Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namsos kommune
Arkivsak:

18/254

Møtedato/tid:

19.04.2018 Kl 09:00

Møtested:

Namsos Rådhus - Hudiksvall

Møtedeltakere:
Jørgen Hoffmann
Anne Strøm Bjøru
Hilde Vatnar Selnes
Marika Aakervik Pedersen
Øistein Løfsnes
Forfall:

Andre møtende:
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Ketil Sørvig, rådmann
Erik Lænn, økonomisjef
Hanne Berit Lingen, helsesøster
Heidi Galguften/Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA

Kopi:
Ordfører, rådmann, revisor
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Einar Sandlund på telefon 938 97 555, eller e-post: einar.sandlund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 10.04.2018

Jørgen Hoffmann (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Einar Sandlund/s/
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS

Sakliste
Saksnr.
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017
Skatteoppkreverfunksjonen
Godkjenning av protokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/144 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Revisjonsnotat 2017 - Namsos kommune
Forskrift sammenslåing Nye Namsos
Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtale Namsos
Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Møte Fellesnemnda 06.04.18
Saksutredning
Vedlagte og evt. fremlagte referater i møtet tas til orientering

Møtedato
19.04.2018

Saknr
06/18

Forskrift om sammenslåing av Fosnes kommune, Namdalseid kommune og Namsos
kommune til Namsos kommune
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. februar 2018 med hjemmel i
kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr.
1666.
§ 1. Fosnes kommune, Namdalseid kommune og Namsos kommune slås sammen til én
kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Namsos kommune.
§ 2. Kommunestyret skal ha 41 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer
annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.
§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Fosnes kommune, Namdalseid kommune og
Namsos kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter
og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter
er 1. januar 2021.
§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i
samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt
forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende
forliksrådene i kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere
forliksråd i en periode.
§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11,
inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye
kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye
planer eller de vedtas opphevet.
§ 6. I en overgangsperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021 gis Namsos kommune
unntak fra eigedomsskattelova slik at eiendomsskatteregimene som gjaldt i Fosnes
kommune, Namdalseid kommune og Namsos kommune kan videreføres for vedkommende
områder i overgangsperioden i den grad disse var i overensstemmelse med
eigedomsskattelova. Ved etterfølgende endringer i eigedomsskattelova må de videreførte
eiendomsskatteregimene være i samsvar med lovendringene.
De videreførte eiendomsskatteregimene kan justeres i løpet av overgangsperioden i den
grad den tidligere kommunen kunne gjort dette innenfor rammene av eigedomsskattelova, og
formålet er gradvis å oppnå harmonisering av regelverket innad i den nye kommunen.
Fra og med 1. januar 2022 skal eiendomsskatten i Namsos kommune være harmonisert og i
tråd med eigedomsskattelova.
§ 7. Forskriften trer i kraft straks.

Notat
Til:
Kontrollutvalgene i eierkommunene
Fra:
Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

20.03.2018
17/172-10

Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og eierkommunene er sendt kommunene for
signering og blir samtidig lagt fram for kontrollutvalgene til orientering.
Avtaleteksten er utformet for å favne hele tjenestespekteret, uavhengig av dagens leveranse til
kommunen. Jeg vil presisere at avtalene ikke endrer den etablerte arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat i eierkommunene.

Torbjørn Berglann
daglig leder

Namsos kommune
Servicetorg Namsos

Konsek Trøndelag IKS

Melding om vedtak
Vår ref:

Deres ref

2018/2232-3

Saksbehandler

Dato

Tine Nermark Johnsen 941 74 355

05.04.2018

Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Namsos kommunestyre behandlet denne saken i møte 22.03.18, og fattet følgende vedtak:
Vedtak i Namsos kommunestyre - 22.03.2018 – sak 12/18
Namsos kommunestyre tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering

Vår ref. 2018/2232–3 bes oppgitt ved henvendelse
Med hilsen
Tine Nermark Johnsen
1. konsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS
E-post:
postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse
Abel Margrethe Meyers gt 12,
Namsos

Telefon
74217100

Kontonr
Bank: 4212 31 87436

Telefaks

Skatt: 6345 06 17034
Org.nr

Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnda Nye Namsos

Møtested: Rian, Namdalshagen
Dato:
06.04.2018
Tidspunkt: 09:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig til Hanne Marthe Breivik på
telefon 904 19985 eller e-post Hanne-Marthe.Breivik@namsos.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Namsos 22.03.2018
Arnhild Holstad
Leder

Hanne Marthe Breivik
sekretær

Tøttdal, Namdalseid kommune. Foto; Lisbeth Lein
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Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 9/18

Planprogram for kommuneplanens arealdel - Namsos
kommune 2020-2032

PS 10/18

Årsmelding 2017 Nye Namsos

PS 11/18

Delegasjon fra Fellesnemnda til prosjektleder
Orienteringer;
- Idretten og frivilligheten v/Trude Modell, NIL
Fotball
- Orienteringer fra prosjektleder
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Saksmappe: 2018/372-25
Saksbehandler: Elin Skage Knappe
Enhet: Rådmann i Namsos

Saksframlegg

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Namsos kommune 20202032
Utvalg
Fellesnemnda Nye Namsos

Utvalgssak
9/18

Møtedato
06.04.2018

Prosjektleders innstilling
Forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032,
som vedlagt, vedtas som grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-13. Utarbeiding av planprogram.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes
(47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

12.01.2018 Høring/ offentlig utlegging Planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel - Namsos kommune
2020-2032
12.01.2018 Forslag til planprogram Kommuneplanens samfunnsdel for
Namsos kommune 2020 - 2032
22.01.2018 Kunngjøring oppstart og offentlig
høring planprogram
kommuneplanens samfunnsdel
31.01.2018 Høringsbrev - planprogram
kommuneplanens samfunnsdel
Namsos kommune 2020-2032
30.01.2018 Særutskrift Høring/ offentlig
utlegging - Planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel Namsos kommune 2020-2032
30.01.2018 Forslag til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel godkjent til høring av fellesnemnda
26.01.18
05.02.2018 Uttalelse fra Statens vegvesen
09.02.2018 Uttalelse fra Sametinget
12.02.2018 Uttalelse fra Direktoratet for
mineralforvaltning
12.02.2018 Uttalelse fra Kystverket
28.02.2018 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet
01.03.2018 Uttalelse fra Lund Grendelag
08.03.2018 Bekreftelse / Confirmation
08.03.2018 Uttalelse fra fylkesmannen i
Trøndelag
12.03.2018 Uttalelse fra Otterøyrådet
12.03.2018 Uttalelse fra Bane NOR SF
15.03.2018 Uttalelse fra Fosnes KRF

X
U
U
X

X

I
I
I
I
I
I
I
I
U
I
I
I
I
I
I
I
S
X

Tittel

Adressat

15.03.2018 Uttalelse fra Trøndelag
Fylkeskommune
16.03.2018 Uttalelse fra Bjørn Thomas Åhrén
15.03.2018 Uttalelse fra Forum for Natur og
Friluftsliv Trøndelag
15.03.2018 Uttalelse fra Mattilsynet
19.03.2018 Uttalelse fra helsefaglig rådgiver i
Namsos kommune Eva Fiskum
21.03.2018 Planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel - Namsos kommune
2020-2032
23.03.2018 Planprogram med innspill til
behandling i fellesnemnda
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Namdalsavisa
Kystverket, Midt-Norge m.fl.

Statens vegvesen Region midt
Samediggi/Sametinget
Direktoratet for
mineralforvaltning
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Lund Grendelag
Mattilsynet
Fylkesmannen i Trøndelag
Elin Skage Knappe
Banenor
Fosnes KrF v/Jon Olav
Skreddernes
Trøndelag fylkeskommune
Bjørn Thomas Åhren
Forum for natur og friluftsliv
Trøndelag
Mattilsynet
Eva Fiskum

Vedlegg:
1
Uttalelse fra Statens vegvesen
2
Uttalelse fra Kystverket
3
Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning
4
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet
5
Uttalelse fra Lund Grendelag
6
Uttalelse fra fylkesmannen i Trøndelag
7
Uttalelse fra Fosnes KRF
8
Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune
9
Uttalelse fra Mattilsynet
11 Uttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv Trøndelag
12 Uttalelse fra Otterøyrådet
13 Uttalelse fra helsefaglig rådgiver i Namsos kommune Eva Fiskum
14 Uttalelse fra Bane NOR SF
15 Planprogram med innspill
Saksopplysninger
Nye Namsos har utarbeidet et forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for
Namsos kommune 2020-2032. Forlaget ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn
samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet den 31.1.2018, med bakgrunn i
vedtak i fellesnemnda 26.1.2018.
Fellesnemnda gjorde følgende vedtak 26.1.2018:
Arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig ettersyn
som framlagt, i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelser.
Høringsfrist for forslag til planprogram ble satt til 15.mars.

Vi har mottatt tilbakemelding fra 14 høringsinstanser innen fristen. Saken har også vært
behandlet i Namsos eldreråd og Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De
hadde ingen merknader.
Alle innspill/uttalelser er i sin helhet vedlagt denne saken.
Vurdering
Samtlige innspill/uttalelser er vurdert av prosjektleder og følgende punkter foreslås tatt inn i
planprogrammet:
Innspill fra følgende instanser er på generelt grunnlag innarbeidet i planprogrammet:
Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Helseadministrasjonen i Namsos kommune V/Eva Fiskum
Otterøyrådet
Mattilsynet
Kystverket
Direktoratet for mineralforvaltning
Fiskeridirektoratet
Forum for natur og friluftsliv Trøndelag
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Følgende konkrete innspill er innarbeidet i planprogrammet:
Aktør
Innspill
Finnes hvor i dokumentet
Bjørn Thomas Åhren Strategi for ivaretakelse av samisk
Kapittel 5.2, strategi nr 9
språk, kultur og samfunnsliv
Trøndelag
Oversiktsdokumentet skal være et aktivt Kapittel 2.1 side 5
fylkeskommune
redskap i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel for nye
Namsos. Både for å vurdere
utfordringsbildet, og som et redskap for
å definere fortrinn og ressurser som kan
bidra til å fremme befolkningens helse.
Trøndelag
fylkeskommune
Helsefaglig rådgiver
Namsos kommune

Jon Olav
Skreddernes
Fosnes Krf
Flere

I dialogen med aktørene; presisere hva
vi vil ha svar på, fra hvem
To nye strategier:
-Strategi for utvikling av et
aldersvennlig samfunn
-Strategi for kompetanseutvikling og
rekruttering
Under fokusgrupper/gruppe-intervju;
ta inn innspill fra tros- og
livssynsaktører
Sentrale stikkord for arbeidet med
temaområdene i kapittel 5.2 er tatt inn
som en «huskeliste» for utarbeidelse av
mål, strategier og tiltak i det videre
planarbeidet. Stikkordene er basert på
flere av høringsuttalelsene

Kapittel 7.1 side 19-21
Kapittel 5.2 side 15

Kapittel 7.1 side 20
Kapittel 5.2 side 14-15

Samtlige innspill vurderes som nyttige og konstruktive og vil gi selve planarbeidet bedre retning
inn mot sentrale tematiske utfordringer. Innspillene gir føringer og gode råd både for arbeidet
med samfunnsdelen som det overordnede kommunale styringsverktøyet og deretter arealdelen
for den nye kommunen, når den skal utarbeides. Likedan vil flere av innspillene komme til god
nytte ved utarbeidelse av tema- og sektorplaner i den nye kommunen.
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Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Geir Halvard Risvik / 74122536

18/22317-2

Deres referanse:

Vår dato:
05.02.2018

Kommuneplanens samfunnsdel - Namsos kommune - Namsos kommune
Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som
vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på
vegne av staten.
Viser til brev datert 31. januar 2018, der vi inviteres til å gi uttalelse til forslag til
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Nye Namsos kommune 2020-32.
Uttalelse:
Vi ser at infrastruktur/samferdsel vil være tema i arbeidet med ny samfunnsdel av
kommuneplanen for nye Namsos, der de tidligere kommunene Namdalseid og Fosnes og
deler av Nærøy (Lund) er inkludert.
Vi mener det er riktig og viktig at den nye kommunen gjennomgår, behandler og fremmer
planer/mål som omfatter vegnettet og samferdsel for øvrig på en helhetlig måte.
Samferdsel har stor betydning for samfunnsutviklingen både i kommunen og i regionen. Vi
vil vise til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging
(kgl. Res. 26.09.14) som er et styringsdokument gir føringer innenfor området.
Vi har ingen spesielle merknader til planprogrammet.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag
Med hilsen
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Byavegen 48

Statens vegvesen

7715 STEINKJER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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2

Tor-Erik Jule Lian
Seksjonsleder

Risvik Geir Halvard

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
Fosnes kommune, Servicekontoret, 7856 JØA
Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 NAMSOS
Kopi
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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Midt-Norge

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/500-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Børre Tennfjord

Dato:
09.02.2018

Uttalelse til fremlagt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Namsos
kommune 2020-2032 - Trøndelag fylke.
Kystverket har mottatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Namsos kommune
2020-2032, til uttalelse.
Fellesnemnda for Nye Namsos vedtok 26.01.18 å legge forslag til planprogram ut til offentlig
ettersyn med en høringsfrist til 15.03.2018. Arbeidet er igangsatt og følger vedtatt
planstrategi og dekker samtidig de formelle krav i hht PBL´s § 4-1 Planprogram.
Planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 skal
gjøre rede for formålet med kommende planarbeid og hvilke hovedspørsmål og satsingsområder planarbeidet skal ta opp, herunder planprosess og medvirkning, aktuelle strategiske
valg, alternativer og nødvendig utredningsbehov.
Kystverket har vurdert fremlagt planprogram i lys av de rammevilkårene og retningslinjene
direktoratet er satt til å forvalte. Vårt anliggende er først og fremst koblet til sjøareal i planer
og de sjønære arealene som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre
kommentarer til planarbeidet er generelt knyttet til slike forhold.
Det tilrettelagte planprogrammet er kompakt og konkret utformet, med et systematisk og godt
oppsett. Programmet gir en grei omtale av formålet med planen og rammevilkårene som
gjelder for det kommende arbeidet. Vi får et godt innsyn i hvilke utfordringer, satsingsområder og prioriteringer kommunen står overfor i tida som kommer. Evnen man har til å
identifisere både aktuelle, men også nødvendige planleggingsområder, har en direkte
sammenheng med kommunen sin evne til å være en god samfunnsutvikler. Vi mener
kommunens planprogram virker både fornuftig og tydelig og gir arbeidet med kommunens
samfunnsdel gode rammer og vilkår i fortsettelsen av prosessen.
Kommunen må gjennom sitt arbeid med samfunnsdelen ta en rekke hensyn, bl.a. statlige
retningslinjer og planer, herunder rikspolitiske retningslinjer, som vil være bidrag til godt
planverk. Vi vil i tilknytning til det videre arbeidet med samfunnsdelen for Namsos kommune
peke på føringene og lokale virkninger av Nasjonal havnestrategi – Regjeringens strategi for
effektive havner for å få mer gods på sjø og Stortingsmelding 35 På rett kurs – Forebyggende
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Region Kystverket Midt-Norge
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Vi ønsker også å peke på forhold som samfunnsdelen for Namsos kommune bør inneholde.
Blant annet en samfunnsmessig tilrettelegging av sjørettet aktivitet der sikkerhet og
fremkommelighet er viktige element for både den marine og den maritime næringsutviklingen. Det vil også være nødvendig for kommunen å forme sin langsiktige utvikling i et
marint perspektiv, der slike moment tas inn som element i planarbeidet.
Vi vurderer ikke at planprogrammet kommer i konflikt med nasjonale eller regionale omsyn
og har ingen ytterligere kommentarer.

Med hilsen

Harald Tronstad
regiondirektør

Børre Tennfjord
sjefingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Trøndelag
Fiskeridirektoratet Region Midt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Region Midt-Norge
Statens vegvesen Region midt
Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2600
Postboks 185 Sentrum
Postboks 5091, Majorstuen

7734
5804
0301

STEINKJER
BERGEN
OSLO

Fylkeshuset
Fylkets hus, Postboks 2560

6404
7735

MOLDE
STEINKJER

Vedlegg:
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Side 2

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

12.02.2018
18/00277-2
2018/372-4

Uttalelse vedrørende høring av planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel for Namsos kommune 2020–2032
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 31. januar 2018.
Om saken
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommune og (via grensejustering mot Nærøy
kommune) Lund krets vedtok i 2016 å slå seg sammen til en ny kommune fra 1.1.2020.

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Det er nå vedtatt å utarbeide en felles kommuneplan for samfunnsdelen, der det i
forkant av arbeidet er utarbeidet et planprogram. Blant hovedtema for
kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse, klima og miljø, infrastruktur og
samferdsel, næringsutvikling, bolig- og arealforvaltning, innovasjon, samfunnssikkerhet
og beredskap, kultur og digitalisering.
Innspill fra DMF
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralske ressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om nasjonale forventninger og forvaltning av mineralressurser
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12.juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser om det
moderne samfunnet har behov for utvinning kan gi grunnlag for verdiskapning. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltningen av
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for framtiden og kommende
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å
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båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned
forekomster, eller legge andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.
Gjennom god planlegging kan kommunene/regionen skaffe seg en oversikt over hvor
langt fram i tid eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for
byggeråstoff i fremtiden.
Konkrete innspill til samfunnsdelen
Samfunnsdelen har som mål å ha en langsiktig tekning rundt arealbruk, utbygging av
infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred
forstand.
Vi viser til Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2016 som er tilgjengelig
på våre nettsteder www.dirmin.no. Kanskje særlig relevant for kommuneplanens
samfunnsdel er kapittel 8 om Miljø og bærekraft, som blant annet sier noe om
forholdet mellom byggeråstoff og klimautslipp fra mineralnæringen som følge av
transportavstander. Dette kan være et relevant punkt for Namsos da et av målene
baserer seg på å bli et lavutslippssamfunn.
DMF anbefaler at det gjøres en grundig vurdering av ressurssituasjonen og behovet for
mineralske ressurser (herunder byggeråstoff til utbedring av veg, samt bygging og
tilrettelegging av areal) i kommunen i det videre arbeidet med ny kommuneplan. Vi
oppfordrer til at det lages temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som
kommunedelplaner i hver enkelt kommune, men vi oppfordrer sterkt til at det
utarbeides regionale planer for mineral ressurser. Dette er i tråd med Regjeringens
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som spesifikk sier at
behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Kristine Bye

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristine Bye

Motta kere:
Na ms os kommune

Pos tboks 333 Sentrum

Kopi ti l:
Fyl kesmannen i Trøndelag

Pos tboks 2600

7801 NAMSOS

7734 STEINKJER
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Namsos kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Midt
Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø
Telefon:
90974374
Vår referanse: 18/2017
Deres
2018/372-4
referanse:
Dato:
27.02.2018

Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Att:
Elin Skage Knappe

Namsos kommune Trøndelag - uttalelse til høring av planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Vi viser til oversendelse datert 31.01.2018 med forslag til planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel for nye Namsos kommune 2020-2032.
Kommunen skriver i sin oversendelse at arbeidet med utarbeidelse av kommuneplanens
samfunnsdel settes i gang i tråd med planstrategien.
Fiskeridirektoratet region Midt vil minne om at vi som statlig organ skal høres i arbeidet
med utarbeiding av kommunal planstrategi, jf. Pbl. §10-1, andre ledd. Vi mottok forslag til
planstrategi for Namdalseid kommune i brev av 28.10.2016 , hvor vi ga vår uttalelse til denne
i brev av 18.11.2016. Vi har ikke mottatt planstrategi for Fosnes og Namsos kommuner.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i medhold
av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova),
og for forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 79 om
akvakultur (akvakulturloven). Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i
det regionale og lokale planarbeidet. Dette blant annet for å sikre areal til høsting av
naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor bærekraftige rammer, bidra til at fiskeri- og
havbruksnæringen i regionen får gode og forutsigbare rammevilkår, og bidra til at hensynet
til marint biologisk mangfold blir ivaretatt.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no
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Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

18/2017
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Midt
Det er i hovedsak i forbindelse med arealdelen til kommuneplanen Fiskeridirektoratet vil gi
sin uttalelse, men vi vil også komme med noen kommentarer til forslag til planprogram for
samfunnsdelen, da de overordnede strategiene i kommuneplanens samfunnsdel for Namsos
2020-2032 vil danne grunnlag for sektor- og temaplaner, herunder kommuneplanens
arealdel.
Intensjonsavtalen til nye Namsos kommune beskriver målsettingen for den nye kommunen
som samfunnsutvikler. Den handler om langsiktig tenkning rund arealbruk, utbygging av
infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred
forstand.
I kapittel 4.6 som omhandler klima og miljø, nevnes det blant annet at om nye Namsos skal
lykkes i utviklingen av miljøvennlig teknologi og fremtidsrettede løsninger, i tråd med
regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020, må det legges til rette for verdier og næringer
basert på fornybare ressurser, høstet på en bærekraftig måte. Med utgangspunkt i
verdikjeden fra skogbruk, jordbruk, fiske og havbruk skal Trøndelag ta en bærende rolle i
bioøkonomien.
Etter Fiskeridirektoratet region Midt sin vurdering, bør samfunnsdelen være så konkret som
mulig når det gjelder de næringene kommunen ønsker å satse på og tilrettelegge for. Det bør
sies noe om hvilke mål eller visjoner man ønsker å sette for næringsutviklingen og
verdiskapningen, eller hvilke strategier kommunen vil følge for å ha et grunnlag til konkrete
tiltak som kan føre til en reell økning i aktiviteten innenfor de ulike næringene.
Namsos er med i det pågående arbeidet med felles kystsoneplan for Namdalen, sammen
med Flatanger, Osen, Høylandet, Vikna, Nærøy og Leka.
Et forsterket interkommunalt samarbeid innenfor arealplanlegging i sjø er noe
Fiskeridirektoratet støtter og som vi har forventninger til. Vi ser det derfor som positivt at
kommunen ønsker å koordinere og samkjøre denne prosessen opp imot arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel.
Generelt ønsker vi at fiskeri- og havbruksnæringen får egen omtale i samfunnsdelen i
kommuner som allerede har aktivitet innenfor området, eller som ønsker å opprettholde,
videreutvikle, satse på og legge til rette for fiskeri- og havbruksnæringen. Det er også viktig
at kommunene sikrer god medvirkning i planarbeidet fra lokale næringsaktører.
Ut over dette har Fiskeridirektoratet region Midt ingen merknader til planprogrammet for
kommuneplanens samfunnsdel for nye Namsos kommune 2020-2032.
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18/2017
Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef
Magny Grindvik Blikø
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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3
Lund grendelag
v/Harald Grøtting
Faksstrandvegen 99
7818 LUND
mob.tlf.: 478 73 475
e postadr.: harald.grotting@kdx.no
-

Lund, 1. mars 2018

Namsos kommune
v/samfunnsplanlegger Elin Skage Knappe
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

ANG. PLANPROGRAM
KOMMUNE 2020-2032

KOMMUNEPLANENS

SAMFUNNSDEL NAMSOS

Det vises til høringsbrev datert 31. januar 2018.
Lund grendelag har behandlet saken i styremøte 28. februar 2018 og avgir følgende
uttalelse:
Lund grendelag ser svært positivt på å være deltaker i arbeidet med å utarbeide
kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune. Selv om det formelle ikke er
på plass enda, føler vi oss trygge på at vi blir innbyggere i Namsos kommune fra og
med 1. januar 2020.
Pkt. 4.3 Infrastruktur og kommunikasjon
Vi ønsker å poengtere at det blir viktig med en funksjonell ferdselsåre mellom de to
store regionene Namsos og Ytre Namdal (bedre fergeforbindelse) samt en god
stamveg gjennom den nye kommunen, fra sør til nord.
Et fergeleie på Lund er av stor betydning for grenda som et strategisk «brohode» i
den sammenheng.
Oppgradering av Fv769, parsellene Lund-Smines og Salsnes-Briksillan, vil også
være viktig ifht skoleskyss for barneskoleelever til/fra Sørenget og ungdomsskoleelever til/fra Namsos.
Pkt. 4.4 Folkehelse
Grenda Lund har godt egnede områder for friluftsliv,både på land og på sjøen, og vi
ser fram til å utvikle disse områdene videre gjennom den kommende
arealplanleggingen.

17

Pkt. 5 Hovedsatsingsområder
Vi mener de opplistede hovedsatsingsområdene
står overfor.

godt dekker de utfordringene vi

Pkt. 6 Organisering av arbeidet
Vi ser fram til å kunne medvirke i det videre arbeidet og er glad for at Lund er nevnt
som et aktuelt møtested og vi ser for oss at Lundstua på Lund fergeleie kan være
en slik arena og kan fungere som servicetorg/innbyggertorg i vår del av den nye
kommunen.

Mvh
(/..-• L4,
Harald Grøtting
styreleder Lund grendelag
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Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår dato:
08.03.2018

Vår ref.:
2018/4838

Deres dato:
31.01.2018

Deres ref.:
2018/372-4

Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart - planprogram
kommuneplanens samfunnsdel Namsos kommune 2020-2032
Fylkesmannen har mottatt oppstartsvarsel for planprogram til kommuneplanens samfunnsdel
2020 - 2032 til uttalelse. Under følger innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder:
Overordnede føringer
Fylkesmannen ser at planprogrammet for nye Namsos på en veldig god måte beskriver
målsettingen for nye kommunen som samfunnsutvikler. Planprogrammet er utarbeidet med
utgangspunkt i den vedtatte intensjonsavtalen knyttet til kommunesammenslåingen av
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommune. Planprogrammet peker på helheten i det
kommunale plansystemet, og viktigheten av at kommuneplanens samfunnsdel fungere som
styringsverktøy for helhetlige planlegging, og grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet
i kommunen.
Landbruk
Planprogrammet peker på at Nye Namsos kommune blir en stor jord- og skogbrukskommune
i Trøndelag. NIBIO kunngjorde på slutten av 2017 en rapport (154:2017 https://tfou.no/wpcontent/uploads/2017/12/nibio_rapport_2017_3_154.pdf) som bl.a. viser landbrukets
betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Rapporten er utarbeidet på oppdrag
fra fylkeskommunene og fylkesmennene i tidligere Sør- og Nord-Trøndelag. Av rapporten
framgår det tydelig at den nye kommunen vil bli en tung landbruksaktør på flere områder.
Noen eksempler på tall fra rapporten; (1 årsverk = 1845 timer)
Beregna årsverk direkte knytta til jordbruk, utenom skogbruk, tilleggsnæringer og
industriarbeidsplasser som Synnøve Finden, i 2015 er for Namdalseid 157, Namsos 56 og
Fosnes 46. Samlet gir dette en sysselsetting på 259 årsverk. Tar vi med totalt antall
landbruksrelaterte arbeidsplasser i hver kommune blir tallene for Namdalseid 206, Namsos
530 og Fosnes 44. Totalt 774 arbeidsplasser. Dette utgjør en solid «hjørnesteinsbedrift» i
den nye kommunen.
I Trøndelag er det anslått at det er nedbygd 12 618 daa jordbruksareal i perioden 2004 –
2015 (Gundersen et al. 2017). Det tilsvarer om lag det totale jordbruksarealet i Hitra
kommune. Jordvernet er betydelig innskjerpet de senere år, bl.a. gjennom nasjonal
jordvernstrategi som ble vedtatt av et enstemmig Storting 8.12.2015. Stortinget har fastsatt
det årlige målet (nasjonalt) for omdisponering av dyrka mark til 4000 daa. Stortinget har bedt
regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020. I tillegg har Stortinget bedt
regjeringen om å gjennomføre en rekke andre tiltak for å styrke jordvernet.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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73 19 92 82
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I tillegg til at det både er et nasjonalt og et regionalt mål å redusere omdisponeringen av
dyrka jord, er det et uttalt mål å øke matproduksjonen, blant anna ut fra beredskapshensyn.
Jordens befolkning øker raskt, og knapphet på mat kan bli en utfordring. Myndighetene har
derfor besluttet at matproduksjonen i Norge skal økes med 1 % pr. år fram til 2030. På grunn
av de gode produksjonsforholdene i Trøndelag er det bestemt at man her skal øke
matproduksjonen med 1,5 % pr år. Det krever at matjorda, som er en ikke-fornybar ressurs,
forvaltes med dette for øye. For å etablere et lag med 1 cm matjord tar det hundrevis av år.
Med bakgrunn i dette vil det derfor være viktig at det i samfunnsdelen settes fokus på å
etablere klare retningslinjer for arealbruken i den nye kommunen. Slik kan det skapes en
forståelse for at landbrukets produksjonsressurser må ivaretas på en langsiktig og god måte.
I tillegg til å ta vare på matjorda vil det være viktig å ivareta den menneskelige
innsatsfaktoren i landbruket. Strukturrasjonaliseringen i landbruket har ført til færre og større
enheter. I flere grender i den nye kommunen er det nå bare ett gårdsbruk igjen i aktiv drift,
samtidig som det skjer en sentralisering/effektivisering av infrastruktur som butikker, skoler
o.a.. Landbruksproduksjonen må imidlertid skje der dyrkajorda og produksjonsgrunnlaget
ligger. Framtiden for bygdene omkring regionbyen Namsos vil i stor grad avhenge at man
klarer å opprettholde et aktivt landbruk og at man får utnyttet potensialet som er knyttet til
både tradisjonell landbruksdrift og til utvikling av lønnsomme tilleggsnæringer.
Kommuneplanens samfunnsdel bør gjenspeile landbrukets posisjon i den nye kommunen.
Planprogrammet legger opp til en bred og involverende prosess. Med bakgrunn i landbrukets
utfordringer / muligheter i den nye kommunen, må det vurderes om landbrukets
organisasjoner (faglagene i landbruket) bør være en egen målgruppe eller fokusgruppe i
prosessen.
Reindrift
Nye Namsos kommune vil huse tre sijter/ reinbeitedistrikt og blir således sett en stor
reindriftskommune. Sijtene som har beiterett innenfor kommunen er Tjåehkere sijte/ Østre
Namdal reinbeitedistrikt, Åarjel-Njaarke sijte/ Vestre Namdal og Fovsen-Njaarke sijte/ Fosen
reinbeitedistrikt.
Grunnlovens § 108 og internasjonale forpliktelser pålegger både kommunale, regionale og
statlige myndigheter til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i
samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Reindrift utgjør et viktig grunnlag for bevaring av
samisk kultur og samfunnsliv. Kommuner innenfor det samiske reinbeiteområdet skal
behandle reindriften i kommuneplanens samfunnsdel, dette for å sikre, utvikle og styrke
reindriftsnæringen og derigjennom følge opp nasjonale føringer og målsetninger. Det er
derfor veldig positivt at Nye Namsos kommune sikter på å utarbeide en egen strategi for å
ivareta sørsamisk kultur.
Hva gjelder tema reindrift i samfunnsplanen kan for eksempel reindriftsnæringas innvirkning
på kommunens samfunnsutvikling belyses. Ved denne behandlingen er det viktig å være
bevisst at reindriften bidrar til et næringsmessig mangfold ved at en rekke aktiviteter knyttes
opp mot reindrifta. Dette kan bl.a. være aktiviteter knyttet til slakte- og videreforedling av
reinkjøtt, husflidproduksjon basert på produkter fra rein og turistvirksomhet.
Reindriften er en av de mest arealavhengige næringene i Norge, og en av de største
utfordringene for reindrifta er tap av beitearealer til utbyggingsinteresser. I kommuneplanens
samfunnsdel er det viktig at utfordringene reindrifta har tas opp, da blant annet arealinngrep
og rovdyrtap. Hvis man også ser helhetlig på samfunnsdelen burde reindrift automatisk inngå
i vurderinger av kommunens behov for å avsette areal til utbygginger og næringsformål i
områder som vil ha betydning for reindrifta.
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Klima og miljø
Som nevnt innledningsvis i utkast til planprogram er det viktig at kommuneplanens
samfunnsdel gir et godt grunnlag for en langsiktig tenking rundt arealbruk. Den bør være så
konkret som mulig i forhold kommunens utfordringer og til behov for og lokalisering av nye
areal til bl.a. bolig- og næringsformål.
Det er positivt at Nye Namsos tar sikt på å være en foregangskommune innen miljø- og
klimatiltak. I dette ligger også et ansvar for å ivareta leveområdene for plante- og dyreliv og
bidra til å styre nye tiltak slik at de ikke kommer i konflikt med viktige miljøverdier.
Når det gjelder klimaarbeidet, er det i punkt 4.6 Klima og miljø pekt på mål om å redusere
klimautslipp. Her vil vi vise til Klima- og miljødepartementets høring av «statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene», med mål
om å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning og for å følge opp føringer fra Meld. St.
33 (2012–2013) om klimatilpasning. Det er viktig at det også i dette arbeidet vurderes å ta
inn tema i tilknytning til klimatilpasning. Problem med overvann blir mer og mer vanlig i
mange sammenhenger. Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi
stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø.
I Nye Namsos vil en langsiktig forvaltning av verdiene i Namsenvassdraget være et viktig
tema både i forhold til å ivareta verdiene og som et grunnlag for en ressurs i næringsmessig
sammenheng. Det er viktig at kommunen har klare mål i forhold til arealbruk både i sjø og på
land som tar hensyn til forvaltningen av verdiene, og at dette legges til grunn i arbeidet med
å utvikle næringsvirksomhet knyttet til kysten.
Vi mener hovedsatsingsområdene nevnt under punkt 5 i forslag til planprogram gir en god
oversikt over viktige tema i det videre planarbeidet.
Helse og omsorg
Arbeidet med samfunnsdelen skal bygge på en oppdatert oversikt over helsetilstanden i
befolkningen jf. folkehelseloven. Overordnet er det identifisert utfordringer knyttet til
befolkningsutvikling, psykiske helseproblemer, ensomhet, mobbing og mistrivsel i nærmiljøet.
Videre er det i forslaget til planprogram gitt oppmerksomhet til risikoen for større globale
epidemier og smittevern. Håndteringen av utfordringene bør være tydeliggjort ved
utformingen av mål og strategier i planen.
Folkehelse:
Utfordringsbildet for folkehelsen i nye Namsos er identifisert å være inaktivitet, overvekt og
fedme, skjermtid blant ungdommen, ensomhet og utenforskap, mangel på sosiale
møteplasser, helseforskjeller som skapes av sosial ulikhet, alkohol, mobbing av barn og
unge i sosiale medier og i virkeligheten samt befolkningens psykiske helse. Fylkesmannen
velger å liste opp de utfordringer kommunen har selv også har sett for å understreke
betydningen de har. Også nasjonalt er dette områder som gir grunn til bekymring og
innsatsen for å snu utviklingen må gjøres i de enkelte kommuner. Det er der folk bor og
deres liv kan påvirkes. Kommunen har her en svært viktig rolle ved å strukturelt å legge
rammer som kan bidra til å bedre helsen og motvirke helseskadelig påvirkning. Effekt får
folkehelsearbeidet først hvis erkjennelsen av utfordringer følges opp av tiltak som
gjennomføres og følges opp. Tydelige mål og strategier i samfunnsdelen vil ikke bare gi økt
bevissthet og legger føringer, men også forplikte ved videre arbeid med sektorplaner,
kommunedelplaner samt økonomiplan. Ved de valgte utfordringsområder viser kommunen at
den har en oppdatert forståelse av hva som er de viktigste tema innen området folkehelse.
Den planlagte samordningen av de ulike oversiktsdokumentene er nødvendig når det skal
planlegges for fremtiden i nye Namsos som helhet.

