introduksjonsprogram. Disse
har svake forutsetninger for å komme i varige arbeidsforhold, og er generelt preget av lavinntekt.
Gjerne er det snakk om familier med flere barn, noe som øker behovet for økonomisk bistand.
Økende andel ungdom som står utenfor ordinære utdanningsløp eller jobb, og dermed uten inntekt.
Tjenestens erfaring er at årsaken til utenforskapet i stor grad er sammensatt og handler om
livsmestring. Veien tilbake til ordinære løp er ofte lang, og vedkommende har behov for oppfølging
og økonomisk bistand over tid. Som et tiltak mot dette vil NAV Midtre Namdal:



Starte opp et Jobbhus høsten 2018 som er spesielt myntet på denne brukergruppen, noe vi håper
vil være et løft og bidra til bedre forløp og resultater for ungdommene.
Flere ressurser konsentreres rundt arbeid med ungdom både fra faggruppe sosial og faggruppe
arbeidsavklaringspenger.

Inngangsvilkårene til Arbeidsavklaringspenger (AAP) er strammet til fra 01.01.18, samt at perioden
man kan motta AAP er kortet ned fra fire til tre år. Dette medfører at flere som tidligere ville fått
innvilget AAP nå ikke får det, og da vil stå uten annen inntektsmulighet enn eventuelt arbeid eller
økonomisk sosialhjelp.
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3.8 Utvikling
Leder for enheten: Odd Arne Flasnes

3.8.1 Beskrivelse av fagområdet
Formålet med MNS Utvikling er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med nærings- og
samfunnsutvikling under ledelse av samkommunestyret som har det overordnede ansvar for
næringspolitikk og tilrettelegging for næringsutvikling. MNS Utvikling er kommunenes
førstelinjetjeneste i forhold til lokalt næringsliv og Innovasjon Norge, og yter støtte til fornyelse,
omstilling og etableringer i regionen. Ordningen bidrar til økt kompetanse i arbeidet med
næringsutvikling og samfunnsutvikling. MNS Utvikling arbeider for de 4 kommunene som deltar i
samkommunen som til sammen utgjør nærmere 50 % av Namdalens befolkning.
3.8.1.1 Tilrettelegging for ny virksomhet
 Diskusjonspartner vedr. etablering/utvikling av forretningsmodell/forretningsplan, herunder
veiledning i søknadsprosesser
 Formidler tilbud om etablereropplæring, kontakt med offentlige myndigheter og ulike fagmiljøer,
andre bedrifter og investorer
 Informasjon om offentlige støtteordninger
 Utarbeider næringsfaglige vurderinger for arbeidssøker via NAV
 Saksbehandler søknadsprosjekter for regionalt næringsfond der søker er innenfor lokalt/regionalt
marked
 Tilbyr inntil 10 timer veiledning kostnadsfritt til den enkelte etablerer
 Gir praktisk hjelp om aktuelle tomter og lokaliteter for en eventuell etablering
3.8.1.2 Tilrettelegge for å delta i utviklingsarbeid i eksisterende bedrifter/næringsliv
 Vi oppsøker bedrifter og kartlegger behov og utfordringer samt bistår i utviklingsprosesser der
det er ønskelig
 Informerer om offentlige virkemidler og kan foreta forhåndsvurderinger i forhold til
finansieringssaker
 Tilrettelegger for etablering av nettverk mellom bedrifter og bedrifter/offentlige myndigheter
 Formidler kontakt med fagmiljø/forskningsinstitusjoner/bedrifter etter behov
 Deltar som diskusjonspartner sammen med bedriften ved bedriftsutviklingsprosjekter
 Saksbehandler søknadsprosjekter for det regionale næringsfondet (egen orientering for søkere er
utarbeidet)
 Gir praktisk hjelp om aktuelle tomte- og lokaliteter for en eventuell etablering
 Veileder bedriften i forbindelse med søknadsprosesser
3.8.1.3 Være samkommunens faginstans i utviklingsspørsmål
 Initiere, etablere og delta i regionale og lokale utviklingsprosjekter
 Utarbeider og gjennomfører regionale utviklingsprosesser og utviklingsprogram
 Er saksbehandlere for samkommunen i næringssaker
 Forestår den daglige ledelsen av kommunale næringsbygg, herunder drift og
utbyggingsprosjekter
 Forvalter økonomiske virkemidler på vegne av regionen
 MNS Utvikling er samkommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og yter støtte til
fornyelse, omstilling og etableringer
 Bistår kommunene i arbeidet med utvikling av offentlige infrastrukturtiltak
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3.8.2 Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjon
Veiledning etablerere
Veiledning/møter med bedrifter
Prosjektledelse/prosjektdeltakelse
Daglig ledelse av selskaper
Forvaltning av regionalt næringsfond
Initiering av utviklingsprosjekter

2015

2016
25
250
4
1
26
5

2017
32
456
9
1
50
5

29
403
16
1
24
5

3.8.3 Ressursinnsats drift
Personalressurser pr. 31.12. (årsverk)
Avdelinger
Hovedkontor Namsos
Avdelingskontor Fosnes
Sekretær
Sum:
Prosjektstillinger
Sum:

2015
2,9
0,1
0,3
3,3
2,1

2016
2,7
0,1
0,3
3,1
1

2017
2,7
0,1
0,3
3,1
1,16
4,26

3.8.4 Arbeidsnærvær
Utvikling i arbeidsnærvær pr. 31.12
Avdelinger
Hovedkontor Namsos
Avdelingskontor Fosnes
Sum:

Tiltak
Ja

2015
86,1
86,1

2016
99,3
99,3

2017
81,8
81,8

3.8.5 Mål og måloppnåelse
MNS Utvikling har ikke hatt noen målparametere utenom de målene som er definert i Utviklingsplan
for Midtre Namdal. Denne planen er ikke ment å være et styringsprogram for kontoret, men et
verktøy for partnerskapet i den hensikt å legge til rette for en positiv næringsutvikling i regionen. Det
redegjøres under for aktuelle målparametere.
3.8.5.1 Nyetablerte bedrifter i Midtre Namdal samkommune 2017
Som vi ser av tabellen nedenfor ble det etablert 123 nye virksomheter i Midtre Namdal
samkommune i 2017 mot 158 nye foretak i 2016. Dette er en nedgang på 20 % i forhold til året før,
men sammenligningen er ikke helt reell på grunn av endring av datagrunnlaget. For Trøndelag ble
det etablert 6.974 nye virksomheter i 2017. Andelen kvinner og ungdom som etablerer egen
virksomhet er på samme nivå som tidligere år. På landsbasis er det 565.000 virksomheter der andelen
0-4 ansatte utgjør 82 % og veksten er størst blant virksomheter med 1 – 4 ansatte. Største
hovednæringen i Norge etter sysselsetting er varehandel og reparasjoner av motorvogner. Kilde: ssb.no.
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3.8.5.2 Nyetablerte bedrifter som har fått veiledning i 2017
For 2017 har 29 etablerere i vår region fått veiledning/oppfølging av MNS Utvikling. Som det
framgår av diagrammet ovenfor ser vi at antall nyetableringer for Namsos viser en liten nedgang,
mens det for de andre kommunene er relativt stabilt. Grunnen til at det er et gap mellom etablerte
virksomheter som ikke søker veiledning hos MNS Utvikling skyldes enten at det er virksomheter
innen primærnæringene, utleie av eiendom, konkursbo eller frivillige interesseorganisasjoner.
3.8.5.3 Eksternt tilførte virkemidler i 2017
For 2017 ble det fra Innovasjon Norge tilført 58,4 mill. kr i lån og tilskudd til bedrifter i MidtreNamdal samkommune mot 25,2 mill. kroner i 2016. Dette gjelder alle bransjer samlet sett og utgjør
en økning på 33,2 mill. kroner sammenlignet med året før. En forklaring på at tilførte virkemidler
varierer mye fra år til år er at prosjekter ikke nødvendigvis følger kalenderåret. For Overhalla ble det
for eksempel i 2016 bevilget 7 mill. kroner fra Innovasjon Norge mot 33,7 mill. kroner i 2017.
3.8.5.4 Regionalt næringsfond 2017
Fordelingen mellom fellesprosjekter og kommuner følger av nedenstående tabell. Fellesprosjekter er
satsinger som kommer alle kommunene til gode. En forklaring på at virksomheter i Overhalla i 2017
kommer ut med ingen søknader til det regionale næringsfondet er at bedriftene som har søkt om
finansiering har et nasjonalt marked og dermed har fått et betydelig bidrag fra Innovasjon Norge.
Videre er det ikke søkt om noen infrastrukturtiltak fra kommunen utover det som framkommer under
fellesprosjekter for MNS.
Utviklingssjefen har delegert myndighet til å forvalte det regionale næringsfondet innenfor kurante
saker definert i Regionalt Utviklingsprogram – RUP. For 2017 har fondet fått tilført 1 840 000
kroner fra Staten via Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er behandlet i alt 24 saker og det er gitt
tilsagn på til sammen 1.457.150 kr mot 2 939.672 kr og 44 saker i 2016. Det er gitt avslag på 5
søknader. En trend som har vedvart er at regionale prosjekter for MNS/Namdalen utgjør en stor
andel av tilsagnsbeløpene. I forhold til rapportering til Nord-Trøndelag fylkeskommune vises til
tabellen nedenfor som viser måloppnåelsen for 2017.
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Kommune/År
Fosnes
Overhalla
Namdalseid
Namsos
Felles MNS
Sum

2015
430 000
21 500
85 000
926 000
1 115 690
2 578 190

2016
184 900
575 250
132 500
1 305 172
741 922
2 939 672

3.8.5.5 Indikatorer forvaltning av regionalt næringsfond i 2017
Indikator
Mål
Resultat 2017
Næringsutvikling
90 %
90,5 %
Kompetanseutvikling
50 %
38,1 %
Innovasjon
40 %
42,9 %
Internasjonalisering
20 %
14,3%
Ungdom
20 %
28,6 %
Likestilling
20 %
14,3 %
Kultur
10 %
4,8 %
Miljø
20 %
23,8 %
Kommunikasjoner/infrastruktur
20 %
23,8 %
Attraktivitet/livskvalitet
20 %
28,6 %

2017
233 600
0
309 000
412 800
501 750
1 457 150
Avvik
0
-11,9 %
+2,9 %
-5,7%
+ 8,6%
-5,7%
-5,2%
+3,8%
+3,8%
+8,6%

3.8.6 Økonomi
3.8.6.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjenester
B 2016
R 2016
9400 MNS Utvikling
9405 Regionalt
Næringsfond

B 2017

2 683 000 2 659.039 3.200.000
2 450 000 2 939 672 1.840.000

R 2017
2.614.522
1.457.150

Avvik
- 585.477
- 382.850

3.8.6.2 Budsjettavvik
MNS Utvikling har et mindreforbruk på 585.477 kr i forhold til budsjettet. Innsparingene skyldes i
hovedsak:
 Refusjon sykepenger for langtidssykemeldt leder, uten at det ble leid inn vikar
 Til sammen 20 % midlertidig reduksjon av en stilling
 Innsparing på flere budsjettposter med lavere aktivitetsnivå grunnet sykemeldinger

3.8.7 Begivenheter i 2017
Større prosjekter som MNS Utvikling har jobbet med i 2017:
 Visit Namdalen SA reiseguide og nettportal
 Mat i grønt reiseliv
 Mobil- og bredbånd i MNS
 Oppfølging av Utviklingsplan for MNS
 Namsos Havn
 Fengselsprosjekt i Namsos
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Campus Namdal
Ny giv for regionbyen
Vekstprosjektet i MNS
Servicebygg Skogmo Industripark
Kvinnenettverket - Madam Meyer

3.8.8 Utfordringer framover
Eksternt:
 Det vil være en stor utfordring å oppnå målsetningen om 1000 flere arbeidsplasser innen 2020
med dagens bemanning. Det er jo ikke bare MNS Utviklings ansvar, men det fordrer at våre
samarbeidspartnere i næringsapparatet også bidrar godt, og at samhandlingen oss imellom er god.
 Fortsatt satsinger innen bredbånd og mobildekning er en utfordring på grunn av lite tilgjengelige
virkemidler.
 Det er fortsatt de samme utfordringer med hensyn til lav andel ungdommer og kvinner som
velger å etablere egen virksomhet i vår region
 Lav rekruttering innen fiske, her burde det vært ressurser til å kjøre et rekrutterings-prosjekt for å
få flere unge til å satse.
 Eventuelt bortfall av regionalt næringsfond vil bidra til å hemme næringsutviklingen i vår region
fordi små virksomheter etterspør generelle virkemidler i mindre grad enn større virksomheter
som driver mer med FoU.
 Finansiering av infrastrukturtiltak vil være en utfordring.