21

Side 4 av 5

At ivaretakelse av folkehelseperspektivet er opplistet først som overordnet strategi er positivt,
men det vil likevel bli en utydelig strategi om den ikke samtidig ses i sammenheng med
utfordringene som er beskrevet. Disse må synliggjøres gjennom mål og videre
tiltaksbeskrivelser, inkludert i de underliggende planverk.
Tjenesteyting:
Kommunen er leverandør av tjenester til befolkningen. Spesielt for helse -og
omsorgstjenestene er utfordringen med økningen i antall eldre viktig. Størst vekst blir det i
gruppen over 80 år og det er samtidig de som krever mest ressurser. Med avtagende
aldersbæreevne må tjenestene utvikles i en bærekraftig retning. Dette kan kreve
strukturendringer og en dreining mot å gjøre de eldre mer selvhjulpne ved bruk av
velferdsteknologi, ved økt innsats på rehabilitering samt fokus på egenmestring av
dagliglivets aktiviteter. Partnerskap med frivillige lag og organisasjoner kan gi gevinster, men
trolig mer knyttet til bedre trivsel og økt livskvalitet enn at de direkte avlaster de kommunale
tjenestene.
Det er også grunn til å trekke frem det forebyggende arbeidet på helsestasjonen og i
skolehelsetjenesten, samt tjenestene for de med rus og psykiske plager og lidelser. Spesielt
sett i sammenheng med folkehelseutfordringene er arbeidet disse tjenestene gjør viktig.
Grunnlaget for god helse legges i oppveksten og tidlig innsats for utsatte barn og ungdom
bør prioriteres. Tverrsektoriell innsats er ikke bare viktig i folkehelsearbeidet, men også for å
sikre gode tjenester. Samarbeidet på tvers må inkludere også skole, barnehage, fastlege og
NAV. Alle deltjenester som kan identifisere og bidra må inkluderes.
I videre arbeid med samfunnsdelen oppfordres kommunen til å hente ut mest mulig av
kunnskapen som de ansatte i de ulike tjenesten har om befolkningen og mulighetene
fremover. Det er ikke for øvrig merknader til prosess og plan for medvirkning.
Samfunnssikkerhet
Det er positivt at samfunnssikkerhet og beredskap er løftet fram som en av flere
overordnende strategier og et fokusområde i planprogrammet. Det pekes samtidig på noen
utfordringer kommunen står ovenfor hva gjelder samfunnssikkerhet. Dette kan gjerne
utdypes ytterligere i videre arbeid, med en kort beskrivelse av utfordringene og hvordan de
eventuelt vil påvirke kommunens satsingsområder og prioriteringer.
Vi vil videre minne om at kommunen er forpliktet til å utarbeide en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt og
sivilbeskyttelsesloven. Denne skal gi en oversikt over kommunen sine utfordringer knyttet til
samfunnssikkerhet og beredskap og er et naturlig grunnlagsdokument for kommuneplanens
samfunnsdel. Hvordan arbeidet med å skape en helhetlig forståelse av risiko og sårbarhet i
den nye kommunen, og hvordan helhetlig ROS-analyse er tenkt relatert til arbeidet med
samfunnsdelen, kan gjerne belyses i planprogrammet.
Kommunal samordning og økonomi
Planprogrammet beskriver på en svært god måte oppbygning og sammenheng i
kommuneplanstrukturen, skisserer målsetninger, fortrinn, utfordringer og strategier for viktige
samfunnsområder med utgangspunkt i demografisk utvikling, infrastruktur, klima og miljø,
folkehelse, beredskap samfunnssikkerhet og samordnet arealpolitikk.
Ut fra de gitte målsettinger for den nye kommunen (pkt 2.2.) og utfordringer som beskrives
for den nye kommunen (punkt 4) i planprogrammet, så vil Fylkesmannen allerede nå
understreke viktigheten av at de fremtidige driftsbudsjett/økonomiplaner må være i samsvar
med politiske prioriteringer og innenfor det handlingsrommet den nye kommuner vil få.
Investeringer bør være i samsvar med de fremtidige behov for den nye kommunen. Dette for
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å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi for nye Namsos som vil være en forutsetning for å
nå de mål som er satt for den nye kommunen.

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)

Tor Sæther

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Saksbehandlere:
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00
Samfunnssikkerhet: Kaja Kristensen – 73 19 91 69
Helse og omsorg: Toril Skjørholm – 74 16 81 56
Reindrift: Risten-Marja Inga – 74 13 80 53

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Pb 2560
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STEINKJER

Innspill til
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032:
Her er veldig mye bra. Jeg savner allikevel tros- og livssynsdimensjonens betydning og disse
aktørenes plass i kommuneplanens samfunnsdel og i planprosessen.
Det ville i det minste vært naturlig å nevne disse under punkt 7.1 i planen: Hvordan, hvem og
når skal vi involvere?
Under fokusgrupper/gruppe-intervju står bl.a. - «Frivilligheten/lag og foreninger/flyktninger
og innvandrere/tiltaksapparat» - og «Kulturlivet». Sammen med disse nevnte, er tros- og
livssynsaktørene viktig samfunnsaktører og en ressurs i arbeidet med beredskap i mange
henseende.

Jøa, 14/3 – 2018
Jon Olav Skreddernes
Fosnes Krf
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
NAMSOS KOMMUNE
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår dato:
Deres dato:

15.03.2018

Vår referanse:

201810074-4

Vår saksbehandler:

Deres referanse:

2018/372-4

Anne Caroline Haugan

Nye Namsos kommune - Fylkeskommunens
uttalelse - Høring planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
Vi viser til tilsendt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 for Nye
Namsos kommune og brev datert 8. mars 2018, angående vedtak.
Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er en prioritert oppgave i den nylig
vedtatte planstrategien for Nye Namsos kommune. Vi mener at det er et godt grep å
bruke prosessen med kommuneplanens samfunnsdel som en del av sammenslåingsarbeidet, slik det ble redegjort for i møte i Regionalt planforum 7. mars 2018. Vi støtter
også vurderingene som ligger bak vedtaket om at endelig plan skal vedtas av det nye
kommunestyret, bl.a. for å sikre politisk eierskap til kommuneplanens samfunnsdel.
Medvirkningsprosesser som et grunnlag for å styrke lokaldemokratiet
Det legges opp til en bred og omfattende involveringsprosess. Nye Namsos har
ambisjoner om å styrke lokaldemokratiet gjennom ulike typer for innbyggerdialog fram
mot sammenslåing 1.1.2020. Prosessen med samfunnsdelen skal brukes aktivt i dette
arbeidet og vil gi verdifullt erfaringsgrunnlag når den nye kommunen trer i kraft.
Planprogrammet presenterer en rekke aktuelle metoder for medvirkningsprosesser.
Dette er positivt, samtidig som det kan være utfordrende, ikke minst med å forvalte all
informasjon som samles inn på en systematisk måte. Det er viktig å være bevisst og
målrettet, gjerne allerede i planprogrammet, med føringer om hva det ønskes svar på/
spesielle tema, for deretter å velge målgrupper og medvirkningsmetoder med det som
utgangspunkt.
Ungdom og skoleelever er en av de oppførte målgruppene. Det er viktig at ungdom blir
direkte involvert i dette arbeidet, men det kan være hensiktsmessig å bruke elevråd og
ungdomsråd i planprosessen for å få en representativitet på en effektiv måte.
Nåsituasjon / utfordringsbildet
Det er positivt at prosjektplanen skisserer at det etableres en «faktabank» for nye
Namsos, som grunnlagsbeskrivelse av nåsituasjonen og utfordringsbildet. Det kan være
fornuftig å fortsette arbeidet med dette også etter april 2018, for å fortsette å bygge
kunnskapsgrunnlag mot videre planlegging.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Overordnede utfordringer
Planprogrammet peker på flere overordnede utfordringer for regionen. Konsekvensene
av disse trekkene må utredes nærmere i samfunnsdelen.
Videre er det pekt ut flere fokusområder og strategier for kommuneplanen. Disse må
ses i sammenheng, og noen kan trolig med fordel slås sammen for å få et mer helhetlig
fokus. Eksempelvis kan strategi for innovasjon og næringsutvikling ses samlet. Den nye
kommunen vil være en stor jord- og skogbrukskommune i framtida, og det vil være
naturlig at også landbruk løftes inn i en næringsstrategi. Man bør også vurdere å
involvere landbruksmiljøene i medvirkningsprosessen.
Når ett av utfordringstrekkene til den nye kommunen er større andel eldre, samt at det
pr i dag er et arbeidsplassoverskudd, bør rekruttering og sysselsetting være et tema
fremover. Befolkningens kompetanse er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for
velferd, vekst, verdiskaping og bærekraft (Nasjonal kompetansepolitisk strategi 20172021). I Trøndelag jobber vi med en regional strategi for arbeidskraft- og kompetanse
(RAK), med mål om å vedta strategien i 2018. Det kan være hensiktsmessig for nye
Namsos å vurdere å ta kompetanseutfordringer inn som de sentrale utfordringer i
arbeidet med samfunnsdelen.
Kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i langsiktig tenking rundt arealbruk
Verken Namsos, Namdalseid eller Fosnes har gjennomført en kartlegging og verdsetting
av friluftsområdene i kommunen i tråd med veileder M98-2013. Et slikt arbeid gir
grunnlag for helhetlig tenkning når areal blir satt under press, og kan bidra til å ta vare
på viktige områder for rekreasjon, fysisk aktivitet og opplevelser i hele den nye
kommunen. Temakartet er også et plankrav ved etablering av rekreasjonsløyper for
snøskuter, og ved konsekvensutredninger. Vi anbefaler at dette gjennomføres før Nye
Namsos skal utarbeide kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen kan bistå i arbeidet
med kartlegging og verdsetting, både med råd og veiledning og med prosjektmidler.
Folkehelse som virkemiddel for ønsket samfunnsutvikling
Det er positivt at folkehelseloven er løftet fram som et virkemiddel som skal bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og at oversiktsdokumentet over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal inngå som grunnlag for arbeidet med den
nye kommunens planstrategi.
Under kapittel 4 «Utfordringer» – er det opplistet hva som anses som de viktigste
folkehelseutfordringene i den nye kommunen. Dette baseres på opplysninger fra
overnevnte oversiktsdokument. Vi anbefaler at det i planprogrammet presiseres at
oversiktsdokumentet skal være et aktivt redskap i arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel ikke bare for å vurdere utfordringsbildet, men også som et redskap for å
definere fortrinn og ressurser som kan bidra til å fremme befolkningens helse.
Kapittel 5 lister opp hvilke hovedsatsingsområder kommuneplanens samfunnsdel skal
preges av. Aller først er nevnt ivaretakelse av folkehelseperspektivet og miljø- og
klimamålsettinger. Deretter følger ti strategier for ulike samfunnsområder. Nye Namsos
kommune skal ha honnør for at det allerede i planprogrammet legges premisser for å
ivareta viktige sektorovergripende tema. Et godt råd for å ivareta folkehelseperspektivet
i arbeidet med samfunnsdelen, er at det allerede i planprogrammet legges inn en føring
om at samfunnsdelen skal utredes/vurderes med henblikk på konsekvenser for
befolkningens helse. I en slik prosess kan det være hensiktsmessig å benytte metodikk
Dokumentnr.: 201810074-4
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
for helsekonsekvensutredninger (HKU), eller elementer fra slik metodikk. Omfanget av
en slik utredning/vurdering vil avhenge av hvor mye tid og ressurser som legges inn i
dette.
Regionbyen Namsos som kommunesenter
Planprogrammet løfter fram viktigheten av at kommunesenteret Namsos beholder og
videreutvikler sin vekstkraft som regionby. Det er positivt at de to planprosessene med
samfunnsdelen og revisjon av sentrumsplan Namsos blir sett i sammenheng. Samtidig
må samfunnsdelen gi føringer/ ambisjoner for de «gamle» kommunesentrene og evt.
andre naturlige møtesteder for innbyggerdialog.
Gjenreisingsbyen Namsos kan gjerne løftes fram i utvikling av nye Namsos. Alle de tre
kommunene er i gang med utarbeidelsen av kulturminneplaner. Minner fra eldre og
nyere tid er et viktig grunnlag for å utvikle stedsidentitet og stolthet over hele den nye
kommunen.

Planprogrammet viser etter vår vurdering god forståelse av plansystemet og
planprosessen. Vi ønsker Nye Namsos kommune lykke til videre med det viktige
nybrottsarbeidet det er å utarbeide en samfunnsplan for en ny kommune. Vi vil også
oppfordre til videre bruk av Regionalt planforum i neste fase av prosessen.

Med vennlig hilsen
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Anne Caroline Haugan
Samfunnsplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Saksbehandlere:
Kultur og folkehelse: Oddveig Bredesen og Kyrre Kvistad.
Plan og næring: Per Jorulf Overvik, Karl Heinz Cegla og Birgitte Skjørholm Dillan.

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
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NAMSOS KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2018/059031
15.03.2018
985399077

Uttalelse til planprogram kommuneplanens samfunnsdel Namsos
kommune 2020-2032
Vi viser til høringsbrev dat. 31.01.2018, mottatt 12.3., med høringsfrist 15.3.2018. Vi ble likevel
kjent med saken ifm sak i planforum, der vi deltok.
Innledningsvis henviser vi til vårt informasjonsbrev til Namsos kommune teknisk, dat 7.2.2017,
med tittel: Plansaker etter plan- og bygningsloven og Mattilsynet som høringsinstans.
Temaet vannforsyning i den nye storkommunen vil naturlig kunne inngå i flere deler i programmet,
som infrastruktur, folkehelse og beredskap, klima og miljø, og under hovedsatsingsområder.
Foruten Plan- og bygningsloven vil også drikkevannsforskriften, vannforskriften (om vannområder),
samt Nasjonale mål for vann og helse, være førende i planarbeidet. Drikkevannsforskriften § 26
omhandler kommunens plikter til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet, og ha oversikt over alle
vannforsyningssystemer. Dette siste bl.a. for lettere å sikre hensynet til drikkevannskildene i
planarbeidet.
Vi vil framheve at sikker og god vannforsyning i kommunen vil være den viktigste infrastrukturen
for å sikre liv og helse, både i fredstid og under kriser og krig.
Andre fagområder i Mattilsynet som akvakultur og landbruk kan også være aktuelle med hensyn
på bl.a. miljø, arealdisponering mv.
Følgende mer konkrete mål og momenter bør/kan inngå og vurderes i kommuneplanens
samfunnsdel:


Sikre og beskytte nåværende og framtidig vannforsyning med hensyn på forurensning og
sikring av arealer og vannkilder.



Sette mål for at en økt andel av innbyggerne er tilknyttet helsemessig trygg og sikker
vannforsyning.



Mål for kommunalt tilsyn med funksjon og utslipp fra avløpsanlegg til eventuelle
drikkevannskilder.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Torger Hundseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779040
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)
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Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Deres ref. — Vår ref. 2018/059031 — Dato: 15.03.2018



Sette mål for eventuell forbedring av vannkvaliteten i drikkevannskildene.



Mål for utskifting av gammelt ledningsnett.



Mål for etablering av reservevannsforsyning, krisevannforsyning og nødvannsforsyning
(sikkerhet og beredskap). Dette kan innebære samarbeid med andre vannverk og
kommuner.



Planlegge etablering av ny kommunalt eid vannforsyning der det er behov ved nye boligeller hyttefelt.



Vurdere effekter av klimaendringer på vannforsyningen.

Med hilsen

Torger Hundseth
seniorinspektør
Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer (fmtlpost@fylkesmannen.no )
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Fra: Bjørn Thomas Åhren (bt.ahren@gmail.com)
Sendt: 16.03.2018 00:07:55
Til: Postmottak Namsos Kommune
Kopi:
Emne: Høringsuttalelse planprogram 2020-2032
Vedlegg:
Det er i desember 2017 uttalt at Nye Namsos ønsker å bli en sørsamisk språkkommune. I tillegg drives samisk
reindrift innenfor Nye Namsos.
Med bakgrunn i dette så er det ønskelig at kulepunktet om sørsamisk kultur i kapittel 5 Hovedsatsingsområder endres
til: Strategi for ivaretakelse av samisk språk, kultur og samfunnsliv.
Mvh
Thomas Åhrén
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Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
postmottak@namsos.kommune.no
Stjørdal, 15.03.2018

Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Tuistforening og Namdal turlag
__________________________________________________________________________________

Høringsuttalelse til forslag til planprogram
for kommuneplanens samfunnsdel 20202032
Innledning
Forum for natur og friluftsliv Trøndelag er kjent med at nye Namsos har lagt ut et forslag til
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring og ønsker å være med å påvirke prosessen
så tidlig som mulig.

FNF er positive til at nye Namsos gjennom intensjonsavtalen ønsker å «være en foregangskommune
innen miljø- og klimatiltak og bidra aktivt i det grønne skiftet», og synes det er riktig at dette kommer
til uttrykk i planens formål. Samtidig er det bra at kommunen anerkjenner klima og miljø som en
utfordring i kapittel 4.6, samt inkluderer «ivaretakelse av miljø- og klimamålsetninger» under kapittel
5.0, «hovedsatsningsområder». Planprogrammet tar videre utfordringene knyttet til folkehelse på
alvor, noe vi i FNF mener er en essensiell overordnet utfordring blant befolkningen som derfor bør
legge tydelige føringer for ytterligere arbeid med kommunedelplaner.
Vi er videre kjent med at en kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2018-2021 er
under revidering, og vil komme med noen innspill for hvordan kommuneplanens samfunnsdel kan
legge grunnlaget for både gjennomføringen av denne og arbeidet med nye revideringer etter 2021,
samt for kommuneplanens arealdel.

Våre merknader
__________________________________________________________________________________
Forum for
natur og friluftsliv
Trøndelag

Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
trondelag@fnf-nett.no / 97726263
www.fnf-nett.no/sortrondelag
Org. nr.: 916627831
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Klima og miljø
I planprogrammets kapittel om utfordringer, kapittel 4.5, vies klima og utslipp stor oppmerksomhet.
Dette er selvsagt positivt, men vi mener at også naturmangfoldhensynet må dyttes frem i større grad.
Med over 4400 arter på rødlista, savner vi at utfordringer knyttet til tap av biologisk mangfold og
leveområder anerkjennes som et viktig fokusområde i årene som kommer. Vi ønsker også at fokuset
på god arealforvaltning konkretiseres med hensyn på økologiske og bærekraftige perspektiver. Selv
om dette i større grad vil komme til uttrykk i kommuneplanens arealdel, kan samfunnsdelen være
med på å legge premisser som totalt sett vil være positivt for ikke bare biologisk mangfold, men også
for bevaring av nærnatur og friluftslivsområder. Dette vil videre være helt i tråd med
hovedmålsettingen med å etablere nye Namsos, spesielt med tanke på «å sette innbyggeren i
sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår (…)».

Vi ønsker videre å rette fokus på naturkartlegging som et viktig verktøy for de kommende
planprosessene. Mange av de nærliggende kommunene har kartlagt sine friluftslivsområder
(kart.naturbase.no). Vi kan ikke se at Namsos kommune har begynt med dette, og det er heller ikke
nevnt i kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017. Dette er løftet fram i
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging
av friluftsområder. Her er det et mål om at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og
verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Det er satt av statlige og regionale midler til å bistå
kommunene i dette arbeidet. Vi mener naturkartlegging (ikke bare friluftslivsområder) vil være en
langsiktig investering i arbeidet med å nå de fleste av nye Namsos sine målsetninger og visjoner, og
bør derfor tillegges vekt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil i tillegg være viktig med hensyn til
å kunne nå målet om å ta en «bærende rolle i bioøkonomien». Relatert til dette bør ikke hensynet til
økonomisk bærekraft overskygge de økologiske aspektene som kontinuerlig er under press fra
næringer som havbruk og skogbruk. Vi minner om at 39,4% av landarealet i nye Namsos er
produktivt skogareal, og det er store utfordringer med opprettholdelse av biologisk mangfold knyttet
til denne næringen.

Folkehelse
Forum for natur og friluftsliv arbeider mye med å fremme folkehelseperspektivet i vårt arbeid. Vi ser
en udelt positiv effekt av friluftslivets rolle opp mot folkehelsen, som dermed gjør friluftslivet til en av
de viktigste økosystemtjenestene naturen gir for samfunnet. Effekten av fysisk aktivitet på folkehelse
er godt dokumentert. Tall fra SSB viser at 94% av landets befolkning deltok på friluftslivsaktiviteter i
løpet av 2014 og utallige studier fremhever den positive effekten av friluftsliv på fysisk og psykisk
helse. Planprogrammet nevner de viktigste utfordringene innen folkehelse som blant annet «lav
fysisk aktivitet (…)», «mangel på sosiale møteplasser», «overvekt og fedme (…)» og «utfordringer
innen psykisk helse (…)». Vi mener alle disse utfordringene kan løses gjennom å aktivt fremme
friluftslivet og fordelene dette før med seg. Ved å inkludere friluftsliv i samfunnsdelen, eksempelvis
under «hovedsatsningsområder», vil det sikre at kommunens arbeid med andre relevante delplaner
eller konkrete tiltak er forankret i et overordnet og lengre perspektiv.

__________________________________________________________________________________
forum for
natur og friluftsliv
Trøndelag

Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
trondelag@fnf-nett.no / 97726263
www.fnf-nett.no/sortrondelag
Org. nr.: 916627831
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Forum for natur og friluftsliv ønsker lykke til videre i planarbeidet, og håper våre innspill tas til
etterretning. Vi følger planprosessen videre, og vil vurdere å komme med mer konkrete innspill når
samfunnsdelen kommer på høring.

Vennlig hilsen
Fredrik Fredriksen
Rådgiver
FNF Trøndelag

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Org. nr.: 916627831
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Namsos kommune
Otterøyrådet

Elin Skage Knappe

Melding om vedtak
Vår ref:

Deres ref

2018/372-17

Saksbehandler

Dato

Marit Grøtan 48198792

12.03.2018

Høring/ offentlig utlegging - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Namsos kommune 2020-2032

Høringsuttalelse fra Otterøyrådet - Namsos kommune - 28.02.2018
Innledningsvis vil vi kommentere lesbarheten i planen – vi brukte en del tid på å forstå formålet
med dokumentet og få oversikt over innholdet. Utfordringen oppstod sannsynligvis fordi
dokumentet snakker om flere formål, formål1: å legge en plan for arbeidet med samfunnsdelen,
og formål 2: å lage en samfunnsdel i kommuneplanen. Dette oppfattet vi som nokså forvirrende
og kanskje kunne vi ha ønsket mer tydelighet i kap.2 Bakgrunn og formål.
Kanskje kunne dokumentet også ha hatt en tydeligere to-deling: Strategi for kommuneplanens
samfunnsdel og Organisering og framdrift arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Kap. 3 gir en god oversikt over situasjonen i Nye Namsos. Her inkluderes viktige element. Vi ser
lave fødselstall og at andelen eldre vil utfordre bæreevnen. Vi merker oss at gruppen 80 + vil bli
betydelig og mener at dette må vurderes i diskusjonen om satsning på hjemmebasert omsorg
kontra institusjonsomsorg. Det kan ikke være tilstrekkelig med satsning på hjemmebasert omsorg
– også dekningsgrad for langtidsopphold (sykehjem) må opp. Befolkningsnedgangen trekkes
også fram og vi ser dette som et sterkt argument for innsats som må rettes mot økt bolyst. I
tillegg vil vi kommentere fortrinnet som ligger i sterk dugnadsånd. Vi er enige i verdien og
ressursen som ligger her, men vi anser den også som en sårbar ressurs som lett kan utarmes om
den ikke verdsettes og støttes. Dugnadsånd handler dessuten om identitet og samhold – noe som
blir grunnleggende viktig og kanskje utfordrende når ulike geografiske områder skal oppnå «vifølelse».
I kap. 4 omtales utfordringsbildet og ser at viktige institusjoner i sentrum av Namsos får stor
oppmerksomhet (sykehus, universitet, flyplass, tingrett). Vi deler synet på viktigheten av å verne
Postadresse
Postboks 333 Sentrum

Besøksadresse
Abel Margrethe Meyers gt 12,
Namsos

7801 NAMSOS
E-post:
postmottak@namsos.kommune.no
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om disse institusjonene, men ser også at utkantene av kommunen har svært viktige institusjoner
som legger grunnlaget for bosetting her. Nærhet til butikk, barnehage, skole og
omsorgsinstitusjoner er en forutsetning om folk også i framtiden skal være bosatt i hele
kommunen (Jøa, Elvalandet, Botnan, Otterøya, Bangsund, Statland og Namdalseid i tillegg til
Namsos by).
Hovedsatsningsområdene i kap.5 gir gode visjoner for de fleste samfunnsområdene. Utfordringen
for det videre planarbeidet blir nok å konkretisere og lage målsettinger som faktisk lar seg
etterprøve. Vi savner kanskje et distriktsvennlig punkt (ettersom Namsos by ses som et eget
punkt), men vi forventer at distriktene blir tildelt stor oppmerksomhet gjennom de øvrige
punktene.
Vi ser at organisering av planarbeidet i kap.6 skal tilrettelegge for medvirkning og demokratiske
prosesser. Rådet synes at tankene omkring servicetorg/innbyggertorg er svært spennende og
kunne ha ønsket en mer utdyping her. Hva legger man i begrepet servicetorg/innbyggertorg? Og
vil en slik ordning bare gjelde for arbeidet med samfunnsdelen før sammenslåing? Vil denne type
torg være noe man ser som en varig ordning i den nye kommunen – og med hvilken funksjon?
Under punkt 6.2 (Koordinering av planprosesser) ser vi at Boligpolitisk handlingsplan for
Namsos kommune utheves som en av de mest sentrale planprosessen. For Otterøyrådet er det
naturlig nok viktig å få forsikringer om at denne planen ikke bare omfatter Namsos sentrum, men
også gjelder for distriktene!