Internt:
Fortsette et systematisk arbeid på synliggjøring av hva MNS Utvikling jobber med og for hvem
og hvilken rolle vi har i forhold til det øvrige næringsapparatet i regionen
Fortsette det gode samarbeidet og dialogen med den enkelte kommune.
At alle ansatte bidrar til å løse oppgavene på en effektiv og positiv måte.
At det er tilgjengelige ressurser til å jobbe med tiltakene for å nå de ambisiøse målene i
Utviklingsplanen.
For Vekstprosjektet vil det være en utfordring å selge inn/booke tilstrekkelig antall bedriftsbesøk.
Midlertidig stilling som prosjektleder for Vekstprosjektet burde vært videreført også for 2019.

3.9 Miljø og landbruk
Leder for enheten: Oddbjørn Riseth

3.9.1 Beskrivelse av fagområdet
Formålet med enheten er å utføre felles forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver under ledelse av
samkommunestyret med ansvar for miljø- og landbrukspolitikken. Midtre Namdal samkommune
miljø og landbruk skal:
 Være utviklingsorientert og offensiv i forhold til nye oppgaver og utfordringer
 Yte støtte til fornyelse og omstilling i landbruksnæringen
 Sikre en samordnet og balansert avveining av miljø- og næringsinteresser
 Sikre en kompetent, effektiv og habil forvaltning til beste for innbyggerne og brukerne i hele
regionen
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Midtre Namdal samkommune har overtatt kommunenes ansvar og oppgaver etter følgende lover med
tilhørende forskrifter:
 Naturmangfoldloven
 Viltloven
 Laks- og innlandsfiskeloven
 Motorferdselloven
 Friluftsloven
 Jordloven
 Skogbruksloven
 Odelsloven
 Konsesjonsloven
 Forpaktningsloven
I praksis har samkommunestyret ansvaret for følgende sakstyper innenfor ovennevnte områder:
 Alle forvaltningssaker av juridisk karakter
 Alle økonomiske virkemidler som er regelbestemt og individretta, for eksempel
produksjonstilskudd
 Alle økonomiske virkemidler for næringsutvikling, herunder miljømidler, kulturlandskapsmidler, skogmidler etc
Samkommunestyret har i hovedsak delegert til administrasjonen å avgjøre alle saker av ikke
prinsipiell betydning.
Hovedmål
Miljø og landbruk har nedfelt sine hovedmål i en strategisk plan. Planen inneholder målsettinger,
strategier og tiltak for 5 forskjellige satsningsområder:
Strategisk plan 2015 - 2019
 Bidra til å utnytte ressursene på gården
 Satse på kompetanse i landbruket
 Satse på miljø og klima
 Videreutvikle landbrukets positive omdømme
 Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal

3.9.2 Tjenesteproduksjon
Antall søkere om produksjonstilskudd:
Omfang
2011
2012
Antall
361
358
søkere

2013
353

2014
337

2015
325

2016
317

2017
310

Antallet søkere om produksjonstilskudd viser hvor mange aktive landbruksforetak det er i regionen.
Antallet har blitt gradvis redusert de siste årene. Produksjonsomfanget i regionen blir likevel
opprettholdt bl.a. gjennom bruksutbygging og jordleie. Nedgangen har liten betydning for
etterspørselen etter tjenester, da det er de minst aktive som slutter med drift i egen regi. Nye
kontrollrutiner for produksjonstilskudd tilsier heller økt arbeidsmengde. Antallet eiere av

38

Årsberetning 2017

Administrasjonssjefens forslag

landbrukseiendommer reduseres ikke i samme takt som antall aktive brukere, og etterspørselen etter
våre tjenester fra øvrige innbyggere i regionen opprettholdes.
Søknader på investeringsmidler hos Innovasjon Norge viser interessen hos bønder i Midtre Namdal
for å investere. Tabellen viser antall søknader. Det er et betydelig antall bruk som er fornyet, og det
er mange som står for tur. Det er spesielt i bygninger innen tradisjonelt jordbruk det har blitt
investert. De siste årene er det noe økt satsning på ammeku, og noe redusert utbygging for
melkeproduksjon pga høye priser og lite tilgang på kjøp og leie av kvoter.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruksutvikling
21
20
8
4
14
10
16
9
7
11
Tilleggsnæring
7
8
3
2
2
5
1
1
5
3
Sum
28
28
11
6
16
15
17
10
12
14
I tillegg til dette har det blitt bygd om 4 kyllingfjøs til eggproduksjon, bygd ca. 5 nye grisefjøs og det
har vært en del ombygging for økt storfekjøttproduksjon som ikke kommer med i statistikken for
Innovasjon Norge fordi IN ikke støtter dette.

3.9.3 Ressursinnsats
Personalressurser pr. 31.12.
Avdelinger
Ansvarsområde 9410

Årsverk 201
9,1

Årsverk 2015
9,1

Årsverk 2016
9,1

Årsverk 2017
9,1

3.9.4 Arbeidsnærvær
Utvikling i arbeidsnærvær pr. 31.12.
Avdelinger
Ansvarsområde 9410

Årsverk 201
97,9

Årsverk 2015
97,7

Årsverk 2016
91,0

Årsverk 2017
97,7

3.9.5 Mål og måloppnåelse
Tilbakemeldinger om måloppnåelse er basert på hva som er utført i forhold til arbeidsplanen for året.
Arbeidsplan baseres på strategisk plan, og bygges opp etter samme mønster som Strategisk plan for
miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal, med aktuelle tiltak under de ulike
satsingsområdene.
Innføring av nytt søknadssystem for produksjonstilskudd har tatt mye kapasitet i 2017. I tillegg har
det vært høyt trykk på andre forvaltningsoppgaver som har måttet bli prioritert. Det har blitt litt
mindre satsing på utviklingsoppgaver enn beskrevet i arbeidsplanen. Det meste av prosjekter og
utviklingsoppgaver har blitt gjennomført.
3.9.5.1 Prosjekter i drift
Følgende prosjekter har vært i drift i 2017:
 Omstilling i kyllingproduksjonen
 Oppstart av nytt skogpådriverprosjekt i Namdalen
 Oppstart av prosjekt klimaskogpådriver
 Skogrydding langs veg. Årlig
 Biologisk mangfold/bekjemping av fremmede arter. Årlig
 Mat i grønt reiseliv
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Fra bås til løsdrift
Miljøregistreringer i Østerelva på Namdalseid og Kanalen på Jøa

3.9.6 Økonomi
3.9.6.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
Tjenester
32900 Landbruk
32952 Viltforvaltning
32953 Fiskeforvaltning
32954 Miljøforvaltning
Sum

R2014 R2015
R2016
B2017
R2017
Avvik
5 769
6 107
5 667
6 782
6 480
-302
-3
21
12
75
23
-52
-4
0
1
0
0
0
0
0
3
32
0
32
5 761
6 127
5 683
6889
6503
-385

3.9.6.2 Budsjettavvik
MNS miljø og landbruk har et mindreforbruk på kr 385 000 i forhold til budsjettet. Innsparingene
skyldes i hovedsak:
 Til sammen 20 % permisjon i stilling i forhold til lønnsbudsjettet
 Noe innsparing på flere driftsposter gjennom nøysomhet
 Høyere inntekter enn forventet på behandlingsgebyr og salg av tjenester
 Litt lavere utviklingsaktivitet på grunn av mindre kapasitet etter langtidssykemelding
 Lavere aktivitet enn forventet til viltforvaltning og miljøforvaltning, blant annet ingen
skadefellingsforsøk på rovdyr
3.9.6.3 Økonomisk oversikt investering
Det har ikke vært investert noe i avdelingen i 2017.

3.9.7 Begivenheter i 2017










Det har vært stor aktivitet på «spesielle miljøtiltak i landbruket» - SMIL. Dette gjelder særlig
hydrotekniske tiltak, tiltak for å bedre dyrkingsforholdene på dyrka jord.
MNS miljø og landbruk har hatt prosjektledelse for et felles omstillingsprosjekt for kylling
produsentene i Midtre Namdal Samkommune, Høylandet kommune og Grong kommune.
Gjennom egeninnsats og felles innsats i prosjektet har kyllingprodusentene som har måttet
slutte med kyllingproduksjon kommet fram til ny bruk av kyllingfjøsene.
I etterkant av dyretragedien på Jøa i 2015 har MNS miljø og landbruk deltatt på et
dyrevelferdsprosjekt i regi av Nord-Trøndelag bondelag. Det har resultert i en mer
systematisk oppfølging av husdyrholdere for å minske risikoen for at større dyretragedier skal
oppstå.
MNS miljø og landbruk har i løpet av 2017 avsluttet prosjektet «Mat i grønt reiseliv». Flere
av aktørene som har deltatt er i ferd med å investere i ny virksomhet innen prosjekttemaet.
MNS miljø og landbruk har ledet prosjektet «fra bås til løsdrift». Dette har vært rettet mot
melkeprodusenter som fortsatt har båsfjøs, og hovedinnholdet har vært å synliggjøre
forskjellige muligheter for ombygging og nybygging, samt å øke motivasjonen for å etablere
løsdrift.
I løpet av 2017 har det blitt startet opp et nytt 3-årig skogpådriverprosjekt. Det har også blitt
startet opp prosjekt med klimaskogpådriver.
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3.9.8 Utfordringer framover
Utfordringene framover er knyttet til gjennomføring av ny strategisk plan gjennom arbeidsplan for
2017.
I strategisk plan 2015 -2019 er visjonen for Miljø- og landbruksforvaltningen «Næring og trivsel på
naturens premisser». Hovedmålet med strategisk plan er å bidra til en positiv utvikling i landbruket i
Midtre Namdal og ivaretakelse av naturgrunnlaget. Planen inneholder en beskrivelse av
rammebetingelser og virkemidler som finnes i landbruket. Det er pekt på en rekke utviklingstrekk
som vil påvirke landbrukets utvikling i årene fremover. Global matmangel, klima og miljø,
teknologisk utvikling, kompetansebehov, investeringsbehov, inntekts- og kostnadsutvikling,
generasjonsskifter, tilgang på arbeidskraft, bondens egenskaper som bedriftsleder, rovdyr og
utvikling av nye markeder for gårdens ressurser er noen av utviklingstrekkene som er beskrevet.
Mål for planperioden:
 Bidra til å utnytte ressursene på gården
 Satse på kompetanse i landbruket
 Satse på miljø og klima
 Videreutvikle landbrukets positive omdømme
 Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal
Det er ellers utfordringer knyttet til avvikling av samkommunen/etablering av nye Namsos. Det er
viktig å få avklart framtidig organisering av miljø og landbruk i Midtre Namdal slik at vi får planlagt
framtidig bemanning og eventuell fordeling av bemanning hvis avdelingen skal splittes mellom nye
Namsos og Overhalla.

3.10 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Leder for enheten: Åse Kristiansen

3.10.1 Beskrivelse av fagområdet
Pedagogisk-Psykologisk tjeneste er en lovpålagt kommunal tjeneste hjemlet i opplæringslovens § 5
og barnehagelovens §19. Tjenesten betjener barn i barnehage, grunnskole, videregående skole og
voksne med spesifikke opplæringsbehov. PP-Tjenesten har ifølge opplæringslovens § 5.6 to
hovedmandat; tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov, og
tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever dette. I de senere
år har betydningen av tjenesten sitt mandat knyttet til arbeid med kompetanseutvikling i skole og
barnehage blitt understreket. I Meld.St 18(2010-11) “Læring og fellesskap” understrekes det at
tjenesten skal arbeide forebyggende slik at barnehagene og skolene i størst mulig grad kommer i
forkant av problemer og lærevansker. I meldingen introduseres fire forventninger til PP-tjenesten;
PP-tjenesten skal være tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng, arbeide forebyggende, bidra
til tidlig innsats i barnehage og skole og være en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og
fylkeskommuner. Utdanningsdirektoratet har i 2016 utdypet de fire forventningene med
kvalitetskriterier for tjenesten.
PPT ble fra 01.01.14 organisert som en felles tjeneste i Midtre Namdal Samkommune (MNS). Den
organisatoriske endringen er innarbeidet i en samarbeidsavtale mellom kommunene. Komité helse,
barn og velferd er fagkomité for PPT. PP-Tjenesten bistår da kommunene Namsos, Overhalla,
Fosnes og Namdalseid. I tillegg kjøper Flatanger kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune
41

Årsberetning 2017

Administrasjonssjefens forslag

tjeneste hos PPT. PPT støtter seg til Faglig råd i drøftinger av faglige utforminger og faglig retning.
Faglig råd er satt sammen av oppvekstsjefene i Namsos kommune, Overhalla kommune, Namdalseid
kommune, Fosnes kommune, Flatanger kommune og rektor ved Olav Duun Videregående Skole.
PPT-leder har det faglige, administrative og personalmessige ansvaret for tjenesten.