Vennlig hilsen
Marit Grøtan/sign.
Møtesekretær
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Fra: Ella Skjærvik (ella.skjaervik@fosnes.kommune.no)
Sendt: 19.03.2018 10:06:17
Til: Ella Skjærvik
Kopi:
Emne: VS: Kommentarer til Planprogram
Vedlegg:
Fra: Eva Fiskum
Sendt: mandag 19. mars 2018 09:44
Til: Elin Skage Knappe <Elin.Skage.Knappe@namsos.kommune.no>
Emne: Kommentarer til Planprogram
Hei Elin
Beklager at jeg sender inn mine kommentarer etter høringsfristen 15. mars, men det er klarert med Inge og Marthe
J.
Jeg har følgende jeg ønsker å kommentere til høringsutkastet (dette er vel mer tanker om hvordan vi kan forstå de
fokus som ligger i programmet og hvordan evt. gå videre på disse):
· Pkt 2.1: Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomheten i
kommunen….: Her er det viktig at dette tydeliggjøres videre fremover og at ulike plannivå får en god
sammenheng – her har vi store forbedringspotensialer
· Pkt 2.2: Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft….: Utviklingskraft blir et
essensielt begrep fremover. Viktig at dette diskuteres og at vi oppnår felles forståelse av hva dette
innebærer. Innen helse og omsorg, og spesielt i Namsos har vi jobbet mye med utviklings‐ og
innovasjonskraft. Videre i dette punktet pekes det i kulepunkt fem på at den nye kommunen skal være
innovativ; hvilken forståelse av begrepet innovativ som legges til grunn vil legge føringer for fokus og
prosess – viktig å legge til rette for brede diskusjon/involvering også her.
· Mot slutten av pkt 2.2 vises det til at det legges opp til bred dialog og utstrakt medvirkning (følges opp i pkt
7)….. her vet vi jo at både innbyggerstemmen og ansattstemmen er viktige bidragsytere, i tillegg til
næringsliv og frivilligheten i våre kommuner. Skal vi kunne lykkes med dette blir det spennende å se
hvilke kanaler og grep for involvering det legges opp til. Noe av mitt fokus i møte med Inge og Marthe 16.
mars gikk nettopp på at vi i denne involveringen også må legge vekt på å bygge gode og realistiske
forventinger til hva innbyggerne selv, familie, naboer, frivilligheten osv. må bidra med for å bygge nye
Namsos og skape bolyst og involvering av alle innbyggerne. Dette som et svært viktig bidrag i tillegg til det
offentlige sitt ansvar. Hvis innbyggerne videre fremover forventer at det offentlige skal levere for
eksempel helse og omsorgstjenester på tilsvarende nivå som i dag, vil gapet mellom forventninger og
rammer raskt kunne føre til «kollaps» ‐ både i forhold til behov for antall ansatte i helse og omsorg og
andel av kommunens budsjett. Her må innbyggere og offentligheten utfylle hverandre bedre enn det vi
greier i dag.
· Pkt 3: jfr sysselsettingen i den nye kommunen – her pekes det på at en tredel av de sysselsatte i nye
Namsos er ansatt innen helse‐ og omsorgstjenester….: Her tar jeg for gitt at vi som vertskommune for
Sykehuset Namsos også har mange innbyggere som er ansatt der. Med så mange helseansatte i kommunen
er vi svært sårbare i forhold til sykehuset Namsos sin videre fremtid, samt videre drift for Nord Universitet
campus Namsos. I tillegg er dette en ansattgruppe som er helt avhengig av å kunne få ta del i en
kontinuerlig kompetanseutvikling for å kunne bidra til leveranse av faglig forsvarlige tjenester – noe som
kan være økonomisk krevende. Videre vet vi av erfaring at dette også dessverre er yrkesgrupper med høyt
sykefravær – blir utfordrende å møte videre fremover. Til slutt vet vi at rekrutteringen til helsefagstillinger
er svært utfordrende – hvordan greier vi å gjøre oss attraktive i forhold til å sikre tilstrekkelig bemanning i
årsverkene våre videre fremover?
· Du viser videre i pkt 3 til at kultur er en viktig bærebjelke i hele den nye kommunen…: Her nevner du ikke
idrett og friluftsliv med et eneste eksempel – dette kan oppleves både provoserende og svært sneversynt
i forhold til den massive aktiviteten vi har også innen denne delen av kulturen i våre tre kommuner. Vi må
være tydelige i vår kulturforståelse på at idrett og friluftsliv er en like stor (om ikke større) og like viktig
del av det totale kulturlivet.
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·

·

Pkt 4.3 Infrastruktur: Her vises det til mangelfull mobildekning i deler av nye Namsos. Tilgang på god
mobildekning og godt utbygd bredbånd vil være avgjørende for hvordan vi kan tilrettelegge for tjenester i
private hjem videre fremover. Et mål i helse og omsorg er at vi skal tilrettelegge våre tjenester slik at
innbyggerne kan oppleve selvstendighet, trygghet og verdighet i eget hjem så lenge som ønskelig! Her vil
utbygging av velferdsteknologiske løsninger avhenge av kommunens fokus på videre utbygging av
nettilgang (dette forstod jeg i møte med Inge og Marthe at det allerede var satt i gang gode prosesser på –
bra!)
Pkt 5 Hovedsatsingsområder: Kulepunkt 7 Strategi for innovasjon – her bør innovasjon og utvikling bakes
sammen til ett felles fokus. I tillegg savner jeg en strategi for teknologi og digitalisering og en egen strategi
for hvordan legge til rette for utvikling av et aldersvennlig samfunn/leve hele livet (jfr den demografiske
utviklingen vi ser vi står foran). Etter kulepunktene vises det til at samfunnsdelen også skal tydeliggjøre
satsningsområder for kommunen som blant annet arbeidsgiver. I den sammenheng savner jeg tydelige
fokus på Strategi for kompetanse og rekruttering.

Dette var noen av de tankene jeg har i forhold til Planprogrammet, så langt.
Jeg venter med spenning på prosess for utarbeidelse av ny samfunnsdel av kommuneplanen J. I helse og omsorg
har vi per i dag mange utgåtte planer som vi ikke har kunnet revidere pga. manglende overordnede planer – vi har
et massivt planarbeid foran oss!!!
Mvh
Eva Fiskum
Helsefaglig rådgiver
Namsos kommune
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Dato: 12.03.2018
Saksref: 201802292-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår saksbehandler: Madeleine Kristensen
Telefon:
Mobil: +47 99276453
E-post: Madeleine.Kristensen@banenor.no

Namsos kommune - Uttalelse til høring av planprogram ny samfunnsdel Namsos
Det vises til e-post av 26.02.2018 med oversendelse av høringsbrev og forslag til planprogram.
Det er pr. dags dato ingen trafikkselskaper som utøver transport på Namsosbanen, og det
gjennomføres ikke drifts- og vedlikeholdsarbeid på banen. Banen er tidligere foreslått nedlagt, men
per i dag er det usikkert om dette vil skje. Inntil videre er det derfor nødvendig å anse banen som
aktuell for fremtidig trafikkering med tog, med de begrensninger det legger på aktivitet langsmed og
på tvers av banen.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Madeleine Kristensen
planlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA
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1. Innledning og sammendrag
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner og (via en grensejustering mot Nærøy kommune) Lund Krets vedtok i 2016 å slå seg sammen og bli en ny
kommune fra 1.1.2020. Midtre Namdal samkommune er vedtatt oppløst fra samme dato, og tjenesteområdene i virksomheten inngår i nye Namsos
kommune.
Intensjonsavtalens kapittel 4.2.3 beskriver målsettinger for nye Namsos som samfunnsutvikler. Det handler om langsiktig tenkning rundt arealbruk,
utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred forstand.
I intensjonsavtalens kapittel 9 om samfunnsutvikling står det blant annet:
Som grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling i tråd med intensjonsavtalens målsettinger, skal fellesnemnda så snart som mulig starte arbeidet med å
utarbeide en ny og felles kommuneplan. Arbeidet skal være bredt forankret hos alle dagens kommuner og sikre en tydelig involvering for på best mulig måte
å bli et godt styringsredskap for fremtidig utvikling til innbyggernes beste.
På bakgrunn av at fellesnemnda har vedtatt å utarbeide en felles kommuneplan, i dette tilfellet kommuneplanens samfunnsdel, er det i forkant av arbeidet
utarbeidet et planprogram. Planprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens (pbl) § 11-13 og § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for
gjennomføringen av kommuneplanarbeidet både med hensyn til innhold og prosess.
Planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 er to-delt. Det skal:
1. Gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke hovedspørsmål/satsingsområder planarbeidet tar opp, og
2. Gjøre rede for organisering av planarbeidet, herunder opplegget for medvirkning og framdrift.

3
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2. Bakgrunn og formål
2.1 Overordnede føringer
Kommunenes plansystem består av flere dokumenter med forbindelse til hverandre. Planverket «lever» så lenge det brukes, evalueres, rulleres og
revideres.
De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:
-

Planstrategien, som ikke er en egen plan men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv

-

Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv

-

Kommunedelplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for
å løse sektorovergripende utfordringer

-

Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer

-

Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv

Det kommunale planarbeidet med krav om prosess og medvirkning er nedfelt i Kommuneloven generelt og mer detaljert i Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) fra 2008.
Kommuneplanens samfunnsdel (§ 11-2 i plb) skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen
som organisasjon. Den skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, og gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og
strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en
handlingsdel/økonomiplan som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen/økonomiplanen skal revideres årlig.

4
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Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 som en del av samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven legger til rette for politisk forankring av folkehelsearbeidet og
for en langsiktig, systematisk innsats.
§ 5 i Folkehelseloven krever at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke
inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:
a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,
b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og
c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal være skriftlig og
identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på
trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
§ 6 i Folkehelseloven krever at oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av
kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Oversiktsdokumentet skal være et aktivt redskap i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen. Både som grunnlag for å vurdere utfordringsbildet, og som et redskap for å definere fortrinn og
ressurser som kan bidra til å fremme befolkningens helse.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet
som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.
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2.2 Formålet med planarbeidet
Hovedmålsettingene for den nye kommunen er nedfelt i en framforhandlet intensjonsavtale datert 16.6.2016.
Hovedmålsettingen med å etablere Nye Namsos er:
1. Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg.
2. Å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår for innbyggerne i alle deler av den nye kommunen.
Den nye kommunen skal:


I fellesskap utvikle den nye kommunens samlede ressurser som kompetanse, kulturelle og materielle verdier og utviklingsmuligheter



Bygge på det beste i hver enkelt kommune



Sikre tjenester med god og riktig kvalitet og effektiv ressursbruk



Skape vekstkraft og være attraktiv for innbyggere og næringsliv



Være framtidsrettet og innovativ



Bedre infrastrukturen i hele kommunen



Være en foregangskommune innen miljø- og klimatiltak og bidra aktivt i det grønne skiftet



Utvikle Namsos som regionby for hele Namdalen



Styrke samfunnssikkerhet og beredskap

(Intensjonsavtalen)

6
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Formålet med å utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032, vil være å innarbeide felles mål, strategier og tiltak (inkludert
økonomiplan) i en og samme plan. Gjennom bred dialog og utstrakt medvirkning vil planen være et resultat av de behov og prioriteringer som vurderes og
drøftes underveis. Planen skal således kunne svare ut hovedmålsettingene som er nedfelt i intensjonsavtalen, og gjelde både for kommunen som
organisasjon og for kommunesamfunnet som helhet jfr Pbl § 11-2.

3. Nye Namsos – fakta og fortrinn
Den demografiske utviklingen i Fosnes og Namdalseid har vært negativ fra år 2000 og frem til i dag. Namsos har hatt positiv befolkningsutvikling frem til
2013/14, og en stagnasjon og svak nedgang i den siste tiden. Samlet sett har nye Namsos hatt befolkningsnedgang siden 2014.
Ser en fremover i tid, og forutsetter middels vekst (SSB), vil utviklingen i befolkningen og alderssammensetningen i nye Namsos se slik ut:
Befolknings, og alderssammensetning, nye Namsos frem mot 2040:
Aldersgruppe
Menn

Kvinner

2020

2030

2040

541

560

535

6-15 år

1 007

987

965

16-66 år

4 809

4 814

4 780

67 år eller eldre

1 293

1 572

1 822

0-5 år

524

530

510

6-15 år

889

940

941

16-66 år

4 897

4 814

4 794

67 år eller eldre

1 489

1 572

2 056

15 449

15 789

16 403

0-5 år

Totalt
Kilde: SSB tabell 11168
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Utviklingen i alderssammensetningen tilsier at det vil bli færre unge enn det er i dag, og flere eldre. Det ser ut til at det vil fødes færre barn i årene som
kommer. Dette medfører etter hvert færre mennesker i yrkesaktiv alder, og flere eldre som vil ha bruk for kommunale og offentlige tjenester i den nye
kommunen.
Nye Namsos avviker fra utviklingen i Norge og Nord-Trøndelag med nedgang i alle årsklasser under 67 år fram mot 2040. F.eks. øker klassen 0-5 år med
11,4% i Norge fram mot 2040, mens den i Nye Namsos reduseres med 1,7%. Veksten i 80+ er noe lavere i Nye Namsos enn resten av landet (84,6% mot
113%). Allikevel utgjør gruppen 80+ en større andel av befolkningen i Nye Namsos enn i resten av landet. Dette illustreres av beregninger av
aldersbæreevnen i figurene under. Aldersbæreevne er antallet yrkesaktive i forhold til antallet 67 og over.

Kilde: Nye Namsos – Tall og fakta (Brenne 2016)
8
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Innvandrerbefolkningen i den nye kommunen vil ha en omtrentlig sammensetning som vist i tabellen nedenfor (tall fra IMDI for 2017). I trøndersk
sammenheng er dette gjennomsnittlig sammensetning. Arbeidsinnvandring fra Polen har vært fremtredende de seneste årene.
OPPRINNELSESLAND
Innvandrere
Namsos

Andel

Land nr 1

Land nr 2

Land nr 3

987

7,6 %

Polen

Somalia

Syria

Namdalseid

67

4,2 %

Syria

Polen

Latvia

Fosnes

59

9,4 %

Polen

Thailand

Tyskland

1 113

7,2 %

10 384

7,6 %

Polen

Syria

Eritrea

Nye Namsos
Nord-Trøndelag
Kilde: IMDI

Sysselsettingen i den nye kommunen fordeler seg slik:
Antall sysselsatte i prosent

Primærnæringer

Sekundærnæringer

Tertiærnæringer

Samlet

5%

15 %

80 %

Fosnes

28 %

12 %

60 %

Namdalseid

22 %

13 %

65 %

2%

15 %

83 %

Namsos
Kilde: SSB

Nesten en tredel av de sysselsatte i nye Namsos er ansatt innen helse- og omsorgstjenester. Tilsvarende andel i Trøndelag er en femtedel. Andelen offentlig
ansatte har gått opp fra 39 % i 2011 til 43 % i 2015. Namsos som handelssentrum gjør at nye Namsos har 2 % høyere andel ansatt i varehandel enn resten av
Trøndelag.
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De største kompetansearbeidsplassene i den nye kommunen er sykehuset i Namsos, Nord Universitet, kommunenes helse- og omsorgstjenester, Olav Duun
videregående skole og innen undervisning i kommunen.
Nye Namsos vil være en kommune med arbeidsplassoverskudd. Overhalla og Trondheim er de største utpendler-kommunene for Nye Namsos. Overhalla er
den desidert største innpendler-kommunen (648 personer i 2015). Helse- og sosialtjenester er den største næringen for netto innpendling, og dette har
sammenheng med sykehuset.
Namsos har flyplass med forbindelse til Mosjøen, Bodø, Rørvik, Trondheim og Oslo. Til og fra Namsos kan du også reise med buss, hurtigbåt og ferje.
Olav Duun videregående skole ligger i Namsos, og ved denne skolen går det i 2017 ca 770 elever og ca 250 elever i voksenopplæring.
Den nye kommunen er en stor jord- og skogbrukskommune i trønders sammenheng. Det grønne skiftet blir viktig for den nye kommunen, og vice versa. Den
nye kommunen forvalter viktige laksestammer i fjord og vassdrag, reindrift, en stor viltstamme og betydelige utmarks- og natur/frilufts-ressurser. Den nye
kommunen har et stort utviklingspotensial i næringsvirksomhet knyttet til jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk. (Intensjonsavtalen)
Kultur er en viktig bærebjelke i hele den nye kommunen. Viktige elementer i kulturarbeidet er den sterke dugnadsånden, mangfoldet i frivilligheten og den
store bredden i deltakelsen i lokalsamfunnene. Av kulturelle aktiviteter i den nye kommunen nevnes korps, kor, revy- og teaterlag, kulturskole, større
profesjonelle oppsetninger i kulturhuset og konserter rundt omkring i kommunenes ulike arenaer gjennom hele året. Et allsidig og bredt idretts- og friluftsliv
er også en viktig del av kulturen i alle tre kommunene.
Namdalsavisa har en sentral rolle som samfunnsaktør i Namdalen. Avisa har hovedredaksjon i Namsos, og journalister som er utplassert og dekker saker i
hele Namdalen. Avisen er eid av Amedia.
Namdalen har en lang tradisjon for å løse oppgaver i fellesskap. Midtre Namdal samkommune vokste i sin tid fram fra langsiktig og tett regionsamarbeid.
Flere små kommuner i regionen har gjort interkommunalt samarbeid nødvendig. Behovet for utstrakt interkommunalt samarbeid mellom små kommuner er
et av regjeringens begrunnelser for å slå sammen kommunene til større enheter med bedre kapasitet. Samkommunehjemmelen opphører 1.1.2020. Nye
Namsos har innarbeidet målsettinger om interkommunalt samarbeid i intensjonsavtalens kapittel 8.1.3: Den nye kommunen skal levere tjenester til sine
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innbyggere selv. Når det er nødvendig eller hensiktsmessig, kan oppgaver løses sammen med nabokommuner som interkommunale tjenester. Den nye
kommunen skal tilby sine nabokommuner vertskommunetjenester når det er naturlig og hensiktsmessig.

4. Utfordringer
Samfunnsutviklingen i den nye kommunen har noen trekk som kan gi grobunn for bekymring. Med utfordringer menes i denne sammenhengen utfordringer
som eksisterer innad i befolkningen, som befolkningsutvikling, psykiske helseproblemer, ensomhet, mobbing og mistrivsel i nærmiljøet. Med ytre
utfordringer menes de faktorer som påvirker lokalmiljøet utenifra, som klimaendringer, økt fare for ras, tap av bilogisk mangfold, nedbygging av dyrkbar
mark, endring i globale og nasjonale økonomiske forutsetninger, økende terrortrussel og økt fare for store globale epidemier og smittefare.
I vedtatt planstrategi for Nye Namsos trekkes følgende utviklingstrekk frem som utfordrende for samfunnsutviklingen:

4.1 Den demografiske utviklingen og kommunenes aldersbæreevne
Dersom befolkningsframskrivingene til SSB går i retning middels-alternativet frem mot 2040, vil det bli færre barn og unge i nye Namsos i årene fremover, og
mange flere eldre i pensjons-alder og dermed flere eldre som trenger kommunale helsetjenester. Det ser også ut til at det blir en reduksjon i antall personer
i yrkesaktiv alder.

4.2 Sentralisering og urbanisering
Det er viktig for hele regionen at Namsos som regionby beholder og videreutvikler sin vekstkraft og fellesfunksjoner som Midtre Namdal og resten av
regionen har nytte av. Viktige samfunnsinstitusjoner og kompetansemiljøer som Sykehuset Namsos, Namsos lufthavn, Nord Universitet, Olav Duun
videregående skole, politi og tingrett har stor betydning for vekst- og utvikling. Disse institusjonene i seg selv har mange og viktige arbeidsplasser som
regionen trenger. Namdalen er avhengig av å ha en regionby som ivaretar og utvikler disse funksjonene, og som samtidig er sterk og attraktiv nok til å
tiltrekke seg nye kompetente arbeidstakere og nye offentlige og private virksomheter.
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4.3 Infrastruktur og kommunikasjon
Veistandarden er varierende i den nye kommunen. I intensjonsavtalen er Fylkesvei 17 og 769 trukket fram som veier som trenger opprusting. Gode og
tilfredsstillende veinett for syketransport og pendling, samt utbygd sykkelveinett i kommunen er også trukket fram som viktige for god samfunnsutvikling i
nye Namsos.
Deler av den nye kommunen har svært dårlig eller ingen mobildekning. Likeså er deler av kommunen uten bredbåndtilgang. Dette framkommer i
kommunenes oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (oversiktsdokumentet).
Fosnes kommune har buss, ferjeforbindelse, hurtigbåt og tilbringertjeneste, men mangler bru, noe som innskrenker muligheten til uavhengig å kunne
komme til og fra Jøa.
Lund blir et strategisk «brohode» med ferjeforbindelse over mot en ny storkommune på nordsiden av Foldafjorden. Bedret ferjeforbindelse mellom Lund og
Hofles blir i denne sammenheng et naturlig fokusområde.

4.4 Folkehelse
Befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer er godt beskrevet i de tre kommunenes oversiktsdokument (Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i kommunen).
De viktigste utfordringene innen folkehelse er:
-

Lav fysisk aktivitet og mye stillesitting i deler av befolkningen, og ungdom som bruker mye tid
foran skjerm

-

Utfordringer med overdrevet bruk av alkohol blant enkelte voksne og unge

-

Mobbing via sosiale medier og i virkeligheten (gjelder barn og unge)

-

Mangel på sosiale møteplasser

-

Overvekt og fedme i deler av befolkningen
12
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-

Sosiale helseforskjeller i befolkningen som skapes bl. a. gjennom lavt utdanningsnivå,
«utenforskap» og fattigdomsproblematikk

-

Utfordringer innen psykisk helse, depresjon og ensomhet i deler av befolkningen

4.5 Beredskap, samfunnssikkerhet og en samordnet arealpolitikk
Arealplaner, reguleringsplaner, beredskapsplaner og strategier for å imøtekomme natur- og klimarelaterte større og mindre kriser, har i dag ulik status i
kommunene i nye Namsos. En samordning av arealplanene og beredskapsplanene vil være nødvendig for å få oversikt over, og komme til politisk og
administrativ enighet om hvordan en i den nye kommunen skal ha en bærekraftig og tilpasset areal-, og naturforvaltning og sikre kommunen mot eventuelle
kriser.

4.6 Klima og miljø
Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 fastslår at det er et mål å gjøre Trøndelag til et lavutslippssamfunn. Dette krever tett dialog blant annet med
kommunene. Utvikling av miljøteknologi og fremtidsrettede løsninger er nødvendig for å nå målet, og i Trøndelag har en et godt grunnlag for å videreutvikle
grønn industri og næringsliv.
Skal regionen og Nye Namsos lykkes i utviklingen av miljøvennlig teknologi og fremtidsrettede løsninger, må det legges til rette for verdier og næring basert
på fornybare ressurser, høstet på en bærekraftig måte. Med utgangspunkt i verdikjedene fra skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, skal Trøndelag ta en
bærende rolle i bio-økonomien. Dette krever fokus på faktorer som kompetanse og arbeidskraft, kunnskapsnettverk, klynger og innovasjonsnettverk,
innovasjonssystemer etc. Samspillet mellom næringsliv og FoU er avgjørende. Nye Namsos sin rolle vil være å bidra med å tilrettelegge arenaer og
muligheter for et slik samspill.
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5. Hovedsatsingsområder
5.1 Overordnede hensyn
Følgende fokusområder skal vurderes ved utarbeidelse av samtlige strategier:
-

Folkehelse

-

Klima og miljø

-

Innovasjon og utvikling

-

Universell utforming

-

Inkludering

5.2 Overordnede strategier
For å sikre målsettinger i intensjonsavtalen, samt innfri mandatet som er gitt til arbeidsgruppe K1 ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, vil
følgende fokusområder og *overordnede strategier prege Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032:

1

Tema

Sentrale stikkord

Strategi for infrastruktur og samferdsel

Vegnett, gang- og sykkelveinett, kollektivtransport-tilbudet, forbindelsen mellom fastlandet og Jøa,
forbindelsen mellom den nye kommunen og omlandet, mobil- og bredbåndsdekning

2

Strategi for næringsutvikling

Ny-etableringer, klynge-utvikling, næringsutvikling innen jordbruk, skogbruk, havbruk og fiske,
sirkulærøkonomi, vekstpotensialet, teknologi og digitalisering, reiseliv

3

Boligpolitisk strategi

Bolig for velferd, alle skal bo trygt, innovasjon i planlegging av nye boliger og boligfelt, spredt kontra
fortettet bygging

4

Strategi for arealforvaltning

Havnestrategi, sikkerhet og fremkommelighet for maritim næring, mineralnæringen, områder for
jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk, områder for utbygging av boliger og boligfelt, verneområder,
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natur- og friluftsområder, sikre og beskytte nåværende og fremtidig vannforsyning, sikre god
vannkvalitet, mål for etablering av nødvannsforsyning, attraktive næringsarealer, bevaring av
biologisk mangfold
5

Strategi for utvikling av kommunens

Etablering av innbyggertorg, styrking av lokaldemokratiet, tilbud og aktiviteter i de ulike

tettsteder

lokalsamfunnene, styrker, svakheter og muligheter, ønsket utvikling, tettere dialog mellom
kommunen og frivilligheten

6

Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap

Overordnet strategi som utdypes i egen plan for beredskap

7

Strategi for å utvikle den nye kommunen

Ønsket utvikling for kulturlivet, lag og foreninger, idretten, friluftsinteressene, samarbeidet mellom

som kultur- og frivillighetskommune

kommunen og frivilligheten

Strategi for et helhetlig læringsløp fra

Hvordan sikre gode overganger og videre oppfølging av utsatte grupper og enkeltindivider, hvordan

barnehage til videregående skole

forebygge mot langtidsfravær og ut-dropping

Strategi for ivaretakelse av samisk språk,

Hvordan ivareta og inkludere samisk, språk, kultur og samfunnsliv i den nye kommunen

8
9

kultur og samfunnsliv
10

Strategi for digitalisering

Hvorfor, hvordan og innenfor hvilke tjenesteområder skal den nye kommunen ta i bruk digitale
verktøy

11
12

Strategi for utvikling av et aldersvennlig

Hvordan legge til rette for en god alderdom med flere eldre og færre hender og hoder i

samfunn

eldreomsorgen, hvordan legge til rette for en god alderdom i eget hjem, bruk av velferdsteknologi

Strategi for kompetanseutvikling og

Tilrettelegging for kompetanseheving og kompetanseutvikling blant kommunens ansatte,

rekruttering

rekruttering av nye ansatte til ledige stillinger og strategi for etablering av nye stillinger

*Sentrale stikkord lagt til på bakgrunn av flere innspill. Strategi nr 11 og 12 er tatt inn på bakgrunn av innspill fra sektormyndigheter.
De overordnede strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 vil danne grunnlag for kommuneplanens arealdel og øvrige sektor- og
temaplaner.
15

54

Forslag med innspill 22.03.2018
Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 vil tydeliggjøre og prioritere tiltak innenfor de ovenstående satsingsområdene for Namsos
kommune som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og arbeidsgiver. Planprosessen vil ha fokus på å engasjere bredt, samt styrke
lokaldemokratiet i alle deler av den nye kommunen.

6. Organisering av planarbeidet
Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune skal utarbeides i perioden fra det foreliggende planprogrammet vedtas av Fellesnemnd (våren 2018)
og frem til selve planen vedtas av det nye kommunestyret tidlig i 2020. Gjennom omfattende og bred medvirkning skal innbyggerne og de ansatte i dagens
kommuner selv få være med å forme framtidens satsingsområder i den nye kommunen.
Forslag til planprogram behandles av Fellesnemnd og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. februar – 15. mars 2018. Innkomne innspill vurderes og
planprogrammet fremmes som sak for Fellesnemnd den 6. april. Hele 2018 og frem til og med februar 2019, vil bli benyttet til å innhente innspill. Perioden
fra mars 2019 og utover blir benyttet til å bearbeide innspill, sende utkastet til samfunnsdelen ut på høring, møter med regionale myndigheter om utkastet,
samt bearbeiding av høringsinnspill. Planen skal vedtas av det nye kommunestyret tidlig i 2020.
Planarbeidet organiseres som et prosjekt med følgende organisering:
Hva

Hvem

Rolle/ansvar

Styringsgruppe

Fellesnemnda

Overordnet styring av planarbeid/prosess og prioritering av satsingsområder - beslutte

Prosjektgruppe

K1

Rådgivende organ for styring av planarbeid/prosess og prioritering av satsingsområder
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For å ha god dialog med den nye kommunens sentra/tettsteder, vil det opprettes dialog med kontaktpersoner som kan håndtere informasjon mellom
prosjektledelsen og lokalbefolkningen. Eksempelvis kan det bli aktuelt å legge til rette for åpne møter og innhente innspill fra innbyggerne vedrørende saker
og tema det ønskes innspill på.
Følgende steder er i dette arbeidet definert som den nye kommunens naturlige møtesteder: Namsos sentrum, Bangsund, Vemundvik (dekker også Botnan
og Elvalandet), Salsnes/Lund, Jøa (Dun), Namdalseid sentrum, Statland og Otterøy. Det er ønskelig at dialogen og arenaene som opprettes og utvikles
underveis i planprosessen, består og fungerer som servicetorg/innbyggertorg i den nye kommunen. Innbyggertorget skal være et møtested mellom stedets
innbyggere og kommunen. Innbyggertorgene skal opprettes i planprosessen, og videreføres som innbyggertorg for framtiden.

6.1 Fremdrift
Overordnet fremdriftsplan for planprosess for kommuneplanens samfunnsdel for nye Namsos:
Tidslinje/planprogram

2017

2018

2019

Kommuneplanens samfunnsdel for nye
Fase 2

Namsos
K3

Fase 3
K4

K1

K2

Fase 4
K3

K4

K1

K2

K3

K4

Utarbeidelse av planstrategi
Utarbeidelse av planprogram
Gjennomføre en planprosess med
Kommuneplanens samfunnsdel
Etablere en «faktabank» for nye Namsos
Utarbeide visjon for nye Namsos
Presse/kommunikasjon utad
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Orientering for politikere
Bearbeiding av innspill
Behandling av kommuneplanens
samfunnsdel

6.2 Koordinering med pågående planprosesser
I perioden 2018 – 2020 vil det utarbeides planer som vil innvirke på kommuneplanens samfunnsdel for nye Namsos. Disse prosessene vil det være helt
nødvendig å samkjøre. Dette gjelder spesielt for opplegget for medvirkning og gjensidig informasjonsutveksling underveis i planprosessene. De mest
sentrale planprosessene som må utarbeides i samarbeid vil være:
1. Reguleringsplan for nye Namsos sentrum (med oppstart våren 2018)
2. Interkommunal Kystsoneplan for Namdalen (utarbeides i samarbeid med Flatanger, Osen, Høylandet, Vikna, Nærøy og Leka)
3. Boligpolitisk handlingsplan for Namsos kommune
Det er igangsatt koordinerende samarbeid med alle tre nevnte planprosesser, i håp om at resultatet blir prosesser og planer preget av dialog og samkjøring
av mål, strategier og tiltak.