3.10.2 Ressursinnsats
Forventningene til PPT’s tjenesteproduksjon er beskrevet i Opplæringsloven og Barnehageloven. For
å ivareta disse må PPT hjelpe skolene/barnehagene med organisasjonsutvikling, bidra med
kompetanseutvikling, angi forsvarlig opplæringstilbud og vurdere realistiske opplæringsmål. PPT må
videre kunne vurdere tilpassing til ordinær opplæring, vurdere utbytte av opplæringstilbud og
vurdere læreforutsetninger. PPT må kunne vurdere behov for spesialpedagogisk hjelp til barn med
særlige behov i barnehagen. PPT´s tjenesteproduksjon inkluderer å ha faste besøk på skoler og
barnehager, delta på samarbeidsmøter på tvers av etater og avdelinger og delta i kommunale og
interkommunale nettverk og arbeidsgrupper. Tjenesteproduksjonen innebærer arbeide med elevsaker,
endringsarbeid og organisasjonsutvikling i et samarbeid med skoler og barnehager knyttet til barn
med særlige behov.
Tjenesteproduksjon Omfang 2014
Henvisninger
125
Antall aktive saker
648

Omfang 2015
133
596

Omfang 2016
135
530

Omfang 2017
165
506

PPT har siden 2013 hatt et samarbeid med kommunene om å bedre det ordinære, tilpassede
undervisningstilbudet til elevene i grunnskolen. Dette viser seg ved at en fortsatt har en dreining i
oppgaver ved at en har fått en ønsket reduksjon i antall saker etter § 5.1, og en større grad av
tilstedeværelse i skolene for PP rådgiverne i tjenesten. Antall henvisninger i 2017 har likevel økt i
forhold til tidligere år, og tjenesten har fortsatt mange henviste som ikke har vedtak om
spesialundervisning.
Rådgivere samarbeider/veileder da på skolene omkring tema knyttet til tilpassing av undervisningen i
ulike fag og på ulike trinn. Vi har og hatt veiledning/samarbeid med skolene i saker knyttet til
atferd/atferdsregulering og deltatt med innlegg på fagdager og foreldremøter. Vi har fortsatt en
nedgang i antall aktive saker, noe som skyldes at vi i økende grad avslutter saker der det ikke er
behov for spesialundervisning.
Antall saker 2017
Aktive Før
Grunn ODVG/ Henviste Avsluttede
saker
skole Voksne 2017
saker 2017
skole
des
2017
Flatanger
17
2
15
3
7
Fosnes
13
1
12
4
5
Namdalseid
22
2
20
4
6
Namsos
236
39
197
86
29
Overhalla
71
13
58
16
17
ODVS
89
89
26
43
Annet/voksne
58
58
26
17
Sum
506
57
302
147
165
124
Det er da i 2017 påbegynt 165 saker, 7 av disse var rehenvisninger. Det var i alt 506 saker som var
aktive i des 2017. Det vil si at hver rådgiver i snitt har en saksmengde på rundt 50 saker. 124 saker
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ble avsluttet i løpet av året, og det viser at hver rådgiver i løpet av året har vært engasjert i et høyere
antall saker.
Tjenesten har på grunn av en så vidt omfattende saksmengde ikke mulighet til å ivareta lovens krav
om at samlet saksbehandlingstid skal være tre måneder. I de aller fleste sakene har vi hatt oppstart av
saken innen tre måneder, men i ca 20 saker har vi ikke hatt kapasitet til å sette i gang saken innen tre
måneder. Fem saker har ventet i fem måneder før saken ble igangsatt. Dette er for lang ventetid, og
er særlig alvorlig for førskolebarn.
En fagstilling i PP-tjenesten er forbeholdt Fylkeskommunale tjenester ved Olav Duun videregående
skole og Spillumheimen Barneverninstitusjon. Her er 89 aktive saker pr desember -17, og 26 saker er
henviste i 2017, mens 43 saker avsluttet.I flere av disse sakene har rådgiver samarbeid med
arbeidsgiver/NAV/kommune om lærlingeplasser, fagbrev og tilrettelegging i bedrift.
Saker vedrørende voksne er av ulik karakter. Noen tar opplæring i voksen alder og henviser seg selv,
andre kan ha omfattende problematikk som ofte er helserelatert. Statped har krav om at PPT må
koordinere saker som henvises dit. Erhvervet hjerneskade, syn og hørselsproblematikk er de mest
vanlige her.
PPT har et stillingsbudsjett på 11,9 stilling som fordeler seg slik;
Årsverk
Stillingsbudsjett
11,9
Leder
1,0
Sekretær
1,0
Salg Olav Duun vg.skole
1,0
Fagstillinger grunnskole
7,5
Fagstillinger Førskole/barnehage
1,4

3.10.3 Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet har variert mellom 92,5 % og 88,8% i løpet av året. Gjennomsnittet for året har
vært 91,9%. Fraværet har i hovedsak vært knyttet til fysisk sykdom. I en så vidt liten personalgruppe
vil sykdom hos enkeltpersoner gi en fraværsprosent på ca 10%. For å unngå at arbeidet akkumulerer
seg ved fravær har det blitt leid inn vikar for skoleåret.
Fortsatt preges det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet av at flere ansatte må dele kontor med
hverandre. De endringer som er gjort på Familiens Hus har ikke ført til at kontorforholdene for
ansatte vad PPT er bedret.
En kan fortsatt ikke lukke avvik som omhandler det å kunne ta telefonsamtaler når en sitter på eget
kontor, dårlig luft og manglende mulighet til konsentrasjon når en skriver. Arbeidet preges av dette,
og et mål er fortsatt at alle ansatte får egne kontor.
Situasjonen er drøftet med utleier, verneombud og tillitsvalgte ved gjentatte anledninger. Saken er på
nytt meldt til AMU i MNS.