7. Planprosessen med opplegg for medvirkning
Plan- og bygningsloven legger vekt på åpne planprosesser og like muligheter for alle til å delta i planleggingen for å få best mulige planer. Retten til
deltakelse, miljøinformasjon mv. har også et folkerettslig og konvensjonsbestemt grunnlag. Medvirkning er omtalt i lovens kapittel 5.
For å oppnå bred involvering og en god og «treffsikker» dialog med innbyggere og ansatte i nye Namsos, ble politikere og administrasjon i Namsos,
Namdalseid, Fosnes og Midtre Namdal samkommune invitert til et arbeids-seminar med dialogekspert Edward Andersson den 9. januar 2018. Seminaret
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resulterte i konkrete dialogmetoder som er aktuelle å bruke i planprosessen. Aktuelle målgrupper for dialogen og hvilke dialogmetoder som er aktuelle er
listet opp i kapittel 7.1.
Mål med å ha fokus på medvirkning og dialog vil for Nye Namsos være:
- Bred deltakelse og dermed mangfold
- Sikre eierskap hos politikere, innbyggere og andre involverte
- Å få samlet inn gode innspill til samfunnsutviklingen i Nye Namsos i samsvar med de utvalgte strategiene i kapittel 5.2

7.1 Hvordan, hvem og når skal vi involvere?
Medvirkningsmetoder/tiltak, målgrupper for dialogen, tema for dialogen og når det skal foregå:
Aktuelle

Aktuelle målgrupper

medvirkningsmetoder
Innspill via Namsos

Alle innbyggere, næringsaktører

kommune sin

og andre med tilknytning til Nye

hjemmeside

Namsos

Live Chat

Alle innbyggere, næringsaktører

Aktuelle tema

Utføres i samarbeid

Hvor

Periode

Fra kap. 5.2

med

Alle

Servicetorget Namsos

Internett

Juni 2018 ->

Alle

Lokale medier

Internett

Høst 2018

Alle

Servicetorget Namsos

Internett

Aug 2018 ->

og andre med tilknytning til Nye
Namsos
Spørreundersøkelse

Alle med tilgang til internett
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Open Space-møter

Private næringsaktører

1,2,4,7

Namsos

Aktuelle møtelokaler

næringsforening

Frokostmøter

Desember 2018

MNS Utvikling
Åpne folkemøter/

Innbyggerne der de bor

1,2,3,4,5,7,9,11

Kontaktpersonene

Tettstedene/grendene Sept –> 2018

Fokusgrupper/gruppe-

Ansatte i kommunene

1,3,4,6,8,9,10,11

Kommunene

På arbeidsplassene

2018

intervju

Kommuneorganisasjonens

1,3,4,6,8,9,10,11,12 Kommunene

På arbeidsplassene

2018

3,4,5,7,8,9,11

Kommunene

Oppsøkende

2018

Kulturlivet

1,7,9,11

Kommunene

Aktuelle arenaer

2018

Politikere

Alle

Kommunene

Studenter

1,5,7,10,12

Nord Universitet

Skolebarn

5,7,10

Skoleledelsen

Skolen

Høsten 2018

Skolen

Høsten 2018

Innbyggertorg

sektorer
Frivilligheten, lag, foreninger,
råd, tros- og livssynsaktører,
flyktninger og innvandrere,
tiltaksapparatet

Fremtidsverksted

Elevråd
Elever på videregående skole

1,5,7,10,12

Skoleledelsen
Ungdomsråd
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Ute-dager med stand

Alle innbyggere, næringsaktører

Alle

Kommunene

(eks. Namsosmartnan,

og andre med tilknytning til Nye

næringsliv

Glada`n på Namdalseid,

Namsos

Lokale

Molomarked på Statland,

Ute, «der det skjer»

Juni 2018 ->

Epost

2018

kontaktpersoner

kjøpesentre etc)
Innbyggerpanel

Politikere, ungdom,

(spørreundersøkelse)

næringsaktører, besøkende

Møter

Overordnede myndigheter

Alle

Kommunenes
servicekontor

Alle

I egen regi

2018
2019

Nabokommuner

I egen regi, evt i

2018

samarbeid med

2019

Namdal regionråd
Innspill på konkretisering av tema for dialog med aktører: fylkeskommunen
Enkelte av metodene vil bli testet ut og eventuelt videreført som faste «dialogverktøy» i nye Namsos kommune.

21

60

Forslag med innspill 22.03.2018

8. Milepæler
Samfunnsdelens planprosess har flere viktige milepæler:
Milepæler Dato/periode

Hva er oppnådd

1

Planprogrammet vedtas kunngjort av fellesnemnda, samtidig som oppstart av planarbeidet varsles.

26. januar 2018

Planprogrammet legges ut på høring.
2

6. april 2018

Planprogrammet vedtas av fellesnemnda

3

Innen utgangen av april 2018

Etablere en «faktabank» for all tilgjengelig lokalkunnskap om befolkningen i Nye Namsos, herunder
statistikker og samordning av oversiktsdokument (Folkehelse)

4

August 2018:

Spørreundersøkelse lanseres, opplegget for medvirkning er klart og igangsettes

Markering av oppstart
medvirkning og innspill
5

Innen utgangen av februar 2019

Forhold i lokalsamfunnet er vurdert. Det foreligger forslag til mål for enkelte forhold, med tilhørende
strategier og tiltak.

6

Innen utgangen av februar 2019

Den nye kommuneorganisasjonens struktur er bestemt. Det foreligger også her forslag til mål for enkelte
tjenester, med tilhørende strategier og tiltak.

7

Juni 2019

Det foreligger planforslag som behandles politisk og legges ut til offentlig høring.

8

Januar-februar 2020

Innspill er bearbeidet og kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 vedtas politisk av det
nye kommunestyret
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Forslag med innspill 22.03.2018

Kilder
Plan- og bygningsloven
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos 16.06.2016
Fellesnemnd 01.09.2017: Nye Namsos kommune, Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing. Fosnes kommune, Namdalseid
kommune, Namsos kommune og Lund krets.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014: Veileder: Medvirkning i planlegging, KMD 2014
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2009: Lovkommentar planprogram
Brenne, Tor 2016: Nye Namsos – tall og fakta
SSB tabell 11168
IMDI
Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020
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Saksmappe: 2018/2959-1
Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik
Enhet: Rådmann i Namsos

Saksframlegg

Årsmelding 2017 Nye Namsos
Utvalg
Fellesnemnda Nye Namsos

Utvalgssak
10/18

Møtedato
06.04.2018

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda tar årsmelding 2017 Nye Namsos til etterretning.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes, Namdalseid og Namsos
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

21.03.2018 Årsmelding 2017 Nye Namsos

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Vedlagt følger årsmelding for Nye Namsos 2017. Det vedtatte styringsdokumentet danner
utgangspunkt for årsmeldingen da det i nevnte dokument er satt opp tidsskjema for ulike
aktiviteter.
Prosjektleder ber Fellesnemnda ta årsmeldingen til etterretning.
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Årsmelding Nye Namsos 2017

Prosjektleder i Nye Namsos tiltrådte stillingen 1. oktober. Arbeidet i prosjektet er i stor grad
organisert via arbeidsgrupper, eller delprosjektgrupper om man vil. Det er status i disse gruppene
som vil bli kommentert i det følgende. Arbeidsgruppene er opprettet i henhold til
styringsdokumentet.
I prosjektet er det pr 31.12.2017 4,9 årsverk fordelt på 7 personer.
Styringsdokumentet beskriver innledningsvis ulike faser i prosjektperioden. Fase 1 og 2 er
gjennomført i løpet av 2017. Dette er i henhold til styringsdokumentet.

Regnskap 2017
Det er opprettet et eget ansvar for prosjektet under Namsos kommune sitt regnskap. Regnskapet
føres som et 0-regnskap med overføring til/fra bundet driftsfond ved regnskapsavslutningen.
I 2017 har det blitt utbetalt engangsstøtte, regionsentertilskudd og infrastrukturmidler på til
sammen kr 36,8 mill. Av dette er det blitt brukt 1,8 mill, i hovedsak lønn og driftskostnader i
prosjektorganisasjonen. Resterende 35,0 mill er avsatt til bundne driftsfond til bruk i resten av
prosjektperioden ihht budsjett vedtatt av fellesnemda.

Politiske delprosjekt:

P1 Politisk organisering
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Representanter til de politiske delprosjektene ble valgt i møte i fellesnemnda 17.11.17.
Arbeidsgruppe P1 hadde ingen møter i 2017. Oppgavene skissert for denne gruppa skal etter planen
gjennomføres i 2018.
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P2 Identitet, symboler og felles kultur

Arbeidsgruppe P2 hadde ingen møter i 2017. Arbeidet med ordførerkjede og andre symboler ble
påbegynt i første møte 11.01.18. Arbeidsprosessen med ordførerkjede er av gullsmeder estimert til å
ta et halvt år og er vurdert å kunne utsettes noe i forhold til arbeidet med grafisk profil. Arbeidet
med grafisk profil vil strekke seg lengre enn andre kvartal 2018, minimum gjennom hele 2018.
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P3 Valgnemnd kommunevalg 2019

Medlemmer til P3 ble valgt i møte i fellesnemnda i november 2017. Hele fellesnemnda utgjør
gruppa. Det har ikke vært noen møter i 2017 hvor dette har vært tema.
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Koordinerende delprosjekt:
K1 Kommuneplan

Arbeidsgruppen gjennomførte 4 møter før jul. Første møte var 15. September 2017.
Arbeidsgruppen har i perioden fra første møte og ut 2017 hatt fokus på følgende:
Gjennomgang og oppklaring i forhold til arbeidsgruppens mandat. Gruppen hadde besøk fra Nord Trøndelag fylkeskommune og her ble vi enige om å utarbeide planstrategi først, og så planprogram.
Planstrategi: utarbeidelse av dette. Planstrategi lagt ut på høring i desember. Høringsfrist var 10.
Januar. Planstrategien legger opp til utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel for den nye
kommunen og utarbeidelse av beredskapsplan for den nye kommunen. I forkant av beredskapsplan
skal det utarbeides en ROS-analyse for den nye kommunen, basert på foreliggende analyser.
Planprogram: Oppstart av utarbeidelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, fakta om den nye kommunen, indre og ytre
utfordringer, hovedsatsingsområder, organisering av planarbeidet, beskrivelse av planprosessen og
opplegget for medvirkning.
Infrastruktur: K1 har jevnlig fått informasjon fra MNS Utvikling og Kjell Ivar Tranås om fremdrift i
kystfiber-prosjektet. I tillegg er K1 orientert om historikken til prosjekt "Bru til Jøa". K1 vil følge opp
begge prosjektene videre.
Arbeidet med visjon er flyttet til siste halvdel av 2018 og skal være vedtatt før jul.
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K2 Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgruppe K2 har hatt fire arbeidsmøter i 2017. Gruppa samarbeider med partssammensatt
utvalg (PSU) og arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i de fire virksomhetene.
I 2017 har arbeidsgruppa jobbet fram forslag til omstillingsdokument for Nye Namsos, som ble
behandlet i PSU og lagt ut til høring av fellesnemnda 27.10.17, med høringsfrist 20.11.17.
Høringsinnspill ble behandlet av arbeidsgruppa og PSU, og omstillingsdokumentet ble vedtatt i
fellesnemnda 15.12.2017.
Gruppa har laget utkast til prosedyre for innplassering av ansatte i Nye Namsos, som behandles av
PSU i januar 2018.
Prosjektleder Inge Ryan vil i løpet av 2017 og første tertial i 2018 besøke alle arbeidsplasser i de fire
virksomhetene som fra 1.1.2020 blir Nye Namsos. Dette er et tiltak for å bli kjent med
organisasjonene, og orientere om arbeidet som blir gjort i prosjektet. Tiltaket er gjennomført i tråd
med planen i 2017.
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K3 Interkommunalt samarbeid og eierskap

Arbeidsgruppen gjennomførte 2 møter før jul. Første møte var 15. September 2017.
Arbeidsgruppen har i perioden fra første møte og ut 2017 hatt fokus på følgende:
Strategi for arbeidet med interkommunalt samarbeid samt kartleggingen av interkommunale
avtaler.
Fellesnemnda vedtok i sak PS 20/17 Strategi for interkommunalt samarbeid i Nye Namsos:
1. Den nye kommunen skal levere tjenester til sine innbyggere selv.
2. Namsos kommune tilbyr sine nabokommuner vertskommunetjenester når det er naturlig og
hensiktsmessig.
3. Namsos kommune kjøper tjenester eller inngår interkommunale avtaler når kommunen selv ikke
har tilstrekkelig kompetanse eller at det har betydelige økonomiske fordeler.
4. Namsos kommune deltar i interkommunalt samarbeid der det er viktig ut fra et langsiktig og
strategisk perspektiv.
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K4 Grensejustering Lund

Det ble gjennomført folkeavstemming på Lund krets, hvor innbyggerne selv fikk anledning til å si sin
mening om hvilken kommune de ønsket å tilhøre. Det klare flertallet stemte for tilhørighet til Nye
Namsos. Denne sammenslåingen ble således innlemmet i intensjonsavtalen, og videre i
styringsdokumentet, som tabellen ovenfor er hentet fra. Det følger av fremdriftsplan skissert i
styringsdokumentet at grensejustering Lund skulle vært avgjort innen utgangen av 2017.

Namsos, Fosnes og Namdalseid kommune mottok 23.11.17 brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
hvor de ble bedt om å komme med høringsuttalelse angående grensejustering av Lund i Nærøy
kommune. Høringsfrist var satt til 31.01.2018. Tidsplan satt i styringsdokumentet ble således ikke
fulgt. Det ventes avklaring i løpet av første halvår 2018.
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K5 Økonomisk politikk og handlingsregler

Arbeidsgruppen gjennomførte 2 møter høsten 2017.
K5 har hatt ansvar for å utarbeide budsjett 2018 og LTB for prosjektet. Dette ble vedtatt av
fellesnemnda på møtet 15.12.2017.
Budsjett sammenslåingsprosjektet Nye Namsos (beløp i hele 1000):

Sum utgifter
Sum inntekter

2017

2018

2019

2020

Sum

4 650
36 500

30 074
1 200

24 676
1 200

200
20 700

59 600
59 600

Det har i tillegg blitt satt fokus på gjensidig informasjon om de enkelte kommuners budsjett og
økonomiplan. Dette ihht intensjonsavtalens kap 7 som omhandler økonomi hvor det legges vekt på
at økonomien skal være bærekraftig og solid i et langsiktig perspektiv.
Arbeidet med gevinstrealiseringsplan og handlingsregler er flyttet til fase 3.
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Administrative delprosjekt:

A1 Kommunikasjon

Arbeidsgruppe A1 hadde to møter i 2017, det første ledet av midlertidig prosjektleder Rønnaug
Aaring.
Oppfølging av kommunikasjonsplan – egne nyheter om Nye Namsos er publisert på nyenamsos.no
og lenker delt på kommunenes hjemmesider og/eller Facebooksider etter nærmere vurdering i hvert
enkelt tilfelle. Rundt ti saker i Namdalsavisa om Nye Namsos, noen initiert av Nye Namsos.
Instagramkontoen Nye Namsos så vidt tatt i bruk i 2017.
Nettsider fra 2020 – behov og potensielle leverandører ble diskutert og det ble bestemt å
gjennomføre videomøter med disse i begynnelsen av 2018. Digital skjemabygger, chat og chatrobot
ble sett i sammenheng med hjemmeside og bestemt utredet i sammenheng med hjemmeside.
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A2 Administrativ organisering og lokalisering

Det følger av styringsdokumentet at administrativ organisering skal være på plass innen 01.04.18.
Arbeidsgruppens medlemmer (rådmenn og administrasjonssjefen) ga tidlig tilbakemelding om at det
var ønskelig at dette arbeidet ble gitt prioritet og fremskyndet i tid. Denne arbeidsgruppen har
derfor brukt mye tid på å diskutere ulike løsninger til administrativ organisering. Administrativ
organisering ble vedtatt 26 januar 2018.
Det følger av tidsaksen at det skal gjennomføres et felles lederprogram. Dette var et påbegynt
program, som vil bli sluttført i henhold til plan.
Hva arbeid med lokalisering av tjenester angår, danner intensjonsavtalen og styringsdokument de
overordnede føringer. For å skape et forsvarlig arbeidsmiljø og et kollegium er det ønskelig å se på
muligheter til å etablere også andre fagmiljø enn de beskrevne på Jøa og Namdalseid.
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A3 økonomi og IKT

Arbeidsgruppen gjennomførte 1 møte i fase 2 og har hatt fokus på følgende:
Arkivprosjektet, Kartlegging og vurdering av systemer og avtaler og Strategi for IKT og digitalisering.
Det vil bli gjennomført en arkivanalyse tidlig i fase 3 samt at det vil bli laget en konkret plan og
beslutningsgrunnlag med mål om å rekruttere nødvendig kompetanse til arkivprosjektet.
Pr nå er det avdekket ca 400 avtaler og dette arbeidet fortsetter inn i 2018.
Arbeidet med å utarbeide en ny IKT strategi har startet og en tar sikte på å ha dette på plass innen
1.10.2018.
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A4 Sektorvise arbeidsgrupper

Dette arbeidet er ikke påbegynt enda, jfr tidsaksen.
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Saksmappe: 2018/2783-1
Saksbehandler: Hallvard Wågheim
Enhet: Rådmann i Namsos

Saksframlegg

Delegasjon fra Fellesnemnda til prosjektleder
Utvalg
Fellesnemnda Nye Namsos

Utvalgssak
11/18

Møtedato
06.04.2018

Prosjektleders innstilling
Delegering til prosjektleder
1) Prosjektleder innstiller i alle saker til Fellesnemnda. Prosjektleder har ansvar for at saker
som legges fram er forsvarlig utredet, og har ansvar for at vedtak blir iverksatt.
2) Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og
sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye
kommunen.
3) Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta avgjørelser i saker
som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.
4) Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen Fellesnemndas budsjett i
samsvar med vedtatte prioriteringer. Prosjektleder har myndighet til å inngå kontrakter
for arbeid og leveranser også gjeldene lengre enn prosjektperioden.
5) Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. Overføringene
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og
regelverk for virksomhetsoverdragelse. For innplassering på lavere nivå kan
myndigheten delegeres til et lavere ledernivå.
6) Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra
dette er tilsetting av revisor. For tilsetting i nye stillinger på lavere nivå kan myndigheten
delegeres til et lavere ledernivå.

Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17)
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

16.03.2018 Delegasjon fra Fellesnemnda til
prosjektleder

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Kommunestyrene i Namsos, Namdalseid og Fosnes har i møtet 28.08.2017 vedtatt reglement
med mandat og fullmakter for fellesnemnda.
I punkt 9 Delegering, kan Fellesnemnda gi administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i
enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.
I denne sammenhengen må prosjektleder få delegert myndighet på flere områder fra
fellesnemnda for å sikre nødvendig framdrift i forbindelse med etablering av den nye
kommunen.
Denne delegasjonen vil erstatte det som ble vedtatt av fellesnemnda i sak 15/17 den 17.11.2017.
Vurdering
Det vurderes som helt avgjørende for prosjektets framdrift at prosjektleder får delegert den
nødvendige myndigheten som det her bes om.
Miljømessig vurdering
Ingen.
Konsekvenser for Nye Namsos
Kommunene har i perioden frem til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men det vil både bli
ansatt en del personer samt inngått avtaler som vil få betydning for Nye Namsos. Dette er helt
nødvendig for at en skal komme i mål med prosessen.
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Orientering fra administrasjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
19.04.2018

Saknr
07/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/147 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Den gitte informansjon tas til orientering.
Saksutredning
Det kom frem i kontrollutvalgets møte 22.02.18 at de ønsket en generell orientering om
kommunens tjenester, rolle og utfordringer vedr. vaksinasjon av innbyggerne, samt
skolehelse- / jordmor-/helsestasjonstjeneste, m.v.(gjerne på evt. samordning/tverrfaglighet).
Rådmannen, eller den/de han bemyndiger, er således invitert til kontrollutvalgets møte
19.04.18 for å gi en generell orientering om kommunenes rolle, tjenester og utfordringer
vedrørende:
· Vaksinasjon
· Skolehelse
· Jordmor
· Helsestasjon
·
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Om ikke kontrollutvalget ut fra de orienteringer som blir gitt selv bestemmer noe annet,
anbefaler en at den gitte informasjon tas til orientering.

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
19.04.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/223 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Namsos
kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet
– for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namsos kommune for 2017” til orientering

Vedlegg
Namsos - KU sin uttalelse årsregnskapet
Revisjonsberetning 2017 - Namsos kommune
Årsregnskap 2017 med noteoppstillinger
Årsberetning 2017 - Namsos kommune
Saksutredning

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens
årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er
oppnådd. Sammen utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i
løpet av året.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 9 341 550.-. Regnskapet viser at
de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1,209 og 1,151
milliarder kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 58,7 millioner kroner.
Driftsregnskapet – nøkkeltall
Regnskap 2017
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

777 106 950
53 191 319
47 647 677

91 497 446
9 341 550

Budsjett 2017
767 565 031
39 307 908
12 530 424

51 838 332

Regnskap
2016
768 962 764
36 774 705
29 713 356

56 291 241
0

10 196 819

Investeringsregnskapet for 2017
Investeringsregnskapet for 2017 er gjort opp i balanse med et finansieringsbehov på
kr. 157 741 187.-. Tidligere udekket finansering på kr. 19 270 534.- er inndekket.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning

for forståelsen av regnskapet.
Om frister for årsavslutningen
Følgende frister gjelder, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning og Forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner:
·
·
·
·

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni,
seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsberetningen
Kommunens årsberetning for 2017 synes å gi et godt situasjonsbilde.
Revisjon
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte,
av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Namsos kommunes årsregnskap for 2017 er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Revisor tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens § 79 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 22.03.2018. Revisjonsberetningen er avgitt
uten forbehold og presiseringer
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til
forskrift om kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet / kommunerådet eller fylkesutvalget / fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret / fylkestinget.
Kontrollutvalget har fulgt revisors arbeid bl.a. ved å motta statusrapporter og
orienteringer fra revisor m.v.
Vurdering
En viser til revisor sin avgitte beretning den 22.03.18. Revisjonsberetningen er avgitt
uten forbehold og presiseringer.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg,
samt tar årsberetningen til orientering. Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å
knytte kommentarer opp mot årsregnskapet og årsberetningen.

NAMSOS KOMMUNE

Kontrollutvalget

Namsos kommunestyre
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NAMSOS KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 19. april 2018 sak 008/18 behandlet Namsos kommunes
årsregnskap for 2017 Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2017 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra kommunens
administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt
om. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget merker seg positivt at årsregnskap drift for 2017 er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9 341 550.-, samt at investeringsregnskapet er gjort opp
i balanse. Tidligere års udekkede finansiering av investeringer på kr. 19 270 534.- er inndekket.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Kontrollutvalget deler revisors oppfatning at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som
Namsos kommunes årsregnskap for 2017.

Namsos 19. april 2018

Jørgen Hoffmann

Anne Strøm Bjøru

Øistein Løfsnes

Hilde Vatnar Selnes

Marika Aakervik Pedersen

Namsos kommune
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'ULIWVUHJQVNDS
1DPVRVNRPPXQH
1RWHU

5HJQVNDS


5HYLGHUW
%XGVMHWW

2SSULQQHOLJ
%XGVMHWW

5HJQVNDS


'ULIWVLQQWHNWHU
%UXNHUEHWDOLQJHU
$QGUHVDOJVRJOHLHLQQWHNWHU

















2YHUI¡ULQJHUPHGNUDYWLOPRW\WHOVH









5DPPHWLOVNXGG

























































$QGUHVWDWOLJHRYHUI¡ULQJHU
$QGUHRYHUI¡ULQJHU
6NDWWSnLQQWHNWRJIRUPXH
(LHQGRPVVNDWW
$QGUHGLUHNWHRJLQGLUHNWHVNDWWHU
6XPGULIWVLQQWHNWHU
'ULIWVXWJLIWHU
/¡QQVXWJLIWHU









6RVLDOHXWJLIWHU









.M¡SDYYDUHURJWMVRPLQQJnULWMSURGXNVMRQ









.M¡SDYWMHQHVWHUVRPHUVWDWWHUWMSURGXNVMRQ









2YHUI¡ULQJHU









$YVNULYQLQJHU
)RUGHOWHXWJLIWHU
6XPGULIWVXWJLIWHU
%UXWWRGULIWVUHVXOWDW









































































)LQDQVLQQWHNWHU
5HQWHLQQWHNWHUXWE\WWHRJHLHUXWWDN
*HYLQVWSnILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU RPO¡SVPLGOHU
0RWWDWWHDYGUDJSnXWOnQ
6XPHNVWHUQHILQDQVLQQWHNWHU
)LQDQVXWJLIWHU
5HQWHXWJLIWHURJOnQHRPNRVWQLQJHU
7DSSnILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU RPO¡SVPLGOHU
$YGUDJSnOnQ



8WOnQ
6XPHNVWHUQHILQDQVXWJLIWHU
5HVXOWDWHNVWHUQHILQDQVWUDQVDNVMRQHU









































0RWSRVWDYVNULYQLQJHU









1HWWRGULIWVUHVXOWDW











,QWHUQHILQDQVWUDQVDNVMRQHU
%UXNDYWLGOLJHUHnUVUHJQVNPPLQGUHIRUEUXN







%UXNDYGLVSRVLVMRQVIRQG











%UXNDYEXQGQHIRQG




















6XPEUXNDYDYVHWQLQJHU
2YHUI¡UWWLOLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW







'HNQLQJDYWLGOLJHUHnUVUHJQVNPPHUIRUEUXN











$YVHWQLQJHUWLOGLVSRVLVMRQVIRQG











$YVHWQLQJHUWLOEXQGQHIRQG



























6XPDYVHWQLQJHU
5HJQVNDSVPHVVLJPHUPLQGUHIRUEUXN



%DODQVH
1DPVRVNRPPXQH
1RWHU

5HJQVNDS

5HJQVNDS

(,(1'(/(5
$QOHJJVPLGOHU

















+HUDY
)DVWHHLHQGRPPHURJDQOHJJ
8WVW\UPDVNLQHURJWUDQVSRUWPLGOHU
8WOnQ
$NVMHURJDQGHOHU







3HQVMRQVPLGOHU








2PO¡SVPLGOHU














+HUDY
.RUWVLNWLJHIRUGULQJHU
3UHPLHDYYLN



2EOLJDVMRQHU
.DVVHSRVWJLUREDQNLQQVNXGG
680(,(1'(/(5

















(*(1.$3,7$/2**-(/'
(JHQNDSLWDO
+HUDY
'LVSRVLVMRQVIRQG







%XQGQHGULIWVIRQG







8EXQGQHLQYHVWHULQJVIRQG







%XQGQHLQYHVWHULQJVIRQG















5HJQVNDSVPHVVLJPLQGUHIRUEUXN
5HJQVNDSVPHVVLJPHUIRUEUXN
8GLVSRQHUWLLQYUHJQVNDS







8GHNNHWLLQYUHJQVNDS







.DSLWDONRQWR















(QGULQJLUHJQVNDSVSULQVLSSVRPSnYLUNHU$.'ULIW
/DQJVLNWLJJMHOG
+HUDY
3HQVMRQVIRUSOLNWHOVHU







$QGUHOnQ











.RUWVLNWLJJMHOG
+HUDY
.DVVHNUHGLWWOnQ
$QQHQNRUWVLNWLJJMHOG
3UHPLHDYYLN
680(*(1.$3,7$/2**-(/'































0(025,$.217,
0HPRULDNRQWR
+HUDY
8EUXNWHOnQHPLGOHU
$QGUHPHPRULDNRQWL
0RWNRQWRIRUPHPRULDNRQWLHQH

5HJQVNDSVVNMHPD$'ULIW
1DPVRVNRPPXQH
5HJQVNDS

5HYLGHUW

2SSULQQHOLJ

5HJQVNDS

8WHQIRUUDPPHRPUnGHU



%XGVMHWW

%XGVMHWW



6NDWWSnLQQWHNWRJIRUPXH









2UGLQ UWUDPPHWLOVNXGG

































































6NDWWSnHLHQGRP
$QGUHGLUHNWHHOOHULQGLUHNWHVNDWWHU
$QGUHJHQHUHOOHVWDWVWLOVNXGG
6XPIULHGLVSRQLEOHLQQWHNWHU
5HQWHLQQWHNWHURJXWE\WWH
*HYLQVWILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU
RPO¡SVPLGOHU
5HQWHXWJLIWHUSURYLVMRQHURJDQGUH
ILQDQVXWJLIWHU
7DSILQDQVLHOOHLQVWUXPHQWHU RPO¡SVPLGOHU
$YGUDJSnOnQ
1HWWRILQDQVXWJLIWHU
7LOGHNQLQJDYWLGOLJHUHnUV
UHJQVNDSVPHVVLJHPHUIRUEUXN

































7LOXEXQGQHDYVHWQLQJHU









7LOEXQGQHDYVHWQLQJHU
%UXNDYWLGOLJHUHnUVUHJQVNDSVPHVVLJH
PLQGUHIRUEUXN

























%UXNDYXEXQGQHDYVHWQLQJHU
%UXNDYDQGUHDYVHWQLQJHU
1HWWRDYVHWQLQJHU
2YHUI¡UWWLOLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW

















7LOIRUGHOLQJGULIW









6XPIRUGHOWWLOGULIW IUDVNMHPD%































.DONUHQWHURJDYVNULYQLQJHU

5HJQVNDSVPHVVLJPHUPLQGUHIRUEUXN
0HUNQDGHU
%UXWWRUDPPHWLOVNXGGHU
.RQVHVMRQVDYJLIWHU
$QGUHJHQHUHOOHVWDWVWLOVNXGGHU




3RVWHUVRPWLOK¡UHUUHJQVNDSVVNMHPD$I¡UHVSnDQVYDULUHJQVNDSHW

5HJQVNDSVVNMHPD%'ULIW
1DPVRVNRPPXQH

5HJQVNDS

5HYLGHUW



%XGVMHWW

$YYLN

2SSULQQHOLJ

5HJQVNDS

%XGVMHWW



3ROLWLVNVWDEVW¡WWHRJLQWHUQHWMHQHVWHU









)HOOHVUDPPHRPUnGHU











2SSYHNVW











+HOVHRJRPVRUJ
































1\H1DPVRV
.XOWXU



7HNQLVN









0LGWUH1DPGDO6DPNRPPXQH





















1HWWRGULIWVXWJLIWHU

2YHUVLNWHQGULQJDUEHLGVNDSLWDO
1DPVRVNRPPXQH
5HJQVNDS

5HJQVNDS









(QGULQJNRUWVLNWLJHIRUGULQJHU





(QGULQJSUHPLHDYYLN





















KD>TW^D/>Z
(QGULQJEHWDOLQJVPLGOHU
(QGULQJLKHQGHKDYHUREORJVHUWLILNDWHU

(QGULQJDNVMHURJDQGHOHU
(1'5,1*20/360,'/(5 $
.2576,.7,**-(/'
(QGULQJNRUWVLNWLJJMHOG %
(1'5,1*$5%(,'6.$3,7$/ $%

$QVNDIIHOVHRJDQYHQGHOVHDYPLGOHU
1DPVRVNRPPXQH
ZĞŐŶƐŬĂƉ
ϮϬϭϳ
ŶƐŬĂĨĨĞůƐĞĂǀŵŝĚůĞƌ
/ŶŶƚĞŬƚĞƌĚƌŝĨƚƐĚĞů;ŬŽŶƚŽŬůĂƐƐĞϭͿ
/ŶŶƚĞŬƚĞƌŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐĚĞů;ŬŽŶƚŽŬůĂƐƐĞϬͿ
/ŶŶďĞƚĂůŝŶŐĞƌǀĞĚĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂŶƐĂŬƐũŽŶĞƌ
^ƵŵĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞĂǀŵŝĚůĞƌ
ŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀŵŝĚůĞƌ
hƚŐŝĨƚĞƌĚƌŝĨƚƐĚĞů;ŬŽŶƚŽŬůĂƐƐĞϭͿ
hƚŐŝĨƚĞƌŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐĚĞů;ŬŽŶƚŽŬůĂƐƐĞϬͿ
hƚďĞƚĂůŝŶŐǀĞĚĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂŶƐĂŬƐũŽŶĞƌ
^ƵŵĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀŵŝĚůĞƌ
ŶƐŬĂĨĨĞůƐĞͲĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀŵŝĚůĞƌ
ŶĚƌŝŶŐŝƵďƌƵŬƚĞůĊŶĞŵŝĚůĞƌ
ŶĚƌŝŶŐŝƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉƐŽŵƉĊǀŝƌŬĞƌ<ƌŝĨƚ
ŶĚƌŝŶŐŝƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉƐŽŵƉĊǀŝƌŬĞƌ</ŶǀĞƐƚ
ŶĚƌŝŶŐŝĂƌďĞŝĚƐŬĂƉŝƚĂů
ǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌŽŐďƌƵŬĂǀĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ
ǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ
ƌƵŬĂǀĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ
dŝůĂǀƐĞƚŶŝŶŐƐĞŶĞƌĞĊƌ
EĞƚƚŽĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ
/ŶƚĞƌŶĞŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌŽŐĨŽƌĚĞůŝŶŐĞƌ
/ŶƚĞƌŶĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ
/ŶƚĞƌŶĞƵƚŐŝĨƚĞƌŵǀ
EĞƚƚŽŝŶƚĞƌŶĞŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ

ZĞǀŝĚĞƌƚ
ďƵĚƐũĞƚƚ



KƉƉƌŝŶŶĞůŝŐ
ďƵĚƐũĞƚƚ



ZĞŐŶƐŬĂƉ
ϮϬϭϲ





























































































































































,QYHVWHULQJVUHJQVNDS
1DPVRVNRPPXQH
5HJQVNDS

5HYLGHUW

2SSULQQHOLJ

5HJQVNDS



%XGVMHWW

%XGVMHWW



,QQWHNWHU
6DOJDYGULIWVPLGOHURJIDVWHLHQGRP
$QGUHVDOJVLQQWHNWHU

























.RPSHQVDVMRQIRUPHUYHUGLDYJLIW









6WDWOLJHRYHUI¡ULQJHU

















2YHUI¡ULQJHUPHGNUDYWLOPRW\WHOVH

$QGUHRYHUI¡ULQJHU
5HQWHLQQWHNWHURJXWE\WWH

















/¡QQVXWJLIWHU
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.M¡SDYYDUHURJWMVRPLQQJnULWMSURGXNVMRQ









.M¡SDYWMHQHVWHUVRPHUVWDWWHUWMSURGXNVMRQ
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8WJLIWHU

2YHUI¡ULQJHU
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6XPXWJLIWHU
)LQDQVWUDQVDNVMRQHU
$YGUDJSnOnQ
8WOnQ
.M¡SDYDNVMHURJDQGHOHU
'HNQLQJDYWLGOLJHUHnUVXGHNNHW
$YVDWWWLOXEXQGQHLQYHVWHULQJVIRQG
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'HNNHWVOLN
%UXNDYOnQ
6DOJDYDNVMHURJDQGHOHU
0RWWDWWHDYGUDJSnXWOnQ









2YHUI¡UWIUDGULIWVUHJQVNDSHW









%UXNDYWLGOLJHUHnUVXGLVSRQHUW









%UXNDYGLVSRVLVMRQVIRQG









%UXNDYEXQGQHGULIWVIRQG









%UXNDYXEXQGQHLQYHVWHULQJVIRQG









%UXNDYEXQGQHLQYHVWHULQJVIRQG
6XPILQDQVLHULQJ
8GHNNHWXGLVSRQHUW

























5HJQVNDSVVNMHPD$,QYHVWHULQJ
1DPVRVNRPPXQH
5HJQVNDS

5HYLGHUW

2SSULQQHOLJ

5HJQVNDS



%XGVMHWW

%XGVMHWW



,QYHVWHULQJHULDQOHJJVPLGOHUMIUHJQVNDSVVMHPD%









8WOnQRJIRUVNXWWHULQJHU

















.M¡SDYDNVMHURJDQGHOHU
$YGUDJSnOnQ
'HNQLQJDYWLGOLJHUHnUVXGHNNHW
$YVHWQLQJHU
cUHWVILQDQVLHULQJVEHKRY

















































)LQDQVLHUWVOLN
%UXNDYOnQHPLGOHU
,QQWHNWHUIUDVDOJDYDQOHJJVPLGOHU
7LOVNXGGWLOLQYHVWHULQJHU









.RPSHQVDVMRQIRUPHUYHUGLDYJLIW

















0RWWDWWHDYGUDJSnOnQRJUHIXVMRQHU
$QGUHLQQWHNWHU

















2YHUI¡UWIUDGULIWVUHJQVNDSHW









%UXNDYWLGOLJHUHnUVXGLVSRQHUW









6XPHNVWHUQILQDQVLHULQJ

%UXNDYDYVHWQLQJHU
6XPILQDQVLHULQJ
8GHNNHWXGLVSRQHUW

























5HJQVNDSVVNMHPD%,QYHVWHULQJ
1DPVRVNRPPXQH
%HO¡SLNU
ϴϬϰϮ
ϴϬϰϰ
ϴϬϰϳ
ϴϬϱϬ
ϴϬϱϮ
ϴϬϱϯ
ϴϬϴϯ
ϴϬϵϬ
ϴϬϵϮ
ϴϬϵϯ
ϴϭϭϲ
ϴϭϴϰ
ϴϭϴϳ
ϴϭϴϴ
ϴϭϴϵ
ϴϭϵϵ
ϴϮϬϴ
ϴϮϭϬ
ϴϮϭϱ
ϴϮϰϲ
ϴϮϰϳ
ϴϮϰϴ
ϴϮϰϵ
ϴϮϱϬ
ϴϯϭϰ
ϴϯϭϱ
ϴϯϮϳ
ϴϯϰϮ
ϴϯϱϱ
ϴϯϵϭ
ϴϯϵϮ
ϴϰϬϭ
ϴϰϬϮ
ϴϰϭϴ
ϴϰϯϰ
ϴϰϰϮ
ϴϰϰϰ
ϴϰϰϱ
ϴϰϰϲ
ϴϰϱϴ
ϴϰϱϵ
ϴϰϳϴ
ϴϰϵϮ
ϴϰϵϴ
ϴϱϮϳ
ϴϱϮϴ
ϴϵϬϮ
ϴϵϬϱ
ϴϵϭϬ

KƚƚĞƌƆǇƐŬŽůĞŽƉƉǀ͘ƐĞŶƚĞƌ
,ĞŝƐĂŶŐƐƵŶĚŽͲŽŐǀĞůĨĞƌĚƐƐĞŶƚĞƌ
sĂƌŵĞĂŶůĞŐŐ,ƆŬŶĞƐƵŶŐĚŽŵƐƐŬŽůĞ
ĂƌŶĞŚĂŐĞ
&ŽƌƉƌŽƐũĞŬƚKƉƉůčƌŝŶŐƐƐĞŶƚĞƌ
'ϳ
ĂƌƉŽƌƚ,ĞůƐĞĚŝƐƚƌŝŬƚ
WĞŶƐũŽŶŝƐƚƐĞŶƚĞƌ͕ĨĂƐĂĚĞƌ
KƉƉƌƵƐƚƵƚĞŽŵƌĊĚĞƌ͕ƐŬŽůĞƌŽŐďĂƌŶĞŚĂŐĞƌ
WĂǀŝůũŽŶŐ<ůŽŵƉĞŶ
ZĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐEĂŵƐŽƐŚĂůůĞŶ
&ůǇŬƚŶŝŶŐĞďŽůŝŐĞƌ
^ŽůĂǀƐŬũĞƌŵŝŶŐŚĞůƐĞŚƵƐ
ϮϬϭϳhƚƐƚǇƌ^ĞŶƚƌĂůŬũƆŬŬĞŶĞƚ
ϮϬϭϳ&ŽƌƉƌŽƐũĞŬƚŶƆĚƐƚƌƆŵŚĞůƐĞŚƵƐ
ůĂƌŵĞƌͬǀĂƌƐůŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ,ĞůƐĞŽŐKŵƐŽƌŐ
&ŽƌŶǇŝŶŐƐŵƆƌƆǇĂĚĂŵ
sĂŶŶůĞĚŶŝŶŐWŝŶĂǀĞŐĞŶͲ^ĂŶĚŐĂƚĂ
<ƌŝƐĞǀĂŶŶĨŽƌƐǇŶŝŶŐ
^ƚŽƌǀĂŶŶŬƵŵǀĞĚK<ŬƌǇƐƐĞƚ
EŽƌĚƐŝĂ/ŶŶƚĂŬƐĚĂŵKƚƚĞƌƆǇĂƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ
<ũĞůů,ĂůƐǀĞŐsƐĂŶĞƌŝŶŐ
sĂŶŶůĞĚŶŝŶŐ^ĞƚĞƌĚĂůĞŶ
sĂŶŶůĞĚŶŝŶŐdĂǀůĊĂ^ƉŝůůƵŵ
sƐĂŶĞƌŝŶŐWƌĞƐƚĞŐĊƌĚƐĂůĞĞŶ
sƐĂŶK͘'ŽůƐĞŶƐͲƌĂƚƚƐǀĞŐ
WƵŵƉĞƐƚĂƐũŽŶǆĞů^ĞůůčŐƐǀĞŝ
sƐĂŶĞƌŝŶŐ/ǀĂƌĂƐĞŶƐǀĞŝ
ssͲĂŶůĞŐŐ ƐǀĞŝĞŶ
sͲ^ĂŶĞƌŝŶŐ>ƆŬŬĂǀĞŐĞŶ
sƐƉŝůůƵŵĊƐĞŶ
dƌĂĨŝŬŬƐŝŬŬĞƌŚĞƚƐƚŝůƚĂŬ
EǇĂŶůĞŐŐŐĂƚĞůǇƐ
hƚďĞƌĚƌŝŶŐĂǀĚĂŵ,ĂǀŝŬǀĂƚŶĞƚ
WĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐ'Ϯϯ
^ĂůŐĂǀďŽůŝŐĞƌ
^ĂůŐĂǀƚŽŵƚĞŐƌƵŶŶ
^ĂůŐĂǀƚŽŵƚƐƉŝůůƵŵƐƐƚƌĂŶĚ
^ĂůŐĂǀƚŽŵƚĞŐƌƵŶŶ&ŽƐƐďƌĞŶŶĂ
^ƉŝůůƵŵĊƐĞŶsĞŝĂŶůĞŐŐ
^ƉŝůůƵŵĊƐĞŶŐĂƚĞůǇƐ
ƌĊƚĞŶĂůƉŝŶĂŶůĞŐŐ
^ƚĂŶĚĂƌĚŚĞǀŝŶŐǀĞŝͲͬŐĂƚĞůǇƐ
<ũƆƉĂǀďǇŐƌƵŶŶ
&ŽƌƚĂƵWŝŶĂǀĞŐĞŶ
ϮϬϭϳŝů>ŽŶĞƚ
^ŶƆƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐƌĊƚĞŶ
dƌĊŬŬĞŵĂƐŬŝŶŐĂƌĂƐũĞ͕&ŽƐƐďƌĞŶŶĂ
dƌĊŬŬĞŵĂƐŬŝŶŐĂƌĂƐũĞ͕EĂŵƐŽƐ^ŬŝƐĞŶƚĞƌ

5HJQVNDS 5HYLGHUW

%XGVMHWW




































































































2SSULQQHOLJ
%XGVMHWW


















































5HJQVNDS



















































ϴϵϭϭ
ϵϬϮϬ
ϵϬϯϬ
ϵϬϲϬ
ϵϬϲϭ
ϵϬϳϮ
ϵϭϬϭ
ϵϭϬϰ
ϵϭϬϱ
ϵϭϭϯ
ϵϭϭϱ
ϵϭϭϲ
ϵϭϭϳ
ϵϭϭϴ
ϵϭϭϵ
ϵϭϮϮ
ϵϭϯϮ
ϵϭϯϱ
ϵϭϯϴ
ϵϭϰϬ
ϵϭϰϭ
ϵϭϰϮ
ϵϮϭϬ
ϵϵϵϳ
ϵϵϵϴ

^ŶƆƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐEĂŵƐŽƐƐŬŝƐĞŶƚĞƌ
/<dͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽůĞ
<ƵůƚƵƌŚƵƐĞƚ͕ůǇĚŽŐůǇƐƌŝŐŐ
ƌĞƚƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐǀĂŶŶĂŶůĞŐŐ
ƌĞƚƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂǀůƆƉƐĂŶůĞŐŐ
ŝůĞƌŽŐŵĂƐŬŝŶĞƌƐĞůǀŬŽƐƚ
'ƌĂǀƉůĂƐƐĞƌŽƚƚĞƌƆǇŬŝƌŬĞ
&ŽƌƉƌŽƐũĞŬƚƌĞŚĂďŬŝƌŬĞƚĊƌŶ
sĂƌŵĞƐƚǇƌŝŶŐ<ůŝŶŐĂŽŐKƚƚĞƌƆǇŬŝƌŬĞ
ϮϬϭϱ&ĞŝĞďŝů
ZƆǇŬĚǇŬŬĞƌƵƚƐƚǇƌͬǀĂƌŵĞƐƆŬĞŶĚĞŬĂŵĞƌĂ
ϮϬϭϲŝů͕&ůǇŬƚŶŝŶŐĞƚũĞŶĞƐƚĞŶD
ϮϬϭϳŝůĞƌůĞŝĞƐƵƚƚŝůďĂƌŶĞǀĞƌŶ
ϮϬϭϳŝůƵƚƐŬŝĨƚŝŶŐƌƵƐŽŐƉƐǇŬ
ϮϬϭϳ^ƚŝŐĞďŝůŚƆǇĚĞďĞƌĞĚƐŬĂƉ
ϮϬϭϳEǇŚũƵůůĂƐƚĞƌ
ŶĞƌŐŝƐƉĂƌŝŶŐŝKĂƐĞŶ
KĂƐĞŶ͕ƚƌĞŶŝŶŐƐƐĞŶƚĞƌϮϬϭϱͬϭϲ
KƉƉƌƵƐƚŝŶŐĨĞƐƚƉůĂƐƐĞŶ
<ũƆƉĂǀƵƚƐƚǇƌĨƌĂZE
'ĂƌĂŶƚŝĂŶƐǀĂƌZE
<ũƆƉĂǀEĞǆĂŶƐͲďǇŐŐĞƚ
ϮϬϭϳsĂƐŬĞŵĂƐŬŝŶďĞŬůĞĚŶŝŶŐ
DŽŵƐĞƚƚĞƌũƵƐƚĞƌŝŶŐƐďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞƌ
WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐŵǀĂŝŝŶǀĞƐƚ͘ƌƐŬ͘
7RWDOW

















































































































$UNLY

5HJQVNDSVPDSSHIRUNRPPXQHURJI\ONHVNRPPXQHU
.RPPXQHHQKHW1DPVRVNRPPXQH


8WDUEHLGHWGDWRVLJQ cU

(ULN)RVVODQG/ QG



(PQH

1RWHRSSVWLOOLQJHU
+RYHGUHIHUDQVHU
)RUVNULIWRPnUVUHJQVNDSRJnUVEHUHWQLQJ IRUNRPPXQHURJI\ONHVNRPPXQHU  ).5 QURJ
)RUVNULIWRPV UEXGVMHWWV UUHJQVNDSRJnUVEHUHWQLQJIRUNRPPXQDOHRJI\ONHVNRPPXQDOHIRUHWDN ).)5 
.RPPXQDOUHJQVNDSVVWDQGDUG .56 QU1RWHURJnUVEHUHWQLQJ
/LQNHUWLOQRWHQH
5HJQVNDSVSULQVLSSHURJYXUGHULQJVUHJOHU
2UJDQLVHULQJDYNRPPXQHQVYLUNVRPKHW UHJQVNDSVHQKHWHU
1RWH$UEHLGVNDSLWDO
1RWH<WHOVHUWLOOHGHQGHSHUVRQHU
1RWH3HQVMRQHU
1RWH$QOHJJVPLGOHU
1RWH$NVMHURJDQGHOHULYDULJHLH
1RWH6DOJDYILQDQVLHOOHDQOHJJVPLGOHU
1RWH/DQJVLNWLJJMHOG
1RWH$YGUDJSnOnQ
1RWH*DUDQWLDQVYDU
1RWH$QGUHYHVHQWOLJHIRUSOLNWHOVHU
1RWH)LQDQVLHOOHHLHQGHOHURJIRUSOLNWHOVHUWLOYLUNHOLJYHUGL
1RWH$YVHWQLQJRJEUXNDYIRQG
1RWH6WU\NQLQJHURJNRUULJHULQJHU
1RWH(QGULQJDYUHJQVNDSVSULQVLSSRJUHJQVNDSVPHVVLJPHUIRUEUXN
1RWH.DSLWDONRQWR
1RWH,QYHVWHULQJVRYHUVLNW
1RWH6HOYNRVWRPUnGHU
1RWH8VLNUHIRUSOLNWHOVHUEHWLQJHGHHLHQGHOHUPY
1RWH9HVHQWOLJHSRVWHU
1RWH9LUNQLQJDYHQGULQJUHJQVNDSVSULQVLSSHVWLPDWHQGULQJHURJIHLO
1RWH(WDEOHULQJRJDYYLNOLQJDY.)
1RWH0HOORPY UHQGHPHG.)LQWHUNRPPXQDOHVDPDUEHLGPY
1RWH,QWHUNRPPXQDOHVDPDUEHLG

dŝůůĞŐŐƐŶŽƚĞƌEĂŵƐŽƐŬŽŵŵƵŶĞ
1RWH0LGWUH1DPGDO6DPNRPPXQH
1RWH0LGWUH1DPGDO$YIDOOVHOVNDSVHOYNRVWEHUHJQLQJ

.RPPHQWDU

Forskriftsbestemt
Forskriftsbestemt
Forskriftsbestemt

Kan utelates

Forskriftsbestemt

Kan utelates

Forskriftsbestemt

Forskriftsbestemt

Forskriftsbestemt

Forskriftsbestemt

Kan utelates

Forskriftsbestemt

Kan utelates

5HJQVNDSVSULQVLSSHURJYXUGHULQJVUHJOHU
.RPPXQHUHJQVNDSHWHUILQDQVLHOWRULHQWHUWRJVNDOYLVHDOOH¡NRQRPLVNHPLGOHUVRPHUWLOJMHQJHOLJHLnUHWRJDQYHQGHOVHQDY
GLVVH,QQWHNWHURJXWJLIWHUVNDOWLGVPHVVLJSODVVHUHVLGHWnUHWVRPI¡OJHUDYDQRUGQLQJVSULQVLSSHW$QRUGQLQJVSULQVLSSHWEHW\UDW
DOOHNMHQWHXWJLIWHUXWEHWDOLQJHULQQWHNWHURJLQQEHWDOLQJHULO¡SHWDYnUHWVRPYHGU¡UHUNRPPXQHQVYLUNVRPKHWVNDOIUHPJnDYGULIWV
HOOHULQYHVWHULQJVUHJQVNDSHWLnUHWHQWHQGHHUEHWDOWHOOHULNNH
5HJQVNDSHWHUDYODJWLKHQKROGWLOJRGNRPPXQDOUHJQVNDSVVNLNNKHUXQGHUNRPPXQDOHUHJQVNDSVVWDQGDUGHU .56 XWJLWWDY
)RUHQLQJHQIRUJRGNRPPXQDOUHJQVNDSVVNLNN *.56 
9HGOnQHILQDQVLHULQJDYLQYHVWHULQJHUHULNNHUHQWHXWJLIWHQHODJWWLODQVNDIIHOVHVNRVWLVDPVYDUPHGDQEHIDOWO¡VQLQJL.56QU

2UJDQLVHULQJDYNRPPXQHQVYLUNVRPKHW UHJQVNDSVHQKHWHU
'HQVDPOHGHYLUNVRPKHWHQWLONRPPXQHQHULKRYHGVDNRUJDQLVHUWLQQHQIRUNRPPXQHQVRUGLQ UHRUJDQLVDVMRQPHQQRH
YLUNVRPKHWODJWWLOHQKHWHUVRPDYOHJJHUHJHWV UUHJQVNDSHOOHUDQGUHUHWWVVXEMHNWHU

dǇƉĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ

dǇƉĞĞŶŚĞƚ

<ŽŶƚŽƌͲ
ͬǀĞƌƚƐŬŽŵŵƵŶĞ

DŝĚƚƌĞEĂŵĚĂů^ĂŵŬŽŵŵƵŶĞ

ĂƌŶĞǀĞƌŶ͕WWd͕
^ŬĂƚƚĞŽƉƉŬƌĞǀĞƌ͕
>ƆŶŶͬƌĞŐŶƐŬĂƉŵ͘Ĩů

^ĂŵŬŽŵŵƵŶĞ

EĂŵƐŽƐŵ͘Ĩů͘

ŶĚƌĞƌĞƚƚƐƐƵďũĞŬƚĞƌ
DE
DƵƐĞĞƚDŝĚƚ/<^
<Žŵ^ĞŬ
<ŽŵZĞǀ

ǀĨĂůů
DƵƐĞƵŵ
<ŽŶƚƌŽůůƵƚǀĂůŐ
ZĞǀŝƐũŽŶ

/<^
/<^
/<^
/<^

EĂŵƐŽƐŬŽŵŵƵŶĞ
sŝŬŶĂŬŽŵŵƵŶĞ
^ƚĞŝŶŬũĞƌŬŽŵŵƵŶĞ

EĂŵĚĂůZĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ/<^

ZĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐͬŚĞůƐĞ /<^

ŶŚĞƚĞƌƐŽŵĂǀůĞŐŐĞƌƐčƌƌĞŐŶƐŬĂƉ

,ƆǇůĂŶĚĞƚŬŽŵŵƵŶĞ

0LGWUH1DPGDO6DPNRPPXQHDYOHJJHUVHOYVWHQGLJUHJQVNDSVRPLNNHLQQJnULNRPPXQHQVGULIWVRJLQYHVWHULQJVUHJQVNDS
6 UUHJQVNDSHWEHKDQGOHVDYVDPNRPPXQHVW\UH'HWYLVHVWLOQRWHRJIRUQ UPHUHRSSO\VQLQJHURPNRPPXQHQV
¡NRQRPLVNHIRUKROGWLOGLVVHYLUNVRPKHWHQH

1RWH(QGULQJLDUEHLGVNDSLWDO
%DODQVHUHJQVNDSHW
2PO¡SVPLGOHU
.RUWVLNWLJJMHOG
$UEHLGVNDSLWDO











(QGULQJ




'ULIWVRJLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW
$QVNDIIHOVHDYPLGOHU
,QQWHNWHUGULIWVUHJQVNDS
,QQWHNWHULQYHVWHULQJVUHJQVNDS
,QQEHWYHGHNVWHUQHILQDQVWUDQVDNVMRQHU
6XPDQVNDIIHOVHDYPLGOHU








$QYHQGHOVHDYPLGOHU
8WJLIWHUGULIWVUHJQVNDS
8WJLIWHULQYHVWHULQJVUHJQVNDS
8WEHWDOLQJHUYHGHNVWHUQHILQDQVWUDQVDNVMRQHU
6XPDQYHQGHOVHDYPLGOHU








%HO¡S

6XP



$QVNDIIHOVHDQYHQGHOVHDYPLGOHU
(QGULQJXEUXNWHOnQHPLGOHU ¡NQLQJUHGXNVMRQ
(QGULQJDUEHLGVNDSLWDOLGULIWVRJLQYHVWHULQJVUHJQVNDS



(QGULQJDUEHLGVNDSLWDOLEDODQVHQ
'LIIHUDQVH IRUNODUHVQHGHQIRU
)RUNODULQJWLOGLIIHUDQVHLDUENDSLWDO
,NNHYHVHQWOLJEHO¡S






%HO¡S

6XP







1RWH$QWDOOnUVYHUNRJ\WHOVHUWLOOHGHQGHSHUVRQHURJUHYLVRU

<WHOVHUWLOOHGHQGHSHUVRQHU
$GPLQLVWUDVMRQVVMHInUVYHUN
2UGI¡UHUnUVYHUN

/¡QQRJ
*RGWJM¡UHOVH
DQQHQ
IRUDQGUH
7LOOHJJV
JRGWJM¡UHOVH
YHUY
JRGWJM¡UHOVH







1DWXUDO
\WHOVHU



*RGWJM¡UHOVHWLOUHYLVRU
.RPPXQHQVUHYLVRUHU.RP5HY7U¡QGHODJ,.66DPOHGHJRGWJM¡UHOVHUWLOUHYLVRUXWJM¡UNU$YGHWWH
JMHOGHUKHOHVXPPHQUHYLVMRQRJUnGJLYQLQJRJDQGUHWMHQHVWHU5HYLVMRQRPIDWWHUUHJQVNDSVUHYLVMRQ
IRUYDOWQLQJVUHYLVMRQRJGLYHUVHDWWHVWDVMRQVRSSGUDJ

1RWH3HQVMRQHU
*HQHUHOWRPSHQVMRQVRUGQLQJHQHLNRPPXQHQ
.RPPXQHQKDUNROOHNWLYHSHQVMRQVRUGQLQJHUL.RPPXQDO/DQGVSHQVMRQVNDVVH ./3 RJ6WDWHQVSHQVMRQVNDVVH 63. VRPVLNUHU
\WHOVHVEDVHUWSHQVMRQIRUGHDQVDWWH
3HQVMRQVRUGQLQJHQRPIDWWHUDOGHUVXI¡UHHNWHIHOOHEDUQHSHQVMRQVDPW$)3WLGOLJSHQVMRQRJVLNUHUDOGHUVRJXI¡UHSHQVMRQPHG
VDPOHWSHQVMRQVQLYnSnVDPPHQPHGIRONHWU\JGHQ3HQVMRQHQHVDPRUGQHVPHGXWEHWDOLQJIUD1$9
3UHPLHIRQG
3UHPLHIRQGHWHUHWIRQGIRUWLOEDNHI¡UWSUHPLHRJRYHUVNXGG(YHQWXHOOHPLGOHUSnSUHPLHIRQGHWNDQEDUHEUXNHVWLOIUHPWLGLJ
SUHPLHEHWDOLQJ3UHPLHIRQGHWIUHPJnULNNHDYNRPPXQHUHJQVNDSHWPHQEUXNDYIRQGHWUHGXVHUHUIDNWLVNEHWDOWHSHQVMRQVSUHPLHU


,QQHVWnHQGHSnSUHPLHIRQG
 
7LOI¡UWSUHPLHIRQGHWLO¡SHWDYnUHW
 
%UXNDYSUHPLHIRQGHWLO¡SHWDYnUHW
 
,QQHVWnHQGHSnSUHPLHIRQG
 
5HJQVNDSVI¡ULQJDYSHQVMRQ
(WWHULnUVUHJQVNDSVIRUVNULIWHQVNDOGULIWVUHJQVNDSHWEHODVWHVPHGSHQVMRQVNRVWQDGHUVRPHUEHUHJQHWXWIUDODQJVLNWLJH
IRUXWVHWQLQJHURPDYNDVWQLQJO¡QQVYHNVWRJ*UHJXOHULQJ3HQVMRQVNRVWQDGHQHEHUHJQHVSnHQDQQHQPnWHHQQSHQVMRQVSUHPLHQ
VRPEHWDOHVWLOSHQVMRQVRUGQLQJHQRJGHWYLOGHUIRUQRUPDOWY UHIRUVNMHOOPHOORPGLVVHWRVW¡UUHOVHQH)RUVNMHOOHQPHOORPEHWDOW
SHQVMRQVSUHPLHRJEHUHJQHWSHQVMRQVNRVWQDGEHWHJQHVSUHPLHDYYLNRJVNDOLQQWHNWVHOOHUXWJLIWVI¡UHVLGULIWVUHJQVNDSHW
3UHPLHDYYLNHWWLOEDNHI¡UHVLJMHQQHVWHnUPHGSHUnUIRUSUHPLHDYYLNRSSVWnWWLHOOHUVHQHUHPHGSHUnUIRUSUHPLHDYYLN
RSSVWnWWIUDWLORJPHGSHUnUIRUSUHPLHDYYLNRSSVWnWWIUDWLO
5HJQVNDSVI¡ULQJHQDYSHQVMRQLQQHE UHUHWXQQWDNIUDGHJUXQQOHJJHQGHSULQVLSSHQHIRUNRPPXQHUHJQVNDSHWRPDWDOOHNMHQWH
XWJLIWHURJLQQWHNWHULnUHWVNDOWDVPHGLnUVUHJQVNDSHWIRUYHGNRPPHQGHnU NOQU 5HJQVNDSVI¡ULQJHQDYSUHPLHDYYLNRJ
DPRUWLVHULQJDYSUHPLHDYYLNKDUKDWWLQQYLUNQLQJSnQHWWRGULIWVUHVXOWDWLYHGDWUHJQVNDSVI¡UWHSHQVMRQVXWJLIWHUHUNUPLOO
ODYHUHHQQIDNWLVNEHWDOWHSHQVMRQVSUHPLHU
%HVWHPPHOVHQHLQQE UHURJVnDWEHUHJQHGHSHQVMRQVPLGOHURJSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHUHURSSI¡UWLEDODQVHQVRPKHQKROGVYLV
DQOHJJVPLGOHURJODQJVLNWLJJMHOG
NRQRPLVNHIRUXWVHWQLQJHUIRUEHUHJQLQJDYSHQVMRQVNRVWQDGHQ
)RUYHQWHWDYNDVWQLQJSHQVMRQVPLGOHU
'LVNRQWHULQJVUHQWH
)RUYHQWHWnUOLJO¡QQVYHNVW
)RUYHQWHWnUOLJ*RJSHQVMRQVUHJXOHULQJ

./3





63.





$QGUH

6SHVLILNDVMRQDYVDPOHWSHQVMRQVNRVWQDGSUHPLHDYYLNSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHURJHVWLPDWDYYLN
6SHVLILNDVMRQDYSHQVMRQVNRVWQDGRJnUHWVSUHPLHDYYLN
cUHWVSHQVMRQVRSSWMHQLQJQnYHUGL
5HQWHNRVWQDGDYSnO¡SWSHQVMRQVIRUSOLNWHOVH
)RUYHQWHWDYNDVWQLQJSnSHQVMRQVPLGOHQH
$GPLQLVWUDVMRQVNRVWQDGHU
1HWWRSHQVMRQVNRVWQDG LQNODGP
%HWDOWSUHPLHLnUHW
cUHWVSUHPLHDYYLN
3HQVMRQVPLGOHUSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHURJDNNXPXOHUW
SUHPLHDYYLN
%UXWWRSnO¡SWHSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHUSU
3HQVMRQVPLGOHUSU
1HWWRSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHUSU
cUHWVSUHPLHDYYLN
6XPJMHQVWnHQGHSUHPLHDYYLNWLGOLJHUHnU SU
6XPDPRUWLVHUWSUHPLHDYYLNGHWWHnUHW
$NNXPXOHUWSUHPLHDYYLNSU

(VWLPDWDYYLNRJSODQHQGULQJHU
(VWLPDWDYYLNGHWWHnU
9LUNQLQJHQDYSODQHQGUHWWHUERNVWDY&






















$UEJLYHUDYJ

$UEJLYHUDYJ



































3HQVMRQV
3HQVMRQV
3HQVMRQV
3HQVMRQV
PLGOHU
IRUSOLNWHOVHU PLGOHU
IRUSOLNWHOVHU












1RWH$QOHJJVPLGOHU

$QVNDIIHOVHVNRVW
cUHWVWLOJDQJ
- herav overført fra egne KF
cUHWVDYJDQJ
- herav overført til egne KF
$QVNDIIHOVHVNRVW
$NNDYVNULYQLQJHU
1HWWRDNNRJUHYQHGVNULYQLQJHU
$NNDYVNURJQHGVNU
%RNI¡UWYHUGLSU
Herav finansielle leieavtaler
cUHWVDYVNULYQLQJHU
cUHWVQHGVNULYQLQJHU
cUHWVUHYHUVHUWHQHGVNULYQLQJHU
7DSYHGVDOJDYDQOHJJVPLGOHU
*HYLQVWYHGVDOJDY
DQOHJJVPLGOHU
NRQRPLVNOHYHWLG
$YVNULYQLQJVSODQ

('%XWVW\U
NRQWRU
PDVNLQHU



$QOHJJV %UDQQELOHU
$GPE\JJ
PDVNLQHU
WHNQLVNH
%ROLJHU
V\NHKMHP
PY
DQOHJJ
VNROHUYHLHU
PY









7RPWH
,PPDWHULHOOH
RPUnGHU
HLHQGHOHU













































0





0





0





0





0





0





0
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0

0





0





















nU
/LQH U


nU
/LQH U


nU
/LQH U


nU
/LQH U



nU
/LQH U ,QJHQDYVNU





1

Det er tidligere igangsatt et arbeid for å kvalitetssikre de balanseførte verdiene av tomteområder, men denne jobben
er fortsatt ikke ferdigstilt. Det har over tid blitt solgt parseller av grunneiendommer, og det kan i den forbindelse ha
oppstått feil ved nedskriving som gjør at balanseført verdi mest sannsynlig er for lav.