3.10.4 Mål og måloppnåelse
Mål for perioden har vært;
 Unngå å opparbeide venteliste
Tjenesten har i perioden hatt venteliste på atten saker, fem saker har ventet i fem mnd på å bli
påbegynt. En har hatt en nedgang i antall barn som har spesialundervisning etter § 5.1, men har
likevel en økning i antall henviste. Det betyr at det er flere saker som arbeides med sammen med
skolen, men etter §1.3 i opplæringsloven. Det at vi ikke har venteliste i flere av våre saker
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skyldes at rådgiverne ut fra en faglig forståelse ønsker å unngå venting, men det fører til at
rådgiverne har et stort arbeidspress. Dette vil over tid ha konsekvenser for muligheten til å drive
utviklingsarbeid.
 Intern organisering som gir gode tjenestetilbud
I forbindelse med evaluering og gjennomgang av intern organisering i 2017 endret vi noe på
oppgavene knyttet til teamene. De to teamene vi har ble opprettholdt, men vi endret noe på hvilke
skoler de ulike teamene hadde ansvar for. Hovedårsak til det var at det ene teamet hadde hatt mye
reisetid. Samarbeid og kompetansedeling knyttet til elevsaker er fortsatt forankret i teamene, og
teamleder koordinerer virksomheten. I tillegg opprettet vi tre team som var knyttet til
fagutvikling innen kompetanseområder; sammensatte vansker, sosio-emosjonelle vansker og
fagvansker. I løpet av året ble sammensatte vansker/sosio- emosjonelle vansker slått sammen da
vi er så vidt få ansatte at det ikke var grunnlag for tre team. Disse teamene vil da kunne fungere
som fagveiledende og fagutviklende i saker knyttet til disse områdene.
 Samarbeid med skoleeiere om tidlig innsats i skole og barnehage
Også i 2017 har det vært et samarbeid oppvekstansvarlige og skolene på når det gjelder tilpasset
opplæring inn under ordinær undervisning og organisering av spesialundervisning. Endring i
opplæringsloven om skolens plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om
spesialundervisning har også i denne sammenheng hatt fokus. Dette utviklingsarbeidet har i 2017
særlig hatt fokus på forståelsen av begrepet tilpassa opplæring, og samarbeidsrutiner mellom
skolene/kommunene og PPT. Prosjektet «Lek med språket til språket går som en lek» i Namsos
kommune har også i 2017 vært et satsingsområde, og PPT har bidratt med undervisning og
veiledning i skolene. En samarbeider og om videre implementering av prosjektet i Barnehagene.
Statped Sørøst v/ Vigdis Refsahl, og Jørgen Frost har vært eksterne samarbeidspartnere. Målet er
primært å bedre elevenes lese-, og skriveferdigheter og prosjektet mottar støtte fra fylkesmannen
i Nord Trøndelag.
 Tidlig innsats i Barnehagene
Tjenesten har deltatt i siste fase av «Kvalitetssikring av barns språkferdigheter i barnehagene» i
Overhalla kommune. Implementeringsstøtte med samarbeid/veiledning i alle barnehager i
Overhalla ble sluttført i 2017. PPT hadde også på planleggingsdagen for ansatte i barnehagene i
Namsos kommune undervisning og samhandling om tema som gikk på tidlig innsats og
språkstimulering i barnehagen. Vi gjennomgikk «Danseskjema» som er et verktøy som skal bidra
til å øke barnas språklige engasjement og nysgjerrighet.
 Samarbeide med Statped Midt
Fagtorg 2017
Statped Midt og ledernettverk for PPT i Nord-Trøndelag arrangerte sammen et Fagtorg for PPT
i august 2017. Tjenesten prioriterte dette og deltok med alle ansatte. Vi har god erfaring med at
alle deltar på felles opplæring. Likeverdighet i tilrådingene er noe vi har som mål å ha, og felles
drøftinger er derfor nødvendig.
Statped Midt og Statped sørøst deltar fortsatt med bistand i et systemsamarbeid knyttet til
tilpasset opplæring/leseopplæring i Namsos kommune og ved Olav Duun vgs. Vigdis Refsahl
deltar fra Statped.


Kompetanseutvikling/Utdanning
Tjenesten har i løpet av 2017 hatt to ansatte som har avlagt Master i Ped Psyk Rådgiving ved
NTNU. Vi har hatt to fagdager med Helen Bargel med tema sakkyndig utredning. En av disse
hadde vi halve dagen sammen med Oppvekstledere i kommunen. Her var Kvalitetskriterier for
PPT et sentralt tema. Tre ansatte har deltatt på fagdager arrangert av Fylkesmannen i Nord44
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Trøndelag om Sakkyndig Utredning. Alle ansatte deltok på Fagdag for PPT i Nord – Trøndelag
med Line Tyrdal som foreleser om «Fra lærerplan til klasserommet». I tillegg har flere ansatte
deltatt på ulike kurs for å videreutvikle test,- og rådgiverkompetanse, og leder har deltatt på
lederkonferanse for PP-tjenesten og faste ledermøter i Nord Trøndelag.

3.10.5 Økonomi
3.10.5.1 Økonomisk oversikt drift pr 31.12
B 2017 R 2017
Avvik
9250 PPT 9 306
8 762
- 543
3.10.5.2 Budsjettavvik
Budsjett avviket er i 2017 på kr - 543 000. Lavere forbruk enn budsjettert skyldes blant annet at
sykevikar ikke ble leid inn i sommermånedene, leder har ved fravær ivaretatt en god del
rådgiveroppgaver innen egen stilling. En fikk og innvilget søknad om bruk av skjønnsmidler fra
Fylkesmannen i Nord Trøndelag til dekking av kursutgifter til felles Fagdag for PP-tjenesten. Det var
og et valg dette året å prioritere felles fagdager med innleie av foredragsholdere og felles fagdager på
Steinkjer som Fylkesmannen arrangerte. Det ble derfor noe lavere kostnader på kurs/hotellopphold.
Det at to ansatte tok Master var og prioritert, og de øvrige ansatte bidrog ved å utføre noen flere
driftsoppgaver.
Usikkerhet omkring endelig husleie og kostnader ved ombygging ble ikke avklart før i siste del av
året, og en var derfor litt tilbakeholdende med forbruk tidligere i budsjettåret.

3.10.6 Utfordringer framover
PP-Tjenesten har to hovedmandat; tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige
vurderinger der loven krever det, og tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for utvikling og opplæring
overfor barn med særlige behov.
Tjenesten har i flg. leder for PPT ikke god nok kapasitet til å ivareta de forventninger som stilles til
både sakkyndighetsarbeid overfor barn med særlige behov og organisasjons og kompetanseutvikling
i skoler og barnehager. U.dir. har i 2016 beskrevet kvalitetskriterier til tjenesten som en må arbeide
for å innfri. Det er ikke en nasjonal norm for hvor omfattende tjenesteområde hver stilling skal ha, og
en utfordring å foreta prioriteringer. Det understrekes i kvalitetskriteriene at det er skoleeier sammen
med PP-tjenesten som må definere innholdet av de ulike områdene. Dette er et viktig
samarbeidsområde for tjenesten.
Barneombudet kom i 2017 med en rapport om spesialundervisning; «Uten mål og mening».
I forordet til rapporten oppsummeres følgende;
Barnekonvensjonen og opplæringsloven understreker at alle elever har rett til et forsvarlig
og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. Årets prosjekt hos Barneombudet
viser at mange av elevene som mottar spesialundervisning ikke får en forsvarlig opplæring.
Manglende forventninger, dårlig kvalitet på opplæringen og lærere uten nødvendig
kompetanse er et svik mot elevene. Det går ut over deres muligheter for videre
utdanningsvalg, fremtidig arbeid og psykiske helse.
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Rapporten belyser det PP-tjenesten også opplever, at vi balanserer mellom kvalitet og kvantitet i
arbeidet. Det at en prøver å opprettholde kravet om ikke å ha ventelister gir store utfordringer i
forhold til arbeidsmengde og kvalitet i hver sak. Det Statlige tjenesteapparatet og helseforetaket har
en mer spesialisert/avgrenset oppfølging knyttet til enkeltsaker, og det er forventninger til at PPT har
både utrednings-, og oppfølgingsarbeid i saker som er henvist dit. Leder for PPT mener at det er
behov for flere stillinger i nær fremtid for å ivareta lovkravet om at barn og unge som har behov for
tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av
høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Å opprettholde et godt faglig arbeid
sammen med skolene om organisering og faglig tilrettelegging av tilpasset undervisning og
spesialundervisning er fortsatt et område som er utfordrende og fortsatt vil vektlegges.
I samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, herunder Statped stilles det store krav til faglig arbeid
knyttet til utredninger i individsaker som forutsetter omfattende og utredningskompetanse og
kompetanse i forhold til oppfølging etter utredning. Dette innebærer at selv om PPT får redusert
antall individuelle saker etter § 5.1, vil de sakene som PPT arbeider med være komplekse, og det
forventes at kommunene tar oppgaver som tidligere lå til spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det
forventninger i skolene til mer tilstedeværelse og veiledning/samarbeid om godt faglig nivå knyttet
tilpasset opplæring..
Utvikling av et godt nok tjenestetilbud til Minoritetsspråklige barn er fortsatt en stor utfordring. Vi
har nå et økende antall henvisninger og forespørsel om spesialundervisning for denne gruppen.
Det er nå gjennomført endringer i Familiens Hus slik at Barneverntjenesten har 2 etg, og
helsestasjonen har tatt i bruk deres lokaler i 1 etg. De ansatte i PPT/Namsos kommune som hadde
lokaler i 2 etg er flyttet ned til 1 etg. Dette gjør at en lettere kan samarbeide. Men kontorsituasjonen
for de ansatte i PPT er ikke bedret, og det er fortsatt nødvendig å arbeide med å bedre disse. Ansatte
sitter fortsatt to og tre på samme kontor, noe som går ut over luftforhold, konsentrasjon og mulighet
for å bryte taushetsplikt særlig ved telefonsamtaler.
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4 Økonomiske oversikter
4.1 Regnskapsskjema 1A

Utenfor rammeområder:
1 Skatt på inntekt og formue
2 Ordinært rammetilskudd
3 Skatt på eiendom
4 Overføring fra deltagerkommuner
5 Andre generelle statstilskudd
5 Kalk rente
5 Avskrivinger/kalk.rente
6 Sum frie disponible inntekter
7 Renteinntekter og utbytte
8 Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
9 Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
10 Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
11 Avdrag på lån
12 Netto finansutgifter
13 Til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk
14 Til ubundne avsetninger
15 Til bundne avsetninger
16 Bruk av tidligere års
regnskapsmessige mindreforbruk
17 Bruk av ubundne avsetninger
18 Bruk av andre avsetninger
Motpost kalk kostnader
19 Netto avsetninger
20 Overført til investeringsregnskapet
Korreksjoner ført drifta
21 Til fordeling drift
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
23 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap
2017

Revidert
Budsjett 2017

Regnskapsskjema 1A - Drift 2017
Opprinnelig
Regnskap
Budsjett 2017
2016

110 346 399
1 085 000
111 431 399

108 846 000
108 846 000

108 846 000
108 846 000

99 201 398
99 201 398

329 708

75 000

75 000

387 168

-

-

-

59 341

75 000

75 000

73 222

870 076

1 300 000

1 300 000

864 010

-599 709

-1 300 000

-1 300 000

-550 064

-

-

-

-1 194 919
109 636 771
106 616 533
3 020 238
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1 300 000
1 300 000

1 300 000
1 300 000

108 846 000
108 846 000

108 846 000
108 846 000

-

-

-

-

550 064
99 201 398
99 201 398
-
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4.2 Regnskapsskjema 1B

Regnskapsskjema detaljert - Drift 2017
Politisk
Administrasjon
Skatteoppkreveren
Informasjonsteknologi og kvalitet
IT fagsystemer
Kalk renter og avskrivninger
Sentralbord
MNS Lønn og regnskap
PPT
Barnevern
Legevakt
Kommuneoverlegen
NAV
Utviklingsavdelingen
Miljø- og landbruksforvaltningen
Finans/Avregning pensjon