Ϯ

ΗĞƚĞƌĞƚĂǀǀŝŬŵĞůůŽŵďĂůĂŶƐĞĨƆƌƚĞĞŝĞŶĚĞůĞƌŽŐĚĞƚĂůũĞƌƚŽǀĞƌƐŝŬƚĨƌĂĂŶůĞŐŐƐŽǀĞƌƐŝŬƚĞŶƉĊŬƌ͘ϭϵϯϬϬϬ͘



1RWH$NVMHURJDQGHOHULYDULJHLH

6HOVNDSHWVQDYQ
1DPVRV,QGXVWULE\JJHVHOVNDS$6
0LGWUH1DPGDO9HNVW$6
1DPVRV7UDILNNVHOVNDS$6$
1RUVNH6NRJLQGXVWULHU$6$
%LEOLRWHNVHQWUDOHQ$/
7U¡QGHUIUXNW%$
)LOPSDUNHQ$6
'LYHUVHERUHWWVODJVOHLOLJKHWHU
1DPGDOVRSSOHYHOVHU%$
1DPGDO%RPVHOVNDS
6DOVQHV,QGXVWULE\JJ$6
1DPGDOUHKDELOLWHULQJ+¡\ODQGHWGULIW,.6
1DPGDOUHKDELOLWHULQJ+¡\ODQGHWHLHQGRP,.6
1DPGDOVKDJHQ$6
1DPVRVNXOWXUKXVHLHQGRP$6
2,7U¡QGHUVNPDWRJGULNNH$6
5LDQ*DOOHUL
1DPGDO)\ONHVPXVHXP,.60XVHHW0LGW,.6
.DSLWDO1RUGWU¡QGHUVNNXQVWPXVHXP
.\VWODE3UHELR$6
0LGWUH1DPGDO$YIDOVVHOVNDS,.6
7URQGKHLPKDYQ,.6
6XPDNVMHU
./3HJHQNDSLWDOLQQVNXGG
(JHQNDSLWDOLQQVNXGG.RP5HY,.6
(JHQNDSLWDOLQQVNXGG.RP6HN,.6
(JHQNDSLWDOLQQVNXGG.RQ6HN7U¡QGHODJ,.6
6XPDQGHOHU
7RWDOW

+HQ
YLVQLQJ
EDODQVHQ























(LHUDQGHOL
VHOVNDSHW

(YHQWXHOO
PDUNHGV
YHUGL

 

















NU








NU

%DODQVHI¡UW
YHUGL


%DODQVHI¡UW
YHUGL


NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen må dekke selskapetes forpliktelser.

1RWH6DOJDYILQDQVLHOOHDQOHJJVPLGOHU
9HGVDOJDYNRPPXQHQVDNVMHUNODVVLILVHUWVRPDQOHJJVPLGOHUHUHQ
DQGHODYVDOJVLQQWHNWHQUHJQHWVRPDYNDVWQLQJSnLQQVNXWWNDSLWDORJ
LQQWHNWVI¡UWVRPO¡SHQGHLQQWHNWLGULIWVUHJQVNDSHW
$YNDVWQLQJHQHUEHUHJQHWVRPGHWNRPPXQHQLKWDNVMHORYHQNXQQH
InWWLXWE\WWHLVDOJVnUHWEDVHUWSnVHOVNDSHWVDYODJWHUHJQVNDSIRU
IRUHJnHQGHnU
'HWKDULNNHY UWVDOJDYILQDQVLHOOHDQOHJJVPLGOHUL

$QWDOOVROJWHDNVMHU
8WE\WWHJUXQQODJSUDNVMH
6DOJVXPSUDNVMH


NU
NU

,QQWHNWVI¡UWLGULIWVUHJQVNDSHW
,QQWHNWVI¡UWLLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW
6XPLQQWHNWVI¡UWVDOJVVXP

NU
NU
NU

1RWH/DQJVLNWLJJMHOG

)RUGHOLQJDYODQJVLNWLJJMHOG
*MHOGVEUHYVOnQEDQNOnQ
2EOLJDVMRQVOnQ
6HUWLILNDWOnQ
+XVEDQNOnQ
)LQDQVLHOOHOHLHDYWDOHU
6XPERNI¡UWODQJVLNWLJJMHOG
+HUDYVHOYILQDQVLHUHQGHJMHOG



 
 

 

 
 

/DQJVLNWLJJMHOGLV UUHJQVNDS
0LGWUH1DPGDO6DPNRPPXQH



6XPERNI¡UWODQJVLNWLJJMHOGLV UUHJQVNDS



.RPPXQHQVVDPOHGHHNVWHUQHOnQHJMHOG





1HVWHnUVDYGUDJ


 Ͳ
 Ͳ

*MVQLWWOLJ
JMHQVWnHQGH
O¡SHWLG nU




 Ͳ


ĞƚĞƌŝŬŬĞƚĂƚƚŽƉƉƐčƌƐŬŝůƚĞůĊŶƚŝůƐĞůǀŬŽƐƚŽŵƌĊĚĞƚ͘^ĞůǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌĞŶĚĞŐũĞůĚĞƌďĞƌĞŐŶĞƚƵƚŝĨƌĂŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌŬĂůŬƵůĂƚŽƌŝƐŬĞƌĞŶƚĞƌŽŐ
ŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌƌĞŶƚĞŬŽŵƉĞŶƐĂƐũŽŶ͘



DE^ŚĂƌůĂŶŐƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚĞŬƐ͘ƉĞŶƐũŽŶƐĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƉĊŬƌϰϱϲϭϴϳϮƉƌϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͘EĂŵƐŽƐƐŝŶĞŝĞƌĂŶĚĞůƵƚŐũƆƌϱϲйĂǀDE^ŽŐ
ĚĞƌŵĞĚŬƌϮϱϱϰϲϰϴĂǀůĂŶŐƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ͘



>ĊŶƉĊϯϴϵ͕ϳŵŝůů͘ŬƌŽŶĞƌĨŽƌĨĂůůĞƌƚŝůďĞƚĂůŝŶŐŝϮϬϭϴŽŐǀŝůďůŝƌĞĨŝŶĂŶƐŝĞƌƚŝƐŝŶŚĞůŚĞƚ͘ŶƐůĊƚƚĂǀĚƌĂŐƚŝů,ƵƐďĂŶŬĞŶŝŚƚ͘ďĞƚĂůŝŶŐƐƉůĂŶ͘

/DQJVJMHOG




)RUGHOLQJDYODQJVLNWLJJMHOGHWWHUUHQWHEHWLQJHOVHU
/DQJVLNWLJJMHOGPHGIDVWUHQWH
/DQJVLNWLJJMHOGPHGIO\WHQGHUHQWH

ZĞŶƚĞďǇƚƚĞĂǀƚĂůĞƌ
^ǁĂƉ
Ŷƌ
>ĊŶ
ϭ
Ϯ

E
EŽƌĚĞĂ

sŽůƵŵ;ŵŝůů͘Ϳ
ϭϱϬϬϬϬϬϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬϬϬ

>ƆƉĞƌĨƌĂ
ĚĂƚŽ
>ƆƉĞƌƚŝůĚĂƚŽ
ƐĞƉ͘Ϯϭ
ŵĂƌ͘Ϯϱ

*MVQ
UHQWH



ĞƚĂůĞƌ

DŽƚƚĂƌ

ϯ͕ϱϬй
ϭ͕ϴϱй

ϲDŶŝďŽƌ
ϯDŶŝďŽƌ

&ŝŶĂŶƐͲ
&ŽƌŵĊůŵĞĚƐŝŬƌŝŶŐĞŶ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĞƚ
<ŽŶƚĂŶƐƚƌƆŵƐŝŬƌŝŶŐ
<ŽŶƚĂŶƐƚƌƆŵƐŝŬƌŝŶŐ

Αϳ͘ϱ
Αϳ͘ϱ

1RWH$YGUDJSnOnQ
$YGUDJSnOnQWLOLQYHVWHULQJHULYDULJHGULIWVPLGOHU
.RPPXQHQEHUHJQHUPLQVWHWLOODWWHDYGUDJMINRPPXQHORYHQ NRPO QUYHGnEHUHJQHPLQVWHWLOODWWHDYGUDJ
SnOnQHWWHUHQIRUHQNOHWIRUPHO$YVNULYQLQJHQHEHUHJQHVVRPVXPODQJVLNWLJJMHOGGLYLGHUWSnVXPDQOHJJVPLGOHU MI
NRPOQURJ PXOLWSOLVHUWPHGnUHWVDYVNULYQLQJHULGULIWVUHJQVNDSHW'HQQHIRUHQNOHGHIRUPHOHQJLUHW
PLQVWHNUDYWLODYGUDJVRPWLOVYDUHUDYVNULYQLQJHU NDSLWDOVOLWHW SnOnQHILQDQVLHUWHDQOHJJVPLGOHU
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag
8WJLIWVI¡UWHDYGUDJLGULIWVUHJQVNDSHW
%HUJQHWPLQLPXPVDYGUDJ
$YYLN



 
 
 

$YGUDJSnOnQWLOYLGHUHXWOnQRJIRUVNRWWHULQJHU
0RWWDWWHDYGUDJSnYLGHUHXWOnQRJIRUVNRWWHULQJHUVNDOXDYNRUWHWEHQ\WWHVWLOQHGEHWDOLQJDYNRPPXQHQVLQQOnQ
(YHQWXHOOHPRWWDWWHDYGUDJVRPLNNHHUEHQ\WWHWWLOQHGEHWDOLQJDYJMHOGDYVHWWHVWLODYGUDJVIRQG EXQGHW
LQYHVWHULQJVIRQG -IRJVn.56QU/nQRSSWDNDYGUDJRJUHILQDQVLHULQJSXQNWQU
0RWWDWWHDYGUDJSnVWDUWOnQ
8WJLIWVI¡UWHDYGUDJLLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW



 
 

$YVHWQLQJWLOEUXNDYDYGUDJVIRQG
6DOGRDYGUDJVIRQG

 
 

1RWH.RPPXQHQVJDUDQWLDQVYDU
*LWWRYHUIRUQDYQ
019HNVW$6
1DPVRV.LUNHOLJH)HOOHVUnG
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
0LGWUH1DPGDO$YIDOOVVHOVNDS,.6 
(WWHUORYRPVRVLDORPVRUJ 
6XPJDUDQWLDQVYDU
6XPUHVWJMHOG



*DUDQWLUDPPH
NU
NU
NU

NU


%HO¡SSU


NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU


NU NU

8WO¡SHU
GDWR


VDPOHW









*DUDQWLUDPPHWRONHVVRPSURGXNWHWDYJDUDQWLDQVYDULSURVHQWDYRSSULQQHOLJOnQHEHO¡S
5HVWJMHOG

.RPPXQHQVJDUDQWLDQVYDUHUWLOVYDUHQGHHLHUDQGHOHQLVHOVNDSHW2SSULQQHOLJOnQHEHO¡SPLOONU

.RPPXQHQVJDUDQWLDQVYDUHUWLOVYDUHQGHHLHUDQGHOHQLVHOVNDSHW2SSULQQHOLJOnQHEHO¡SPLOONU

*DUDQWLDQVYDUHWE\JJHUSn1DPVRVNRPPXQHVHLHUDQGHOLVHOVNDSHW'HQQHXWJM¡U


6DPOHWJMHOGSUHURJ1DPVRVJDUDQWLDQGHOXWJM¡UNU  

'HSRVLWXPKXVOHLHEDODQVHNRQWR
.DXVMRQVDQVYDU
*LWWRYHUIRUQDYQ
1DPGDO5HKDELOLWHULQJ,.6
1DPGDO5HKDELOLWHULQJ,.6
1DPGDO5HKDELOLWHULQJ,.6
6XPNDXVMRQVDQVYDU

NU
NU
NU
NU

2SSULQQHOLJ
OnQHEHO¡S

6DOGRSU


NU
NU
NU


NU
NU
NU


8WO¡SHUGDWR




Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som
kommunale foretak og interkommunale samarbeid.

1RWH$QGUHYHVHQWOLJHIRUSOLNWHOVHU
Opplyse om langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig betydning for kommunens
drifsregnskap fremover. F.eks. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og avtaler om drift av kommunale
tjenester.

/HLH/HDVLQJDYWDOHU
8WYLNOLQJLOHLHDYWDOHU
/HLHOHDVLQJDYWUDQVSRUWPLGOHU DUW
/HLHOHDVLQJDYPDVNLQHU DUW
+XVOHLH DUWRJ
9HVHQWOLJHKXVOHLHDYWDOHU
3RVWJnUGHQ
.XOWXUKXVHW
$EHO0H\HUVJW
5RFNFLW\E\JJ

5HJQVNDS


5HJQVNDS


5HJQVNDS


5HJQVNDS

































,O¡SHWDYEOHOHDVLQJELOHQHVNLIWHWXWWLONM¡SDYHJQHELOHU(QKHWHQHEHWDOHULQWHUQOHLHIRUELOHQHWLO
1DPVRVE\GULIW+HVWPDUND

1DPVRVNRPPXQHNM¡SWHXWOHDVHGHNRSLPDVNLQHUL


3RVWJnUGHQ/HLHIRUKROGHWHUHQIRUOHQJHOVHDYHNVLVWHUHQGHOHLHDYWDOHGDWHUWRJRJ
XWO¡SHUXWHQIRUXWJnHQGHRSSVLJHOVH,EOHGHWERNI¡UWNYDUWDO5HWWHWRSSLGHUGHWHU
ERNI¡UWNYDUWDO



.XOWXUKXVHWnUVDYWDOHIUD,EOHGHWERNI¡UWNYDUWDO'HWWHHUUHWWHWRSSLGHUGHWHU
ERNI¡UWNYDUWDO

$EHO0H\HUVJWHWJKHOHnUHWHWJIUDVHSW

/HLHDYUHKDELOLWHULQJVSODVVHUSn1DPGDO5HKDELOLWHULQJ,.6
8WYLNOLQJNRVWQDGHU
UHKDELOLWHULQJVSODVVHU
1DPGDO5HKDELOLWHULQJ DUW

5HJQVNDS



5HJQVNDS



5HJQVNDS



5HJQVNDS



1RWH)LQDQVLHOOHHLHQGHOHURJIRUSOLNWHOVHUWLOYLUNHOLJYHUGL
1RWHHUYXUGHUWVRPLNNHDNWXHOOIRU1DPVRVNRPPXQH

1RWH$YVHWQLQJRJEUXNDYIRQG

'LVSRVLVMRQVIRQG
%XQGQHGULIWVIRQG
8EXQGQHLQYHVWHULQJVIRQG
%XQGQHLQYHVWHULQJVIRQG
6DPOHGHDYVHWQLQJHURJEUXNDYDYVHWQLQJHU

%HKROGQLQJ
NU
NU
NU
NU
NU

%UXNDYIRQGL
$YVHWQLQJHU
GULIWVUHJQVNDSHW
NU NU
NU NU
NU
NU
NU NU

%UXNDYIRQGL
LQYUHJQVNDSHW %HKROGQLQJ
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU



%DODQVHNRQWLII
%DODQVHNRQWL

%DODQVHNRQWR




%DODQVHNRQWL

%UXNDYRJDYVHWQLQJWLOIRQGLGULIWVUHJQVNDSHW
'LVSRVLVMRQVIRQG
Regnskapsskjema 1A
'LVSRVLVMRQVIRQG
Opprinnelig budsjett
-XVWHUWEXGVMHWW

%HKROGQLQJ

$YVHWQLQJHU

%UXNDYIRQG

%HKROGQLQJ

NU NU NU
kr
11 040 000 kr
kr
21 045 819 kr
-

NU 

Regnskapsskjema 1B
LNNHDNWXHOW
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B

NU
kr
-

NU
kr
-

%XQGQHGULIWVIRQG
Regnskapsskjema 1A
%XQGQHGULIWVIRQG
Opprinnelig budsjett
-XVWHUWEXGVMHWW

NU NU NU NU 
kr
7 054 kr
952 700
kr
30 792 513 kr
2 333 605

Regnskapsskjema 1B

3ROLWLVNUnGPDQQRJIDJVWDE
2SSYHNVW
+HOVHRJRPVRUJ
)HOOHVQHPGDQ\H1DPVRV
.XOWXU
7HNQLVN 
,QWHUNRPPXQDOHRUGQLQJHU
$QGUH
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B

NU NU
NU NU
NU NU
NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
kr
20 458 817 kr
70 451 627

2YHUI¡ULQJWLOLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW
Regnskapsskjema 1A
2YHUI¡ULQJWLOLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW
Opprinnelig budsjett
-XVWHUWEXGVMHWW
Regnskapsskjema 1B
7HNQLVN
$QGUH
Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B
%XQGQHIRQG
Bundne driftsfond
6HOYNRVWIRQG
UHPHUNDVWDWVWLOVNXGG
1 ULQJVIRQG.UDIWIRQG
*DYHIRQG
YULJHEXQGQHGULIWVIRQG
6XP
Bundne investeringsfond
UHPHUNDVWDWVWLOVNXGG
YULJHEXQGQHLQYHVWHULQJVIRQG
6XP

NU
kr
-

NU
kr
-

NU NU
NU NU
NU NU
NU
NU NU
NU NU
NU NU
NU NU
kr
37 450 840 kr
53 459 604 

NU
kr
kr
-

NU
kr
kr
-

NU
NU
kr
-

NU
NU
kr
-

NU
NU
kr
-

%HKROGQLQJ

$YVHWQLQJHU

%UXNDYIRQG

NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU 

NU NU NU
NU NU NU
NU NU NU

NU
NU
NU 

NU
NU
kr
- 
%HKROGQLQJ

1RWH6WU\NQLQJHU
6WU\NQLQJHULGULIWVUHJQVNDSHW
'ULIWVUHJQVNDSHWHUDYVOXWWHWLEDODQVH
5HJQVNDSVPHVVLJPHUIRUEUXNI¡UVWU\NQLQJHU
5HGXVHUWRYHUI¡ULQJHUWLOLQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW
5HGXVHUWDYVHWQLQJWLOGLVSRVLVMRQVIRQG
5HGXVHUWGHNQLQJDYWLGOLJHUHnUVPHUIRUEUXN
5HJQVNDSVPHVVLJPHUIRUEUXNHWWHUVWU\NQLQJHU

NU
NU
NU
NU
NU

.RUULJHULQJHULQYHVWHULQJVUHJQVNDSHW
,QYHVWHULQJVUHJQVNDSHWHUDYVOXWWHWLEDODQVH
8GHNNHWEHO¡SI¡UNRUULJHULQJHU
5HGXVHUWEXGVMHWWHUWHDYVHWQLQJHU
NWEXGVMHWWHUWLNNHGLVSRQHUWEUXNDYXEXQGQHDYVHWQLQJHU
8GHNNHWEHO¡SHWWHUNRUULJHULQJHU

NU
NU
NU
NU

1RWH(QGULQJHULUHJQVNDSVSULQVLSSRJUHJQVNDSVPHVVLJ
PHUIRUEUXN
.RQWRIRUHQGULQJDYUHJQVNDSVSULQVLSS
9LUNQLQJDYHQGULQJHULUHJQVNDSVSULQVLSSI¡UHVPRWHJQHHJHQNDSLWDONRQWRHUIRUHQGULQJDY
UHJQVNDSVSULQVLSS3RVLWLYVDOGRSnGLVVHNRQWRHQHNDQLNNHGLVSRQHUHVRJQHJDWLYVDOGRVNDOLNNH
GHNNHVLQQ
.RQWRIRUHQGULQJDYUHJQVNDSVSULQVLSS
(QGULQJDYUHJQVNDSVSULQVLSSVRPSnYLUNHU$. GULIW
(QGULQJDYUHJQVNDSVSULQVLSSVRPSnYLUNHU$. LQYHVWHULQJ
6XP











5HJQVNDSVPHVVLJPHUIRUEUXN
5HJQVNDSVPHVVLJPHUIRUEUXNVNDOGHNNHVLQQLGHWnUUHJQVNDSHWOHJJHVIUHPHOOHULSnI¡OJHQGHnU,
V UVNLOWHWLOIHOOHUNDQPHUIRUEUXNHWGHNNHVLQQRYHU\WWHUOLJHUHWRnURJHWWHUJRGNMHQQLQJIUD
I\ONHVPDQQHQRYHULQQWLOnU
5HJQVNDSVnU




















1RWH.DSLWDONRQWR
6DOGR
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
$NWLYHULQJDYIDVWHLHQGRPRJDQOHJJ
5HYHUVHUWQHGVNULYQLQJDYIDVWHLHQGRPRJDQOHJJ
$NWLYHULQJDYXWVW\UPDVNLQHURJWUDQVSRUWPLGOHU
.M¡SDYDNVMHURJDQGHOHU
5HYHUVHUWQHGVNULYQLQJDYDNVMHURJDQGHOHU
8WOnQ
$NWLYHUWHJHQNDSLWDOLQQVNXGGSHQVMRQVNDVVH
$YGUDJSnHNVWHUQHOnQ
NQLQJSHQVMRQVPLGOHU
5HGXNVMRQSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHU
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
$YJDQJIDVWHLHQGRPRJDQOHJJ
$YRJQHGVNULYLQJDYIDVWHLHQGRPRJDQOHJJ
$YJDQJXWVW\UPDVNLQHURJWUDQVSRUWPLGOHU
$YRJQHGVNULYQLQJDYXWVW\UPDVNLQHURJWUDQVSRUWPLGOHU
$YJDQJDNVMHURJDQGHOHU
1HGVNULYQLQJDYDNVMHURJDQGHOHU
$YGUDJSnXWOnQ
$YVNULYQLQJXWOnQ
5HGXNVMRQHJHQNDSLWDOLQQVNXGGSHQVMRQVNDVVH
%UXNDYPLGOHUIUDHNVWHUQHOnQ
5HGXNVMRQSHQVMRQVPLGOHU
NQLQJSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHU
8UHDOLVHUWNXUVWDSXWHQODQGVOnQ
6DOGR

NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU

1RWH,QYHVWHULQJSURVMHNWHU

3URVMHNW
2WWHU¡\VNROHRSSYVHQWHU
3HQVMRQLVWVHQWHU
5HKDELOLWHULQJ1DPVRVKDOOHQ
)RUQ\LQJ6P¡U¡\DGDP
6WDQGDUGKHYLQJYHLJDWDO\V

9HGWDWWXWJLIWV 5HJQVNDSVI¡UW 5HJQVNDSV
UDPPH
WLGOLJHUHnU
I¡UWLnU
cUHWVEXGVMHWW
   
 

   
   
   

6XP
*MHQVWnUDY
UHJQVNDSVI¡UW XWJLIWVUDPPH












1RWH6HOYNRVWRPUnGHU
,QQWHNWHU

5HQRYDVMRQ
6ODP
9DQQ
$YO¡S
)HLLQJ
.DUWRJRSSPnOLQJ
3ODQRJE\JJHVDN
6)2
3UDNWLVNELVWDQGLKMHPPHW

5HVXOWDW 
.RVWQDGHU
2YHU  
cUHWV
XQGHUVNXGG GHNQLQJV

JUDGL






























 
 










 
 

9HGWDWW
GHNQLQJV
JUDGL







%DODQVHQ
$YVHWQ  
EUXNDY  
GHNQLQJV
JUDGVIRQG









'HNQLQJV
JUDGVIRQG
IUHPI¡UEDUW
XQGHUVNXGG
SU














%DODQVHQ
$YVHWQ  
EUXNDY  
GHNQLQJV
JUDGVIRQG









'HNQLQJV
JUDGVIRQG
IUHPI¡UEDUW
XQGHUVNXGG
SU
















,QQWHNWHU

5HQRYDVMRQ
6ODP
9DQQ
$YO¡S
)HLLQJ
.DUWRJRSSPnOLQJ
3ODQRJE\JJHVDN
6)2
3UDNWLVNELVWDQGLKMHPPHW

5HVXOWDW 
.RVWQDGHU
2YHU  
cUHWV
XQGHUVNXGG GHNQLQJV

JUDGL






























 
 










 
 

9HGWDWW
GHNQLQJV
JUDGL








 cUHWVGHNQLQJVJUDGI¡UHYDYVHWQLQJEUXNDYGHNQLQJVJUDGVIRQG
 'HNQLQJVJUDGVIRQGHQHHUEXQGQHGULIWVIRQG'LVVHNDQNXQEHQ\WWHVWLOGHNQLQJDYIUDPWLGLJHGULIWVXWJLIWHUSnWLOK¡UHQGH
VHOYNRVWRPUnGH'HNQLQJVJUDGVIRQGPnEHQ\WWHVLQQHQHQnUVSHULRGH3nRPUnGHUPHGSnODJWVHOYNRVW UHQRYDVMRQ HOOHUKYRU
NRPPXQHVW\UHWIRUXWIRULQQWHNWVnUHWKDUIDWWHWSULQVLSSYHGWDNRPHJHQEHWDOLQJXWIUDVHOYNRVWNDQNRPPXQHQKDIUHPI¡UEDUW
XQGHUVNXGGnUVSHULRGHQNDQIUDYLNHVKYLVGHWHUV UHJQHIRUKROGLNRPPXQHQRJGHWHUJMRUWYHGWDNLNRPPXQHVW\UHWKYRUGLVVH
V UHJQHIRUKROGHQHEOLUV\QOLJJMRUW
 %UXNHUQHEHWDOHUPLQGUHIRUWMHQHVWHQSUWLPHHQQEHUHJQHWVHOYNRVW

1RWH8VLNUHIRUSOLNWHOVHUEHWLQJHGHHLHQGHOHURJKHQGHOVHUHWWHU
EDODQVHGDJHQ
8VLNUHIRUSOLNWHOVHU
)¡OJHQGHXVLNUHIRUSOLNWHOVHUHUUHJQVNDSVI¡UW

)RUSOLNWHOVHQVDUW
%DUQHYHUQVDNHURO
(UVWDWQLQJVVDNHUUDV.DWWPDUND
3HUVRQDOVDNHU
7YLVWHVDNKHOVHWMHQVWHU
7DSSnUHVWDQVHU
6XPXVLNUHIRUSOLNWHOVHU

$QWDWW
RSSJM¡UV
WLGVSXQNW





%DODQVHI¡UW
IRUSOLNWHOVH



(QGULQJL
nUHW



 
 
 

Namsos kommune er også ved årsskiftet 2017/2018 involvert i enkelte tvistesaker som vil kunne ha
vesentlig betydning for bedømmelsen av kommunens stilling ved årsskiftet. Det er dermed gjort nødvendige
avsetninger for å håndtere de påløpte forpliktelsene. Detaljene innenfor hver sak vil være unntatt
offentlighet, og vil ikke kunne kommenteres enkeltvis.

1RWH6SHVLILNDVMRQDYYHVHQWOLJHSRVWHURJWUDQVDNVMRQHU
Uvanlige og vesentlige poster som er sentrale for å forstå og analysere regnskapet skal spesifiseres. Dette kan være vesentlige
enkeltposter som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig gjeld. Det kan også være vesentlige
transaksjoner som inntektsførte tilskudd i driftsregnskapet som er avsatt til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i
kommunale foretak, AS eller lignende.