Regnskap
2017
491 508
771 265
1 830 639
5 191 875
3 383 882
850 000
7 771 190
8 762 768
48 106 517
1 968 258
1 734 282
16 212 067
2 614 556
6 479 421
448 305

Revidert
Budsjett
841 000
815 000
2 284 000
4 639 000
3 315 000
1 300 000
922 000
8 123 000
9 306 000
46 904 000
1 767 000
1 741 000
16 800 000
3 200 000
6 889 000
-

Avvik
-349 492
-43 735
-453 361
552 875
68 882
-72 000
-351 810
-543 232
1 202 517
201 258
-6 718
-587 933
-585 444
-409 579
448 305

Opprinnelig
Budsjett
841 000
815 000
2 284 000
4 639 000
3 315 000
1 300 000
922 000
8 123 000
9 306 000
46 904 000
1 767 000
1 741 000
16 800 000
3 200 000
6 889 000
-

Regnskap
2016
512 144
1 413 856
1 724 795
3 687 314
2 869 132
850 000
7 588 227
8 774 633
44 118 051
1 614 012
1 578 250
16 145 071
2 659 039
5 683 431
-16 558

Sum rammeomr - netto driftsutg

106 616 533

108 846 000

-929 467

108 846 000

99 201 397
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4.3 Investeringer 2A

Regnskapsskjema 2A - Investering 2017
Regnskap
2017
Investeringer i anleggsmidler
Finanstransaksjoner
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Revidert
Budsjett

Opprinnelig
Budsjett

Regnskap
2016

1 544 946

1 455 000

1 455 000

2 203 975

42 477
1 588 865
3 176 288

42 477
1 588 865
3 086 342

1 455 000

30 347
2 234 322

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på lån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

2 712 049
305 027
116 736
3 133 811

2 752 865
291 000
3 043 865

1 164 000
291 000
1 455 000

174 508
440 602
615 110

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

42 477
3 176 288

42 477
3 086 342

1 455 000

30 347
645 457

Udekket/udisponert

-
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4.4 Investeringer 2B

Regnskapsskjema 2B - Investering 2017
2011 IKT infrastruktur
Programvare for nettverksstyring
Utskifting av lagringsløsning del 2
Elektronisk arkiv - sikker sone
Visma moduler økonomi/personal
IT satsing i Barnevernet
Notus elektronisk ovf fravær/ferie
Mobilt barnevern
Sum

Regnskap
2017
773 608
278 833
159 698
332 807
1 544 946
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Revidert
Opprinnelig
Budsjett
Budsjett
800 000
800 000
120 000
120 000
375 000
375 000
160 000
160 000
1 455 000
1 455 000

Regnskap
2016
615 030
1 022 498
203 125
363 323

2 203 975

Årsberetning 2017

Administrasjonssjefens forslag

4.5 Fordeling av kostnader mellom medlemskommunene i
samkommunen

Regnskap 2017
Fordelingsnøkler
Kommune
Innbyggertall pr
Deltakeransvar
Elevtall
Antall landbruk

01.08.2017
01.08.2017

Namsos
13 141
56,0
1 670
62

Namsos
1 171 827
1 220 299
2 079 029
2 423 219
4 469 207
9 751 934
3 120 167
3 425 237
17 233 237
1 003 968
884 622
229 403
359 975
488 835
543 417
272 048
550 967
212 938
4 727 056
1 665 592
5 696 960
540 445
5 732 020
67 802 403

Overhalla
377 046
589 676
2 363 589
1 170 953
1 657 623
3 137 774
1 204 549
460 027
4 406 391
434 282
382 657
110 853
173 948
181 308
262 591
131 460
266 239
102 896
1 520 974
253 705
937 520
261 155
1 820 136
22 207 351

01.07.2017

Overhalla
3 866
23,0
485
130

Namdalseid
1 596
13,0
182
92

Fosnes
624
8,0
52
26

Namdalseid
182 528
435 334
1 576 655
864 469
969 504
1 518 999
44 879
274 065
669 086
294 855
259 804
81 838
128 419
106 043
193 861
97 051
196 554
75 964
736 304
120 367
192 801
819 882
9 839 261

Fosnes
99 237
369 246
460 148
733 234
674 856
825 849
62 210
34 646
1 937 468
235 153
207 199
69 414
108 924
73 815
164 431
82 318
166 715
64 432
400 314
153 275
163 532
390 730
7 477 146

Sum
Likt
1 830 639
2 614 556
6 479 421
5 191 875
7 771 190
15 234 555
4 431 805
4 193 974
24 246 183
1 968 258
1 734 282
491 508
771 265
850 000
1 164 299
582 877
1 180 475
456 231
7 384 648
1 919 297
6 908 121
1 157 933
8 762 768
107 326 161

Regnskap
Regnskap
Skatteoppkrever
1 830 639
Utviklingsavdeling
2 614 556
Miljø og landbruk
6 479 421
IT
5 191 875
Lønn og regnskap
7 771 190
Barnevernadm.
15 234 555
Barnevernstiltak, 24400
4 431 805
Barnevernstiltak, 25100
4 193 974
Barnevernstiltak, 25200
24 246 183
Legevakt
1 968 258
Kommuneoverlege
1 734 282
Politisk
491 508
Administrasjon
771 265
Sentralbord
850 000
Økonomisyst
1 164 299
Sak-/arkivsystem
582 877
PLO-system
1 180 475
Kartsamarbeid
456 231
NAV administrasjon
7 384 648
NAV tiltak, 27600
1 919 297
NAV tiltak, 28100
6 908 121
NAV tiltak, 28300
Kalk renter og avskrivninger
Finans
1 157 933
PPT
8 762 768
Sum
107 326 161
Ordning
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Sum
19 227
100
2 389
310
Fordelingsnøkkel
Innbygg
Andre
10 %
90 %
50 %
50 %
25 %
75 %
50 %
50 %
25 %
75 %
10 %
90 %
100 %
100 %
100 %
40 %
60 %
40 %
60 %
50 %
50 %
50 %
50 %
25 %
75 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
10 %
90 %
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
50 %
50 %
10 %
90 %