6WDWVWLOVNXGGLQQHQIRUUDPPHRPUnGHQH
/ŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐƐƚŝůƐŬƵĚĚĨůǇŬƚŶŝŶŐĞƌ
5HJQVNDS


5HJQVNDS


,QWHJUHULQJVWLOVNXGGIO\NWQLQJHU 





KHUDYIO\NWQLQJHU





KHUDYHQVOLJHPLQGUHnULJH





KHUDYHNVWUDWLOVNXGG





5HJQVNDS



5HJQVNDS



$QWDOOERVDWWH









KHUDYIO\NWQLQJHU

ϯϯ
Ϯϲ
ϰ
Ϯ

ϰϳ
Ϯ
ϰ

ϰϴ
ϭϰ

ϰϬ
ϭϭ

5HJQVNDS


5HJQVNDS


5HJQVNDS


KHUDYIDPLOLHJMHQIRUHQLQJHU
KHUDYHQVOLJHPLQGUHnULJH
$OWHUQDWLYPRWWDNVSODVVHULQJ


LQNOLQWHJUHULQJVWLOVNXGGWLOVNROHUEDUQHKDJHUGLUHNWHDUW

dŝůƐŬƵĚĚƐčƌůŝŐƌĞƐƐƵƌƐŬƌĞǀĞŶĚĞ
ŚĞůƐĞͲŽŐŽŵƐŽƌŐƐƚũĞŶĞƐƚĞƌ
%HUHJQHWWLOVNXGGLUHJQVNDSVnUHW NUDYPRWVWDWHQ
(QGHOLJEHUHJQLQJDYVWDWVWLOVNXGG
$YYLNNUDYPRWHQGHOLJWLOVNXGG%RNI¡UWnUHWHWWHU
(JHQDQGHOWLOUHVVXUVNUHYHQGHWMHQHVWHU
$QWDOOEUXNHUH

ĂƌŶĞŚĂŐĞƚŝůƐŬƵĚĚ
8WEHWDOWWLOVNXGGWLOSULYDWHEDUQHKDJHU
IDPLOLHEDUQHKDJHU
$QWDOOEDUQYnUK¡VW
$QWDOOSULYDWHEDUQHKDJHUYnUK¡VW
$QWDOOSULYDWHIDPLOLHEDUQHKDJHUYnUK¡VW

5HJQVNDS


ͲϯϭϯϳϴϬϬϬ ͲϮϵϰϮϮϬϬϬ

ϯϰϳϯϲϬϬϬ
ϭϳ

5HJQVNDS


ϲϬϰϵϰϮϯϴ
ϰϰϲͬϰϬϴ
ϭϭ
Ϯͬϭ

ϯϭϰϰϴϬϬϬ
ϭϲ

5HJQVNDS


ϲϬϬϬϴϯϳϳ
ϰϲϯͬϰϯϰ
ϭϮͬϭϭ
Ϯ

ͲϯϰϲϮϱϬϬϬ ͲϯϰϱϳϭϬϬϬ
ͲϯϮϵϰϱϬϬϬ
ϭϲϮϲϬϬϬ
ϯϱϴϰϬϬϬϬ ϯϱϯϵϮϯϲϴ
ϭϵ
ϮϬ

5HJQVNDS


ϱϳϯϬϭϱϵϱ
ϰϰϯͬϰϮϵ
ϭϮ
Ϯ

5HJQVNDS


ϱϴϱϬϱϰϳϳ
ϰϰϵͬϰϭϵ
ϭϮ
Ϯ

<ŽƌƌŝŐĞƌƚŶĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ

1HWWRGULIWVUHVXOWDWLKWnUVUHJQVNDSHW 'ULIWVUHJQVNDS
)RUDWQHWWRGULIWVUHVXOWDWVNDOJL¡NRQRPLVNLQIRUPDVMRQRP
%UXNDYEXQGQHIRQG
$YVHWQLQJWLOEXQGQHIRQG
8YDQOLJWDSIUDVDOJDYILQDQVDQOHJJVPLGOHU
$QGUHXYDQOLJHRJYHVHQWOLJHLQQWHNWHU
J
GULIWVDNWLYLWHW




































&ŽƌĚĞůŝŶŐďƌƵŬͲŵĞƌǀĞƌĚŝĂǀŐŝĨƚ
JMHQQRPJDQJDYEUXNDYHLHQGRPHOOHU
NDSLWDOYDUHUWLOXWOHLH
1DPVRVKDOOHQ
2DVHQDNWLYLWHW
2DVHQE\JJ
+HVWPDUND
3RVWJnUGHQ


5RFN&LW\E\JJHW


0RPVNRP
,NNH )UDGUDJ
SHQVDVMRQ IUDGUDJ09$
PYD
ϭϮй
ϯϴй





Ϭй
Ϭй
Ϭй

ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϴϳй



Ϭй
Ϭй

ϲϲй
ϲϲй





HUIDNWXUHULQJKXVOHLHWLO2ODY'XXQYJV



IUDPOHLHWLO016DYGHOLQJHU



+HOH5RFN&LW\E\JJHWGLVSQRQHUHVQnDYNRPPXQHQPYDNRPSYHGU1WH$UHQD

RJWLOEUXNLDYJSOLNWLJYLUNVRPKHWYHGUNLQRNRQWRURJRSSOHYHOVHVVHQWHU

EǇĞEĂŵƐŽƐ
,QQWHNWHU

(QJDQJVVW¡WWH
,QIUDVWUXNWXUWLOVNXGG
5HJQVNDS






.RVWQDGHU



2YHU  
$YVHWQ   %XQGHWIRQG
XQGHUVNXGG  EUXNDY  
IRQG







1RWH9LUNQLQJDYHQGULQJDYUHJQVNDSVSULQVLSSHU
UHJQVNDSVHVWLPDWHURJNRUULJHULQJDYWLGOLJHUHnUVIHLO
Ingen endringer i 2017

1RWH(WDEOHULQJDYYLNOLQJDY.)
'HWHULNNHHWDEOHUWHOOHUDYYLNOHWNRPPXQDOHIRUHWDNL1RWHHUGHUPHGLNNH
DNWXHOO

1RWH)RUGULQJHURJJMHOGWLONRPPXQDOHIRUHWDNVDPDUEHLG
RJVDPNRPPXQHMINRPPXQHORYHQNDS%RJNDS
.RPPXQDOYLUNVRPKHWQDYQ
Kortsiktige poster
0LGWUH1DPGDO6DPNRPPXQH

6XPNRUWVLNWLJHSRVWHU

 
)RUGULQJHU
*MHOG

 
)RUGULQJHU
*MHOG

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

Langsiktige poster

6XPODQJVLNWLJHSRVWHU

1RWH,QWHUNRPPXQDOWVDPDUEHLGHWWHUNRPPXQHORYHQ
5HJQVNDSIRULQWHUNRPPXQDOHVDPDUEHLGHWWHUNRPPXQHORYHQ NRPO VNDOLQQJnLnUVUHJQVNDSHWWLO
GHQNRPPXQHQKYRUVDPDUEHLGHWKDUVLWWKRYHGNRQWRUcUVUHJQVNDSHWRPIDWWHUUHJQVNDSIRUVOLNH
VDPDUEHLGMIUHJQVNDSVIRUVNULIWHQQURJXWJM¡UI¡OJHQGHEHO¡S

,QWHUNRPPXQDOWWLOWDNMINRPO

KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂEĂŵƐŽƐŬŽŵŵƵŶĞ;ŬŽŶƚŽƌŬŽŵŵƵŶĞŶͿ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ^ƚĞŝŶŬũĞƌŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ/ŶĚĞƌƆǇŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂsĞƌƌĂŶŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ^ŶĊƐĂŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂKƐĞŶŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂEĂŵĚĂůƐĞŝĚŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂZƆǇƌǀŝŬŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ>ŝĞƌŶĞŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ>ĞǀĂŶŐĞƌŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂsĞƌĚĂůŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ&ƌŽƐƚĂŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ^ƚũƆƌĚĂůŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂDĞƌĊŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂEĂŵƐƐŬŽŐĂŶŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ'ƌŽŶŐŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ,ƆǇůĂŶĚĞƚŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂKǀĞƌŚĂůůĂŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ&ŽƐŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ&ůĂƚĂŶŐĞƌŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂsŝŬŶĂŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂ>ĞŬĂŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂEčƌƆǇŬŽŵŵƵŶĞ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĨƌĂŝŶĚĂůŬŽŵŵƵŶĞ
5HVXOWDWDYRYHUI¡ULQJHU
6DPDUEHLGHWVHJQHLQQWHNWHU
6DPDUEHLGHWVGULIWVXWJLIWHU
5HVXOWDWDYYLUNVRPKHWHQ
'LVSRQHULQJDYUHVXOWDWHW
7LOEDNHI¡UWGHOWDNHUNRPPXQHQH
%UXNDYEXQGHWGULIWVIRQG
$YVHWQLQJWLOEXQGHWGULIWVIRQG
8GHNNHWXQGHUVNXGG
8WJnHQGHVDOGREXQGHWIRQG

%UDQQYDUVOLQJV
VHQWUDOHQ
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU


1DPGDO,8$
NU

NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU

ϵϭϭϬ
ϵϰϬϬ
ϵϰϭϬ
ϵϭϮϬ
ϵϮϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϭϬ
ϵϯϮϬ
ϵϬϬϬ
ϵϭϬϬ
ϵϭϰϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϭϯϭ
ϵϵϬϬ
ϵϮϱϬ

$QVYDU

2UGQLQJ

ZĞŐŶƐŬĂƉ

6NDWWHRSSNUHYHU ϭϴϯϬϲϯϵ
ϯϮϱϬϬ
hƚǀŝŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŝŶŐ Ϯϲϭϰϱϱϲ
ϬϬͬϯϮϵϱϮͬϯϮϵϱϯͬϯϮDŝůũƆŽŐůĂŶĚďƌƵŬ ϲϰϳϵϰϮϭ
ϭϮϬϯϬ
/d
ϱϭϵϭϴϳϱ
ϭϮϬϱϬ
>ƆŶŶŽŐƌĞŐŶƐŬĂƉ ϳϳϳϭϭϵϬ
ϮϰϰϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶĂĚŵ͘ ϭϱϮϯϰϱϱϱ
ϮϰϰϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕Ϯ ϰϰϯϭϴϬϱ
ϮϱϭϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕Ϯ ϰϭϵϯϵϳϰ
ϮϱϮϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕Ϯ ϮϰϮϰϲϭϴϯ
ϮϱϭϬϯ
>ĞŐĞǀĂŬƚ
ϭϵϲϴϮϱϴ
ϮϯϯϬϮ
<ŽŵŵƵŶĞŽǀĞƌůĞŐ ϭϳϯϰϮϴϮ
ϭϬϬϬϬͬϭϭϬϬϬ WŽůŝƚŝƐŬ
ϰϵϭϱϬϴ
ϭϮϬϭϬͬϭϴϬϬϬ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ
ϳϳϭϮϲϱ
ϭϮϬϲϬ
^ĞŶƚƌĂůďŽƌĚ
ϴϱϬϬϬϬ
ϭϮϬϰϭ
TŬŽŶŽŵŝƐǇƐƚ
ϭϭϲϰϮϵϵ
ϭϮϬϰϮ
^ĂŬͲͬĂƌŬŝǀƐǇƐƚĞŵ ϱϴϮϴϳϳ
ϮϱϰϬϭ
W>KͲƐǇƐƚĞŵ
ϭϭϴϬϰϳϱ
ϯϬϯϬϬ
<ĂƌƚƐĂŵĂƌďĞŝĚ
ϰϱϲϮϯϭ
ϭϮϬϬϬͬϮϰϮϬϬ EsĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽ ϳϯϴϰϲϰϴ
ϮϳϲϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϳϲϬϬ ϭϵϭϵϮϵϳ
ϮϴϭϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϴϭϬϬ ϲϵϬϴϭϮϭ
ϮϴϯϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϴϯϬϬ Ͳ
ϯϬͬϭϮϬϰϭͬϭϮϬϰϮͬϮϰ<ĂůŬƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀƐ Ͳ
ϴϲϬϬϬͬϴϳϬϬϬнн &ŝŶĂŶƐ
ϭϭϱϳϵϯϯ
ϮϬϮϬϭ
WWd
ϴϳϲϮϳϲϴ
^Ƶŵ
ϭϬϳϯϮϲϭϲϭ

7MHQHVWH

.RPPXQH
,QQE\JJHUWDOOSU
'HOWDNHUDQVYDU
(OHYWDOO
$QWDOOODQGEUXN

)RUGHOLQJVQ¡NOHU

1RWH0LGWUH1DPGDO6DPNRPPXQH

EĂŵƐŽƐ
ϭϭϳϭϴϮϳ
ϭϮϮϬϮϵϵ
ϮϬϳϵϬϮϵ
ϮϰϮϯϮϭϵ
ϰϰϲϵϮϬϳ
ϵϳϱϭϵϯϰ
ϯϭϮϬϭϲϳ
ϯϰϮϱϮϯϳ
ϭϳϮϯϯϮϯϳ
ϭϬϬϯϵϲϴ
ϴϴϰϲϮϮ
ϮϮϵϰϬϯ
ϯϱϵϵϳϱ
ϰϴϴϴϯϱ
ϱϰϯϰϭϳ
ϮϳϮϬϰϴ
ϱϱϬϵϲϳ
ϮϭϮϵϯϴ
ϰϳϮϳϬϱϲ
ϭϲϲϱϱϵϮ
ϱϲϵϲϵϲϬ
Ͳ
Ͳ
ϱϰϬϰϰϱ
ϱϳϯϮϬϮϬ
ϲϳϴϬϮϰϬϯ

KǀĞƌŚĂůůĂ
ϯϴϲϲ
Ϯϯ͕Ϭ
ϰϴϱ
ϭϯϬ

KǀĞƌŚĂůůĂ
ϯϳϳϬϰϲ
ϱϴϵϲϳϲ
Ϯϯϲϯϱϴϵ
ϭϭϳϬϵϱϯ
ϭϲϱϳϲϮϯ
ϯϭϯϳϳϳϰ
ϭϮϬϰϱϰϵ
ϰϲϬϬϮϳ
ϰϰϬϲϯϵϭ
ϰϯϰϮϴϮ
ϯϴϮϲϱϳ
ϭϭϬϴϱϯ
ϭϳϯϵϰϴ
ϭϴϭϯϬϴ
ϮϲϮϱϵϭ
ϭϯϭϰϲϬ
ϮϲϲϮϯϵ
ϭϬϮϴϵϲ
ϭϱϮϬϵϳϰ
ϮϱϯϳϬϱ
ϵϯϳϱϮϬ
Ͳ
Ͳ
Ϯϲϭϭϱϱ
ϭϴϮϬϭϯϲ
ϮϮϮϬϳϯϱϭ

EĂŵĚĂůƐĞŝĚ
ϭϴϮϱϮϴ
ϰϯϱϯϯϰ
ϭϱϳϲϲϱϱ
ϴϲϰϰϲϵ
ϵϲϵϱϬϰ
ϭϱϭϴϵϵϵ
ϰϰϴϳϵ
ϮϳϰϬϲϱ
ϲϲϵϬϴϲ
Ϯϵϰϴϱϱ
ϮϱϵϴϬϰ
ϴϭϴϯϴ
ϭϮϴϰϭϵ
ϭϬϲϬϰϯ
ϭϵϯϴϲϭ
ϵϳϬϱϭ
ϭϵϲϱϱϰ
ϳϱϵϲϰ
ϳϯϲϯϬϰ
Ͳ
ϭϮϬϯϲϳ
Ͳ
Ͳ
ϭϵϮϴϬϭ
ϴϭϵϴϴϮ
ϵϴϯϵϮϲϭ

ZĞŐŶƐŬĂƉ

EĂŵƐŽƐ
Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ ϭϯϭϰϭ
ϱϲ͕Ϭ
Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳ ϭϲϳϬ
Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϴ ϲϮ

&ŽƐŶĞƐ
ϵϵϮϯϳ
ϯϲϵϮϰϲ
ϰϲϬϭϰϴ
ϳϯϯϮϯϰ
ϲϳϰϴϱϲ
ϴϮϱϴϰϵ
ϲϮϮϭϬ
ϯϰϲϰϲ
ϭϵϯϳϰϲϴ
Ϯϯϱϭϱϯ
ϮϬϳϭϵϵ
ϲϵϰϭϰ
ϭϬϴϵϮϰ
ϳϯϴϭϱ
ϭϲϰϰϯϭ
ϴϮϯϭϴ
ϭϲϲϳϭϱ
ϲϰϰϯϮ
ϰϬϬϯϭϰ
Ͳ
ϭϱϯϮϳϱ
Ͳ
Ͳ
ϭϲϯϱϯϮ
ϯϵϬϳϯϬ
ϳϰϳϳϭϰϲ

EĂŵĚĂůƐĞŝĚ
ϭϱϵϲ
ϭϯ͕Ϭ
ϭϴϮ
ϵϮ

ϲϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϱϬй
ϳϱй
ϱϬй
ϱϬй
ϱϬй
ϱϬй
ϵϬй

ϱϬй
ϱϬй

ϰϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϱϬй
Ϯϱй
ϱϬй
ϱϬй
ϱϬй
ϱϬй
ϭϬй

ϱϬй
ϱϬй
ϭϬй

&ŽƌĚĞůŝŶŐƐŶƆŬŬĞů
/ŶŶďǇŐŐ
ŶĚƌĞ
ϭϬй
ϵϬй
ϱϬй
ϱϬй
Ϯϱй
ϱϬй
ϱϬй
Ϯϱй
ϳϱй
ϭϬй
ϵϬй

^Ƶŵ
ϭϵϮϮϳ
ϭϬϬ
Ϯϯϴϵ
ϯϭϬ

^Ƶŵ
>ŝŬƚ
ϭϴϯϬϲϯϵ
Ϯϲϭϰϱϱϲ
ϲϰϳϵϰϮϭ
ϱϭϵϭϴϳϱ
ϳϳϳϭϭϵϬ
ϭϱϮϯϰϱϱϱ
ϰϰϯϭϴϬϱ
ϰϭϵϯϵϳϰ
ϮϰϮϰϲϭϴϯ
ϭϵϲϴϮϱϴ
ϭϳϯϰϮϴϮ
ϰϵϭϱϬϴ
ϳϳϭϮϲϱ
ϴϱϬϬϬϬ
ϭϭϲϰϮϵϵ
ϱϴϮϴϳϳ
ϭϭϴϬϰϳϱ
ϰϱϲϮϯϭ
ϳϯϴϰϲϰϴ
ϭϵϭϵϮϵϳ
ϲϵϬϴϭϮϭ
Ͳ
Ͳ
ϭϭϱϳϵϯϯ
ϴϳϲϮϳϲϴ
ϭϬϳϯϮϲϭϲϭ

&ŽƐŶĞƐ
ϲϮϰ
ϴ͕Ϭ
ϱϮ
Ϯϲ

ZĞŐŶƐŬĂƉϮϬϭϳ

ϵϬй

ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй

ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй

ϳϱй

ϵϭϭϬ
ϵϰϬϬ
ϵϰϭϬ
ϵϭϮϬ
ϵϮϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϭϬ
ϵϯϮϬ
ϵϬϬϬ
ϵϭϬϬ
ϵϭϰϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϭϯϭ
ϵϵϬϬ
ϵϮϱϬ

$QVYDU

6NDWWHRSSNUHYHU

2UGQLQJ

%XGVMHWW

ϮϮϴϰϬϬϬ
ϯϮϱϬϬ
hƚǀŝŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŝŶŐ ϯϮϬϬϬϬϬ
ϬϬͬϯϮϵϱϮͬϯϮϵϱϯͬϯϮDŝůũƆŽŐůĂŶĚďƌƵŬ ϲϴϴϵϬϬϬ
ϭϮϬϯϬ
/d
ϰϲϯϵϬϬϬ
ϭϮϬϱϬ
>ƆŶŶŽŐƌĞŐŶƐŬĂƉ ϴϭϮϯϬϬϬ
ϮϰϰϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶĂĚŵ͘ ϭϰϴϳϳϬϬϬ
ϮϰϰϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕ϮϯϭϱϬϬϬϬ
ϮϱϭϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕ϮϰϮϲϳϬϬϬ
ϮϱϮϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕ϮϮϰϲϭϬϬϬϬ
ϮϱϭϬϯ
>ĞŐĞǀĂŬƚ
ϭϳϲϳϬϬϬ
ϮϯϯϬϮ
<ŽŵŵƵŶĞŽǀĞƌůĞŐ ϭϳϰϭϬϬϬ
ϭϬϬϬϬͬϭϭϬϬϬ WŽůŝƚŝƐŬ
ϴϰϭϬϬϬ
ϭϮϬϭϬͬϭϴϬϬϬ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ
ϴϭϱϬϬϬ
ϭϮϬϲϬ
^ĞŶƚƌĂůďŽƌĚ
ϵϮϮϬϬϬ
ϭϮϬϰϭ
TŬŽŶŽŵŝƐǇƐƚ
ϭϭϮϳϬϬϬ
ϭϮϬϰϮ
^ĂŬͲͬĂƌŬŝǀƐǇƐƚĞŵ ϰϳϳϬϬϬ
ϮϱϰϬϭ
W>KͲƐǇƐƚĞŵ
ϭϭϴϵϬϬϬ
ϯϬϯϬϬ
<ĂƌƚƐĂŵĂƌďĞŝĚ
ϱϮϮϬϬϬ
ϭϮϬϬϬͬϮϰϮϬϬ EsĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽ ϴϲϮϵϬϬϬ
ϮϳϲϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϳϲϬϬ ϮϲϮϯϬϬϬ
ϮϴϭϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϴϭϬϬ ϱϱϰϴϬϬϬ
ϮϴϯϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϴϯϬϬ Ͳ
ϯϬͬϭϮϬϰϭͬϭϮϬϰϮͬϮϰ<ĂůŬƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀƐ Ͳ
&ŝŶĂŶƐ
ϭϯϬϬϬϬϬ
ϮϬϮϬϭ
WWd
ϵϯϬϲϬϬϬ
^Ƶŵ
ϭϬϴϴϰϲϬϬϬ
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EĂŵƐŽƐ
ϭϰϱϲϬϬϬ
ϭϰϴϵϬϬϬ
ϮϭϵϵϬϬϬ
ϮϭϱϵϬϬϬ
ϰϲϱϱϬϬϬ
ϵϰϴϲϬϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ
ϯϯϬϬϬϬϬ
ϭϳϭϮϬϬϬϬ
ϴϵϴϬϬϬ
ϴϴϱϬϬϬ
ϯϵϭϬϬϬ
ϯϳϵϬϬϬ
ϱϮϴϬϬϬ
ϱϮϰϬϬϬ
ϮϮϮϬϬϬ
ϱϱϯϬϬϬ
ϮϰϯϬϬϬ
ϱϱϬϮϬϬϬ
ϭϲϳϮϬϬϬ
ϰϮϮϵϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϲϬϱϬϬϬ
ϱϵϴϭϬϬϬ
ϲϲϰϳϲϬϬϬ

ƵĚƐũĞƚƚ
KǀĞƌŚĂůůĂ
ϰϳϭϬϬϬ
ϳϮϮϬϬϬ
ϮϱϯϭϬϬϬ
ϭϬϰϳϬϬϬ
ϭϳϯϱϬϬϬ
ϯϬϳϬϬϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ
ϯϯϴϳϬϬϬ
ϯϵϬϬϬϬ
ϯϴϱϬϬϬ
ϭϵϬϬϬϬ
ϭϴϰϬϬϬ
ϭϵϳϬϬϬ
ϮϱϰϬϬϬ
ϭϬϴϬϬϬ
ϮϲϴϬϬϬ
ϭϭϴϬϬϬ
ϭϳϴϬϬϬϬ
ϵϬϰϬϬϬ
ϵϱϴϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϮϵϯϬϬϬ
ϮϬϯϲϬϬϬ
ϮϭϵϮϴϬϬϬ

EĂŵĚĂůƐĞŝĚ
ϮϯϭϬϬϬ
ϱϯϲϬϬϬ
ϭϲϲϮϬϬϬ
ϳϳϳϬϬϬ
ϭϬϮϰϬϬϬ
ϭϱϬϳϬϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ
ϰϲϳϬϬϬ
ϮϲϱϯϬϬϬ
ϮϲϳϬϬϬ
ϮϲϯϬϬϬ
ϭϰϭϬϬϬ
ϭϯϲϬϬϬ
ϭϭϲϬϬϬ
ϭϴϵϬϬϬ
ϴϬϬϬϬ
ϭϵϵϬϬϬ
ϴϳϬϬϬ
ϴϳϰϬϬϬ
ϮϱϬϬϬ
ϮϲϵϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϮϭϴϬϬϬ
ϴϲϰϬϬϬ
ϭϯϬϴϱϬϬϬ

&ŽƐŶĞƐ
ϭϮϱϬϬϬ
ϰϱϯϬϬϬ
ϰϵϳϬϬϬ
ϲϱϲϬϬϬ
ϳϬϵϬϬϬ
ϴϭϰϬϬϬ
ϭϱϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬϬ
ϭϰϱϬϬϬϬ
ϮϭϮϬϬϬ
ϮϬϵϬϬϬ
ϭϭϵϬϬϬ
ϭϭϱϬϬϬ
ϴϬϬϬϬ
ϭϱϵϬϬϬ
ϲϳϬϬϬ
ϭϲϴϬϬϬ
ϳϰϬϬϬ
ϰϳϮϬϬϬ
ϮϮϬϬϬ
ϵϮϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϭϴϰϬϬϬ
ϰϮϲϬϬϬ
ϳϯϱϯϬϬϬ

^Ƶŵ
ϮϮϴϰϬϬϬ
ϯϮϬϬϬϬϬ
ϲϴϴϵϬϬϬ
ϰϲϯϵϬϬϬ
ϴϭϮϯϬϬϬ
ϭϰϴϳϳϬϬϬ
ϯϭϱϬϬϬϬ
ϰϮϲϳϬϬϬ
ϮϰϲϭϬϬϬϬ
ϭϳϲϳϬϬϬ
ϭϳϰϭϬϬϬ
ϴϰϭϬϬϬ
ϴϭϱϬϬϬ
ϵϮϮϬϬϬ
ϭϭϮϲϬϬϬ
ϰϳϳϬϬϬ
ϭϭϴϵϬϬϬ
ϱϮϮϬϬϬ
ϴϲϮϵϬϬϬ
ϮϲϮϯϬϬϬ
ϱϱϰϴϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
ϭϯϬϬϬϬϬ
ϵϯϬϳϬϬϬ
ϭϬϴϴϰϲϬϬϬ

ϵϰϭϬ
ϵϭϮϬ
ϵϮϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϬϬ
ϵϯϭϬ
ϵϯϮϬ
ϵϬϬϬ
ϵϭϬϬ
ϵϭϰϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϭϯϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϯϱϬ
ϵϭϯϭ
ϵϵϬϬ
ϵϮϱϬ

ϵϭϭϬ
ϵϰϬϬ

$QVYDU

ǀǀŝŬŵĞůůŽŵŝŶŶďĞƚĂůƚŽŐƌĞŐŶƐŬĂƉ

Ͳϭϲϳϰϭϭ
ϭϮϯϵϱϯ
Ͳϳϳϯϳϳ
ϲϳϳϳϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰϰϮϴϮ
ͲϮϯϰϯ
Ͳϳϵϭϰϳ
ͲϭϬϬϱϮ
ͲϭϱϲϵϮ
ϴϱϵϭ
ϮϯϰϲϬ
Ͳϭϳϲϭ
ͲϭϱϭϬϰ
ͲϮϱϵϬϮϲ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳϯϭϴϰϱ
ͲϮϭϱϴϲϰ
Ͳϴϯϯϴϰϭ

Ͳϴϱϯϰϱ
ϴϳϰϲϵ
Ͳϱϰϰϵϲ
ϭϭϵϵϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϳϴϱϱ
Ͳϯϭϵϲ
ͲϱϵϭϲϮ
Ͳϳϱϴϭ
Ͳϵϵϱϳ
ϰϴϲϭ
ϭϳϬϱϭ
ͲϮϰϰϲ
ͲϭϭϬϯϲ
Ͳϭϯϳϲϵϲ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͲϮϱϭϵϵ
Ͳϰϰϭϭϴ
ͲϰϰϬϭϯϱ

ͲϯϲϴϱϮ
ϳϳϮϯϰ
Ͳϯϰϭϰϰ
ϭϭϴϰϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϯϭϱϯ
ͲϭϴϬϭ
Ͳϰϵϱϴϲ
ͲϲϬϳϲ
Ͳϲϭϴϱ
ϱϰϯϭ
ϭϱϯϭϴ
ͲϭϮϴϱ
Ͳϵϱϲϴ
Ͳϳϭϲϴϲ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͲϮϬϰϲϴ
ͲϯϱϮϳϬ
ͲϮϰϵϰϱϰ

ͲϰϬϵϱϳϵ
ϱϱϮϴϳϱ
ͲϯϱϭϴϭϬ
ϯϱϳϱϱϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϮϬϭϮϱϴ
Ͳϲϳϭϴ
ͲϯϰϵϰϵϮ
Ͳϰϯϳϯϱ
ͲϳϮϬϬϬ
ϯϳϮϵϵ
ϭϬϱϴϳϳ
ͲϴϱϮϱ
Ͳϲϱϳϲϵ
ͲϭϮϰϰϯϱϮ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͲϭϰϮϬϲϳ
ͲϱϰϯϮϯϮ
ͲϯϬϮϬϮϮϬ

EĂŵƐŽƐ
KǀĞƌŚĂůůĂ
EĂŵĚĂůƐĞŝĚ
&ŽƐŶĞƐ
^Ƶŵ
6NDWWHRSSNUHYHU ͲϮϴϰϭϳϯ Ͳϵϯϵϱϰ ͲϰϴϰϳϮ ͲϮϱϳϲϯ ͲϰϱϮϯϲϭ
hƚǀŝŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŝŶŐ ͲϮϲϴϳϬϭ ͲϭϯϮϯϮϰ ͲϭϬϬϲϲϲ Ͳϴϯϳϱϰ Ͳϱϴϱϰϰϰ

2UGQLQJ

ϬϬͬϯϮϵϱϮͬϯϮϵϱϯͬϯϮDŝůũƆŽŐůĂŶĚďƌƵŬ Ͳϭϭϵϵϳϭ
ϭϮϬϯϬ
/d
ϮϲϰϮϭϵ
ϭϮϬϱϬ
>ƆŶŶŽŐƌĞŐŶƐŬĂƉ Ͳϭϴϱϳϵϯ
ϮϰϰϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶĂĚŵ͘ Ϯϲϱϵϯϰ
ϮϰϰϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕ϮͲ
ϮϱϭϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕ϮͲ
ϮϱϮϬϬ
ĂƌŶĞǀĞƌŶƐƚŝůƚĂŬ͕ϮͲ
ϮϱϭϬϯ
>ĞŐĞǀĂŬƚ
ϭϬϱϵϲϴ
ϮϯϯϬϮ
<ŽŵŵƵŶĞŽǀĞƌůĞŐ Ͳϯϳϴ
ϭϬϬϬϬͬϭϭϬϬϬ WŽůŝƚŝƐŬ
Ͳϭϲϭϱϵϳ
ϭϮϬϭϬͬϭϴϬϬϬ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ
ͲϭϵϬϮϱ
ϭϮϬϲϬ
^ĞŶƚƌĂůďŽƌĚ
Ͳϯϵϭϲϱ
ϭϮϬϰϭ
TŬŽŶŽŵŝƐǇƐƚ
ϭϵϰϭϳ
ϭϮϬϰϮ
^ĂŬͲͬĂƌŬŝǀƐǇƐƚĞŵ ϱϬϬϰϴ
ϮϱϰϬϭ
W>KͲƐǇƐƚĞŵ
ͲϮϬϯϯ
ϯϬϯϬϬ
<ĂƌƚƐĂŵĂƌďĞŝĚ
ͲϯϬϬϲϮ
ϭϮϬϬϬͬϮϰϮϬϬ EsĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽ Ͳϳϳϰϵϰϰ
ϮϳϲϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϳϲϬϬ Ͳ
ϮϴϭϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϴϭϬϬ Ͳ
ϮϴϯϬϬ
EsƚŝůƚĂŬ͕ϮϴϯϬϬ Ͳ
ϯϬͬϭϮϬϰϭͬϭϮϬϰϮͬϮϰ<ĂůŬƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀƐ Ͳ
ϴϲϬϬϬͬϴϳϬϬϬнн &ŝŶĂŶƐ
Ͳϲϰϱϱϱ
ϮϬϮϬϭ
WWd
ͲϮϰϴϵϴϬ
^Ƶŵ
ͲϭϰϵϯϳϵϬ

ϯϮϱϬϬ
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Årsberetning 2017 – Namsos kommune

1

Innledning

Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en
beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker
resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er
ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet.
Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlingsrom og
dermed også utviklingen i tjenestetilbudet. Tilpasning til de til enhver tid gjeldende
økonomiske rammebetingelser er nødvendig for å møte fremtidige utfordringer og samtidig
opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Det har de senere årene vært et overordnet mål å etablere en robust kommuneøkonomi med et
godt økonomisk handlingsrom gjennom styring basert på handlingsregler for driftsbudsjett,
investeringsbudsjett og finansforvaltning. Disse handlingsreglene definerer noen viktige
måltall både for resultat, disposisjonsfond og utviling i lånegjeld. En robust
kommuneøkonomi skapes blant annet gjennom regnskapsmessige overskudd
(«budsjettdisiplin»), positive driftsresultat (driftsinntektene er større enn driftsutgiftene), god
likviditet («betalingsevne») og oppbygging av fondsreserver («penger på bok»).
De økonomiske resultatene for 2017 viser at jobben med å sikre en robust og bærekraftig
økonomi – tilpasset de økonomiske rammene i Namsos kommune – fortsatt går i riktig
retning, selv om resultatet er noe lavere enn foregående år. Namsos kommune har nå skaffet
seg et nødvendig handlingsrom for å videreutvikle tjenesteproduksjon, og er i posisjon til å
kunne gjennomføre nødvendige investeringer i årene som kommer.
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet ble i 2017 på 9,3 mill. kroner.
Dette resultatet viser god budsjettstyring, og at samlet driftnivå har vært innenfor
kommunestyrets fastsatte budsjettrammer for året. Selv om det samlet sett er små avvik for
aktiviteten innenfor rammeområdene, er det delvis store avvik for enkelte av
rammeområdene, og dette kommenteres særskilt i pkt. 2,5.
Investeringsregnskapet for 2017 ble gjort opp i balanse. Ubrukte lånemidler med 18,2
mill.kroner ble overført til 2018. For mer detaljerte opplysninger angående revidering av
investeringsrammene i 2017 vises det til KST sak 93/17 «Overføring av budsjettrammer fra
2017 til 2018 i investeringsregnskapet».
Regnskapet for 2017 viser et brutto driftsresultat på 58,7 mill. kroner. Dette er 11,4
mill.kroner bedre enn revidert budsjett, og kan i hovedsak tilskrives god skatteinngang
vesentlig utover forventet nivå, samt ekstra tilskudd vedr. Nye Namsos.
Hovedtall for driftsregnskapet 2017
(tall i hele 1000)
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter

Regnskap
2017

Rev. Budsj
2017

1 209 410
1 150 736

1 114 830
1 067 551

Brutto driftsresultat

58 674

47 280

Sum eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

-53 426
41 920

-52 430
41 968

Netto driftsresultat

53 191

39 308

Netto bruk/avsetninger

-43 849

-39 308

9 342

-

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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Kommunens samlede likviditet (betalingsevne) er fortsatt god. Kommunens likviditet til
ordinær drift (eks. lånemilder, bundne fond og premieavik) er også i 2017 ytterligere styrket
igjennom året. Alle utbetalinger (lønn og andre utgifter drift/finans) er betalt uten bruk av
kassekreditt.
Hovedtallene fra fagområdene samlet viser et mindreforbruk med 2,35 mill. uten at Midtre
Namdal samkommune er medregnet. Fagområde Oppvekst har et mindreforbruk med hele 9,8
mill kroner. Årsaken til dette er i all hovedsak at kommunen har bosatt langt flere flyktinger
enn planlagt og dette slår økonomisk positivt ut for kommunen. Økt bosetting skyldes i
hovedsak familiegjenforeninger.
Fagområde Helse og omsorg har et vesentlig merforbruk med 7,3 mill kroner. Noe av dette
merforbruket kan tilskrives en generell økning i antall brukere av helse- og omsorgstjenester.
I tillegg er det betydelige merkostnader i forbindelse med mangel på sykepleiere og innleie fra
vikarbyrå i den forbindelse.
Midtre Namdal samkommune har et avvik på 2,3 mill. kroner, som skyldes merkostnader på
tiltaksbudsjettet for barnevernet og NAV. Det vises til egen sak Midtre Namdal
Samkommunes regnskap og årsberetning.
Netto pensjonskostnader ble lavere i 2017 enn faktisk innbetalte pensjonspremie. Differansen
mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad utgjør 5,5 mill. kroner. Dette
avviket benevnes som premieavvik. Sum akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift fra
tidligere år er redusert fra 42,7 mill. kroner i 2017 til 40,0 mill. kroner pr. 31.12.2017. Det
vises til nærmere spesifikasjon i note 3 i Årsregnskap 2017.
Av andre forhold kan det nevnes at Namsos kommune i 2017 har hatt 17 særlig
ressurskrevende brukere innenfor helse og omsorgstjenester. For disse brukerne kan vi søke
om tilskudd fra Helsedirektoratet. I regnskapet for 2017 er det bokført et forventet tilskudd
med 31,4 mill kroner. Revisjon har midlertid påpekt feil i beregningen av pensjonskostnader
for disse tjenestene, og korrigering av dette medfører et lavere tilskudd enn forventet med 1,2
mill kroner. Dette er ikke hensyntatt i regnskapet for 2017 og bli dermed komme til belastning
i 2018-regnskapet.
Rådmannen viser forøvrig til Årsrapporten for mer utfyllende beskrivelse av aktivitet og
tjenesteproduksjon for de enkelte fagområdene i 2017.
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Økonomiske resultater

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på 58,7 mill. kroner for 2017. Dette er
14 mill. kroner bedre enn i 2016, og samtidig 36,1 mill. kroner bedre enn opprinnelig
budsjett. Merk at dette inkluderer tilskudd til Fellesnemda Nye Namsos med 35,8 mill kroner.
Netto driftsresultat sier noe om hvor stor
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
økonomisk handlefrihet kommunen har.
2013-2017
For 2017 ble netto driftsresultat 53,2 mill.
6,0 %
5,22%
kroner, noe som er 43 mill. kroner bedre
4,40%
5,0 %
enn opprinnelig budsjett. Dette gir et netto
4,0 %
3,27%
driftsresultat på 4,4 prosent av brutto
3,0 %
driftsinntekter. I opprinnelig budsjettet for
1,75%
2,0 %
2017 var dette beregnet til 0,94 prosent.
Resultatet er i henhold til handlingsregel nr 1,0 %
2 med krav om å ha et resultat på minimun 0,0 %
-1,0 %
2% av brutto driftsinntekter. Etter
-2,0 % -1,10%
korrigeringer for bruk og avsetning til
budne fond er korrigert netto driftsresultat -3,0 %
2013 2014 2015 2016 2017
20,2 mill. kroner. Dette utgjør 1,7% av
brutto driftsinntekter, og handlingsregel nr
2 er dermed ikke oppfylt når korrigeringene er hensyntatt.
Merk at driftsresultatene inkluderer tilskudd til Fellesnemda Nye Namsos med 35,8 mill
kroner.
Namsos kommune har i de 4 siste årene forbedret sitt netto driftsresultat betydelig både i
forhold til tidligere år, og i forhold til den anbefalte margin på 2 % av driftsinntektene. Fra å
ha negative driftsresultat i 2012 og 2013 har kommunen de 4 siste år oppnådd positive netto
driftsresultat, hvorav de 3 siste har vært godt innenfor anbefalt margin på 2%.
Disposisjonsfondet viser ved utgangen av 2017
en saldo på 112 mill. kroner. Forutsatt
kommunestyrets vedtak vil årets
regnskapsresultat på 9,3 mill. kroner kunne
tillegges disposisjonsfondet som da vil ha en
samlet saldo på 121,3 mill. kroner.
Disposisjonsfondet vil i så fall utgjøre 10% av
driftsinntektene og handlingsregel nr 2 – som
sier at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum
5% av driftsinntektene – vil dermed være
oppfylt. Fondet var ved utgangen av 2016 på 91
mill kroner før disponering av årsresultatet, og er
dermed videre styrket i 2017.
Etter pliktige og vedtatte avsetninger, gjøres
regnskapet opp med et resultat som viser et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på
9,3 mill. kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 47,6 mill. kroner
og nye avsetninger med 91,5 mill. kroner, dvs. netto nye avsetninger på 43,9 mill. kroner.
Dette skyldes i stor grad tilskuddet tilhørende Fellesnemnda Nye Namsos.
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Driftsinntekter
Namsos kommunes driftsinntekter økte med 7,5 prosent fra 1 125 mill. kroner i 2016 til 1 209
mill. kroner i 2017.
Sum driftsinntekter
1 250 000
1209
1 200 000
1 150 000

1125

1 100 000

1079
1057

1 050 000

1044

1 000 000
950 000
2013

2014

2015

2016

2017

Forklaring til driftsinntektene:
- Inntekts- og formueskatt og rammetilskudd er de frie inntektene fra staten.
- Overføringer med krav om motytelse: Refusjon sykelønn, tilskudd fra staten (bl.a.
ressurskrevende tjenester), kompensasjon for merverdiavgift og refusjoner fra andre
kommuner/fylke.
- Salgs- og leieinntekter: Kommunale avgifter, husleie og billettinntekter.
- Andre statlige overføringer: Integreringstilskudd flyktninger og rentekompensasjon
skolebygg og helse og omsorgsbygg.
- Brukerbetalinger: For tjenester innen SFO, Barnehage, Kulturskole, Pleie og omsorg.
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Ordinær skatt og rammetilskudd utgjorde 732 mill. kroner i 2017, noe som er ca. 12,8 mill.
kroner mer enn i opprinnelig budsjett. Sammenlignet med 2016, har det vært en økning på 23
mill.kroner, tilsvarende 3,2%. I tillegg har kommunen hatt inntekter fra eiendomsskatt på
38,9 mill. kroner.
Som en del av inntektssystemet har kommunene et utjevningssystem som omfordeler
skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner. Dette sørger for at Namsos
kommune – som i utgangspunktet har skatteinntekter på 79,3% av landsgjennomsnittet – etter
skatteutjevning har 94,2% av landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Inntektsnivået har dermed
en tett kobling til nasjonalt skattenivå, og dette er også årsaken til at skatteinntektene ble
såpass mye høyere enn budsjettert. Reslutater fra andre kommuner viser også at regnskapsåret
2017 var sterkt preget av nasjonal merskattevekst.
Av overføringer med krav om motytelse, er beregnet statstilskudd til særlig ressurskrevende
helse- og omsorgstjenester det største tilskuddet med 31,4 mill kroner.
Som nevnt tidigere er imidlertid det regnskapsførte tilskuddet i 2017 for høyt, men dette vil
bli korrigert først i 2018-regnskapet med 1,2 mill.kroner i lavere tilskudd.
Refusjon sykelønn/fødselspenger er økt med 2,8 mill.kroner fra 35,3 mill. kroner i 2016 til
38,1 mill. kroner i 2017. Sykefraværsprosenten har økt fra 9,3% i 2016 til 9,4% i 2017.
Av salgs- og leieinntekter på 157 mill.kroner gjelder 64,8 mill kroner selvkostdekning av
kommunale avgifter og 25,6 mill. kroner husleieinntekter for kommunale boliger.
Av andre statlige overføringer er integreringstilskuddet størst med 47,8 mill. kroner, og
tilskudd til Fellesnemda Nye Namsos med 35,8 mill kroner.
Rentekompensasjon for skolebygg og helse- og omsorgsbygg er svakt fallende som følge av
kompensasjonsgrunnlaget reduseres noe for hvert år, og var på 4,7 mill. kroner i 2017.
Brukerbetalinger for SFO, Barnehage, Kulturskole og Pleie og omsorg er 2 mill. kroner
høyere enn opprinnelig budsjett på 31,7 mill. kroner. Regnskapstallene viser en økning på 2,5
mill.kroner sammenlignet med 2016.
Eiendomsskatt har en inntekt på 38,7 mill.kroner. Dette er en økning på 0,6 mill.kroner fra
2016. Det er ingen endring i beregningsgrunnlag/takster eller promillesats i 2017, slik at
økningen i eiendomskatt for 2017 skyldes tilgang av nye eiendommer/bygg.
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Driftsutgifter
Diagrammet viser utviklingen i samlede brutto driftsutgifter i perioden 2013 til 2017.

Kommunens samlede driftsutgifter har økt med 70 mill. kroner eller 6,5 prosent i 2017 sett i
forhold til 2016.
Lønn og sosiale utgifter økte med 26,5 mill. kroner. Dette skyldes både økte kostnader som
følge av lønnsoppgjør og en økning fra 946 til 952 årsverk i løpet av året.
Kjøp av varer og tjenester har økt med 18,1 mill. kroner i 2017, hvorav 6,5 mill kroner
skyldes økt kjøp av tjenester fra samkommunen. Det ble handlet varer og tjenester for i
underkant ca 344 mill. kroner, fra ca. 1400 ulike leverandører. Det har vært behandlet 25 220
inngående fakturaer, hvorav 18 574 er mottatt elektronisk.
Andre driftsutgifter har økt med 25 mill kroner fra 2016 til 2017.
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Finansposter
Eksterne finansinntekter ble i 2017 på 6 mill kroner, dette fordelt på ca. 2 mill. kroner i renter
på formidlingslån, 3,4 mill. kroner i renter på bankinnskudd og 0,6 mill. kroner i andre
finansinntekter. Dette er en økning på 0,5 mill.kroner sammenlignet med 2016 og 3,5 mill
kroner bedre enn budsjett.
Eksterne finansutgifter økte fra 52 mill. kroner i 2016 til 53,4 mill. kroner i 2017. Dette er 1
mill. kroner mer enn budsjett. Av dette utgjør 1,4 mill. kroner renterutgifter vedr.
formidlingslån, 17,1 mill. kroner renter på banklån og 34,9 mill kroner avdrag på lån. Det ble
i løpet av året foretatt en budsjettjustering med 0,35 mill kroner i økt avdrag på lån for å være
innenfor kommunelovens krav om mimimusavdrag.
Renterinntekter og rentekostnader vedr. formidlingslån skal i utgangspunktet være i samme
størrelsesorden, og er ikke budsjettert. Alikevell er disse postene regnskapsført både som
finansinntekter og finanskostnader, og dette blir da med å akkumulere opp sum
finansinntekter og sum finansutgifter. Ser man bort fra disse postene blir avvikene i forhold til
opprinnelig budsjett på sum finansinntekter og sum finansutgifter betydelig mindre.
Gjennomsnittlig lånerente er redusert fra 1,94 % i 2016 til 1,84 % i 2017. Økt innlån har
imildertid medført at sum renteutgifter knyttet til ordinære lån har økt med 0,5 mill kroner
sammenlignet med 2016.
Langsiktig gjeld har økt med 95 mill. kroner i løpet av året, og sum langsiktig gjeld er nå
1 043 mill.kroner. Av dette utgjør startlån 107,7 mill.kroner som har hatt en økning på 27,9
mill kroner fra 2016. Det er totalt 27,4 mill. kroner i ubrukte lånemidler, hvorav 9,1 mill.
kroner relatert til startlån.
De interne finanstransaksjonene består av bruk og avsetning til både frie og bundne fond.
Netto avsetninger (avsetning-bruk) til bundne driftsfond var budsjettert med 28,5 mill. kroner
i revidert budsjett, mens den faktiske netto avsetningen ble 33 mill. kroner.
Netto avsetning fremkommer blant annet som følger av at det er satt av 35 mill kroner av
tilskudd mottatt til Fellesnemnda Nye Namsos, 1,5 mill kroner vedr. andre øremerkedet
statstilskudd, og netto bruk av selvkostfond med 4 mill kroner.
I det opprinnelige budsjettet var det en planlagt avsetning til disposisjonsfond på 11 mill.
kroner. Kommunestyret vedtok i regnskapsvedtaket KST 21/17 å avsette hele resultatet fra
2016 på 10,2 mill. kroner til disposisjonsfond i tillegg til opprinnelige budsjetterte avsetning.
Videre ble det i sak 2017/121 vedtatt bruk av disp.fond med kr 191 000 ifmb. endringer i
statsbudsjettet for 2017. Tilsammen ble det dermed en budsjettert avsetning på 21 mill. kroner
i revidert budsjett. Som en del av årsoppgjøret for regnskapet 2017, ble samme beløp avsatt i
henhold til revidert budsjett
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Resultater for rammeområdene
Rammeområder
Be løp i 1000 kr

Fellestjenester og administrasjon
Fagområde Oppvekst
Fagområde Helse og omsorg
Fagområde Kultur
Fagområde Teknisk
Samkommunen
Felles rammeområder
Netto driftsutgifter rammeområder

Regnskap
2017
51 817
288 972
296 545
20 333
48 043
69 298
-7 243
767 765

Budsjett
2017
52 795
298 774
289 243
19 787
47 464
66 978
-7 476
767 565

Avvik i kr
-978
-9 802
7 302
546
579
2 320
233
200

Avvik i %
-1,9 %
-3,3 %
2,5 %
2,8 %
1,2 %
3,5 %
-3,1 %
0,03 %

Rammeområdene har et samlet forbruk omtrent lik budjett for 2017, og tabellen over viser et
marginalt merforbruk på 0,2 mill. kroner inklusive Midtre Namdal samkommune. Resultatene
varierer imidlertid stort mellom enkelte fagområder, og det er spesielt fagområde Oppvekst og
fagområde Helse og omsorg som har store avvik. Nedenfor følger kommentarer til de
viktigste avvikene innenfor hvert fagområde:
Fellestjenester og administrasjon
Fagområdet Fellestjenester og Administrasjon har et samlet mindreforbruk på ca. 1 mill.
kroner. Dette skyldes i stor grad at det ble brukt vesentlig mindre midler til
eiendomsskatteprosjekt enn planlagt og midre utgifter til mobiltelefoni enn budsjettert. Videre
har det for flere av reslutatenhetene ikke blitt leid inn vikar ved sykefravær.
Oppvekst
Fagområdet har et samlet mindreforbruk på 9,8 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i
hovedsak følgende forhold:
x Grunnskolene har samlet et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kroner som hovedsaklig er
knyttet til lavere utgifter til morsmålsopplæring og mindre vikarinnleie enn tidligere
år.
x Namsos opplæringssenter har et mindreforbruk på ca. 1 mill. kroner grunnet høyere
statlig tilskudd enn budsjettert og salg av undervisningstjenester til nabokommuner.
x Flyktningtjenesten har et mindreforbruk på hele 6,6 mill. kroner grunnet at det ble
bosatt 65 flytninger i 2017, mot 30 som opprinnelig var planlagt. Mange ankom på
slutten av året, noe som medførte relativt lite kostnader knyttet til introprogrammet for
denne gruppen.
Helse og Omsorg
Fagområdet har et samlet merforbruk på ca. 7,3 mill. kroner. Merforbruket fremkommer i
hovedsak av følgende forhold:
x Utfordringer med sykepleierekruttering kombinert med høy etterspørsel etter
hjemmetjenester ut over kapaistet i grunnbemanning.
x Ekstrakostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter
x Redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester som følge av endret tilbud.
x Økt kapasitet ved Namsos helsehus mot slutten av året.
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Kultur
Fagområdet Kultur har et samlet merforbruk på ca. 0,5 mil. kroner som i hovedsak skyldes
lavere billettinntekter ved kinoen enn budsjettert.
Teknisk
Fagområdet Teknisk har et samlet merforbruk på 0,6 mill. kroner. Korrigert for VAR-området
er avviket kun ca. 0,2 mill. kroner, noe som tilsvarer 0,4% av budsjettrammmen. Dette
vurderes ikke som et vesentlig avvik og kommenteres således ikke nærmere.
Midtre Namdal samkommune
Namsos kommunes andel av Midtre Namdal Samkommune viser et merforbruk på 2,3 mill.
kroner. Dette skyldes merforbruk innen tiltaksbudsjettet for barnevern og NAV. Det vises til
egen årsrapport for Midtre Namdal samkommune for nærmere oppslysninger.
Felles rammeområder
Felles rammeområder har et lite merforbruk på 0,2 mill. kroner. I opprinnelige budsjettet ble
det avsatt 5 mill. kroner i «reserve», mens denne ble økt til 10,9 mill. ved budsjettregulering i
KST-sak 65/17. Denne reserven ble i sin helhet benyttet til nødvendige avsetninger til
erstatnings- og tvistesaker der det samlet ble avsatt 11,9 mill. kroner i 2017. I tillegg har det
blitt bokført juridiske kostnader på 1,3 mill. i løpet av året. Av øvrige poster viser avregning
av pensjon et midreforbruk på ca. 1,5 mill. i forhold til budsjett innenfor felles
rammeområder.
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Investeringer

Investeringsregnskapet for 2017 er gjort opp i balanse. Det er ved utgangen av året ubrukte
lånemidler på ordinære lån på 18,3 mill kroner, og dette skyldes investeringer/prosjekter som
enten ikke er påstartet eller avsluttet i 2017 og som har fått rebevilget finansisering gjennom
kommunestyrets vedtak i desember.
Finansieringsbehov
Investeringsregnskapet 2017 viser et totalt finansieringsbehov på 157,7 mill. kroner. Av dette
utgjør årets investeringer i anleggsmidler 97,5 mill. kroner, samt dekning av fjorårets udekket
beløp i investeringsregnskapet på 19,2 mill kroner.
Vesentlige deler av de planlagte investeringene i 2017 ble av ulike grunner utsatt/forsinket, og
for disse er totalt 54,7 mill. kroner rebevilget til 2018.
Den største enkeltinvesteringen har vært rehabilitering/ny oppvekstsenter. Det er i tillegg
gjennomført planlagte investeriger innenfor vann- og avløpsområdet, med blant annet
sluttføring av prosjektet for damsikring av Smørøya. I tillegg nevnes rehabiliteringen av
Namsoshallen som et prosjekt som har pågått over flere år som også hadde investeringer i
2017.
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Vedtatt
kostnadsProsjekt
ramme
8042/Otterøy skole oppv. senter forprosj. 55 000 000
8090/Pensjonistsenter
27 000 000
8116/Rehabilitering Namsoshallen
12 277 500
8208/Fornying Smørøya dam
22 500 000
8492/Standartheving vei-/gatelys
3 139 000
119 916 500
SUM

Regnskapsført
RegnskapsÅrets
tidligere år ført i år
budsjett
20 732 748 32 614 776 33 467 300
506 361
800 000
8 608 777
1 963 507
1 913 750
16 341 005
6 125 675
5 400 000
1 638 816
1 362 480
1 500 000
47 321 346 42 572 799 43 081 050

Sum
Gjenstår av
regnskaps- kostnadsført
ramme
53 347 524
1 652 476
506 361 26 493 639
10 572 284
1 705 216
22 466 680
33 320
3 001 296
137 704
89 894 145 30 022 355

Vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet
Otterøy skole og oppvekstsenter
Prosjektet er gjennomført iht. plan. Det har ved utgangen av 2017 påløpt 53,3 mill.kroner, og
gjenstående på rammen er 1,6 mill kroner. Skolen og oppvekstsenteret ble tatt i bruk fra
høsten 2017, og gjenstående ramme overføres til 2018 og bli brukt til endelig ferdigstilling av
prosjektet. Det vil ikke bli foreslått endring i totalrammen for prosjektet.
Kjøp av lokaler i CG7
Kjøp av andeler i CG7 ble i 2017 gjennomført som planlagt. Planlagt videresalg av andel til
ekstern næringsvirksomhet ble ikke gjennomført i 2017, men kjøper har 2 års oppsjon på
kjøpet, og kan bli realisert i 2018. Dette utgjør 1,2 mill.kroner i salgsum tilsvarende
budsjettavvik i 2017.
Fornying dam Smørøya
Selve anleggsarbeidet er ferdigsstilt i 2017. Det ble overført 1 mill.kroner av budsjettrammen
til sluttføring av prosjektet i 2018, og avviket skyldes at store deler av kostnadene likevel
påløpte i 2017. Rammen vil bli foreslått korrigert tilsvarende i 2018.
Fasader pensjonistsenter
Prosjektet er helt i oppstartfasen. Total budsjettramme er på 27 mill kroner, hvorav 0,5 mill
kroner påløpt i 2017. Det påløpte dermed noe midre kostnader enn forventet i 2017, og
avviket vil bli foreslått overført til 2018. Hoveddelen av arbeidet vil starte i februar 2018, og
resterende budsjettramme på 26,5 mill.kroner er allerede overført til bruk i 2018.
Stigebil høydeberedskap
Det er i 2017 skrevet kontrakt med leverandør om levering av stigebil innenfor en
budsjettramme på 8,125 mill kroner. Det er i budsjettet for 2018 gjort en tilleggsbevilgning på
0,365 mill. kroner og samlet investeringsramme vil dermed være 8,49 mill. kroner. Antatt
levering av stigebilen er august 2018 og hele budsjettrammen er overført 2018. Første
delfaktura på 1,4 mill. kroner ble imidlertid mottatt i desember 2017 og denne er belastet
investeringsregnskapet for 2017. Investeringsrammen for 2018 vil bli foreslått justert
tilsvarende.
Div. VA-anlegg
Totalt har kommunalteknikk 9 mill. kroner pr. år til investeringer innenfor vann- og
avløpssektoren. Hovedplan vann/avløp prioriterer områder og hvilke investeringsprosjekter
som skal gjennomføres hvert år. For 2017 er det brukt 0,75 mill. kroner mer enn budsjettert,
noe som skyldes en forsert etablering av krisevannforsyning og omlegging av vannledningen i
Sandgata og Pinavegen på Østre byområde.
Øvrige prosjekter har blitt gjennomført iht. revidert budsjett uten vesentlige budsjettavvik.
Finansiering
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Investeringene er hovedsakelig finansiert gjennom bruk av lån på 109,6 mill. kroner. Det er
mottatt 24,3 mill. kroner i refusjoner og avdrag på startlån. Egenkapitaltilskudd KLP ( 3,2
mill. kroner) ble finansiert ved bruk kapitalfond. Momskompensasjon utgjør 9,6 mill kroner
og andre inntekter utgjør 14,3 mill. kroner.
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Balansen
Balanse 2017
(Tall i 1000 krone r)

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Regnskap
2017
2 615 031
361 753
2 976 784
210 278
2 609 440
157 067
2 976 785

Regnskap
2016
2 455 038
247 750
2 702 788
106 634
2 454 060
142 094
2 702 788

Endring
159 993
114 003
273 996
103 644
155 380
14 973
273 997

Eiendeler
Sum eiendeler har økt med 274 mill. kroner til 2,976 mrd. kroner fra 2016 til 2017.
De største økningene vedr. anleggsmilder er på pensjonsmidler med 91 mill kroner,
eiendommer og anlegg med 45 mill kroner og utlån (startlån) på 16,6 mill kroner.
For omløpsmidler er største økningen innenfor bankinnskudd med 111 mill kroner. Samtidig
er det en reduksjon i premieavvik på 10 mill kroner. Premieavviket er betalt til KLP/SPK,
men amortiseres over et gitt antall år i driftsregnskapet iht. gjeldende retningslinjer.
Egenkapital
Egenkapitalen er økt med 103,6 mill kroner fra 2016 til 2017, og er ved utgangen av året
210,3 mill kroner.
Kapitalkontoen 1 viser egenkapitalfinansieringen av kommunens anleggsmidler, og er styrket
fra 5,6 mill.kroner i 2016 til 33 mill. kroner i løpet av 2017.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er økt med 14,9 mill. kroner til 157 mill. kroner pr. 31.12.2017. Av den totale
kortsiktige gjelden utgjør premieavvik tilknyttet SPK 2 og KLP 6,2 mill. kroner, noe som er en
reduksjon på 6,9 mill. kroner fra 2016. Øvrig kortsiktig gjeld består av leverandørgjeld, avsatt
feriepenger, påløpt arbeidsgiveravgift etc. Namsos kommune har ingen kassekredittlån ved
utgangen av 2017.
Langsiktig gjeld
Låneopptak har blitt gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak og total lånegjeld,
inklusive startlån, har økt fra 948 mill. kroner i 2016 til 1043 mill. kroner i løpet av 2017.

1
2

Kapitalkonto = anleggsmidler– langsiktig gjeld– ubrukte lånemidler
Statens pensjonskasse
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Fordeling av langsiktig gjeld:
Gjeldsbrevslån/banklån
Obligasjonslån
Sertifikatlån
Husbanklån
Finansielle leieavtaler
Sum bokført langsiktig gjeld
Herav selvfinansierende gjeld1

31.12.2017
480 200 000
455 000 000

31.12.2016
412 700 000
455 000 000

107 749 482

79 898 731

1 042 949 482
467 400 000

Langsiktig gjeld i særregnskap
Midtre Namdal Samkommune2

2 554 648

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap
Kommunens samlede eksterne lånegjeld

2 554 648
1 045 504 130

947 598 731
491 800 000

1 435 916
1 435 916
949 034 647

Gjeld knyttet til vann- og avløpssektoren finansieres gjennom de kommunale avgiftene, og en
endring i rentebetingelsene vil i utgangspunktet ikke belaste kommunens driftsregnskap.
VAR-området belastes en rente som er fastsatt gjennom egen selvkostforskrift og tilsvarer 5årig SWAP-rente med et tillegg på 0,5 %. Det samme prinsippet gjelder lån som er finansiert
gjennom kompensasjonsordninger og start- og formidlingslån, der kommunen ikke bærer
noen renterisiko. Oversikten nedenfor viser at det er knyttet renterisiko til ca. 575,5 mill.
kroner (langsiktig gjeld – selvfinansierende gjeld = risikoeksponert gjeld.). Ved utgangen av
året er det inngått rentesikringer for 270 mill. kroner, slik at det er ca 305,5 mill. kroner som
er forbundet med renterisiko.

Renteeksponert gjeld; 575,5 ; 55 %
Lå n med rentekomp.; 103,8 ; 10 %
Rentesikret lån; 270,0 ; 26 %

Lå n ti l s elvkostområde;
256,6 ; 25 %

Fl ytende renteeksponert; 305,5 ; 29 %
Sta rtl ån; 107,0 ; 10 %

Startlån

Lån til selvkostområde

Lån med rentekomp.

Rentesikret lån

Flytende renteeksponert

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld
er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og
ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne
midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i
investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet.
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Namsos har fra 2016 til 2017 hatt en svak økning i netto lånegjeld i forhold til driftsinntekter
på 0,5%, men har fortsatt betydelig lavere andel netto lånegjeld enn både gjennomsnittet for
Nord-Trøndelag og gjennomsnittet i Kostragruppe 11. Det vises forøvrig til Handlingsregel 2,
som presiserer at kommunens netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av kommunens brutto
driftsinntekter.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2014
Namsos

2015
Kommunegruppe 11

2016

2017

Gjennomsnitt Nord-Trøndelag

Arbeidskapital
Omløpsmidler består av kasse, bank, kortsiktige fordringer og premieavvik. Størrelsen på
omløpsmidlene bør være av en slik størrelse at den kortsiktige gjelden kan betjenes.
I omløpsmidlene inngår det midler som ikke kan benyttes til ordinær drift. Korrigert for slike
bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden.
Premieavviket, differansen mellom hva som er innbetalt i pensjonspremie og det som er
beregnet pensjonskostnad belastet i regnskapet, påvirker både omløpsmidlene og kortsiktig
gjeld. Disse midlene kan ikke realiseres på kort sikt, og blir dermed en del av korrigeringen
for å finne et riktig bilde på arbeidskapitalen kommunen har til rådighet i driften.
Korrigert arbeidskapital

2014

2015

2016

2017

Omløpsmidler

217 485

296 357

247 750

361 753

Ubrukte lånemidler

-63 863

-84 382

-4 637

-27 390

Bundne investeringsfond

-1 251

-1 273

-1 293

-1 312

Bundne driftsfond

-11 725

-16 416

-20 459

-53 460

Ubundne investeringsfond

-5 708

-4 255

-3 300

-7 096

Premieavvik

-71 663

-63 510

-58 000

-48 339

Omløpsmidler til drift

63 275

126 521

160 061

224 156

Kortsiktig gjeld

123 324

133 590

142 094

157 067

Premieavvik

-11 104

-15 172

-13 102

-6 226

Kortsiktig gjeld til drift

112 220

118 418

128 992

150 841

Korrigert arbeidskapital

-48 945

8 103

31 069

73 315
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Korrigert arbeidskapital beskriver evnen til å håndtere kortsiktig gjeld med omløpsmidler. For
Namsos kommune er korrigert arbeidskapital positiv med 73,3 mill. kroner, og viser en
økning på ca. 42 mill. kroner fra 2016. Det vil si at kommunen ikke er avhengig av ubrukte
lånemidler eller bruk av kassakreditt for å kunne betjene kortsiktig gjeld. Bedret korrigert
arbeidskapital henger naturlig sammen med den positive driftsresultat og gradvise
oppbydningen av disposisjonsfondet de siste årene.
Likviditetsgrad
Namsos kommune har hatt positiv likviditet ved utgangen av hver måned gjennom året, og
har hatt en ytterligere styrking gjennom året. Dette skyldes både økning i ubrukte lånemidler
og det positivt regnskapsresultatet for 2017.
Nøkkeltall:
Likviditetsgrad 1 (Omløpsm
Likviditetsgrad 1 - Korriger

2013
1,39
0,54

2014
1,76
0,56

2015
2,22
1,07

2016
1,74
1,24

2017
2,30
1,49

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. En
tommelfingerregel er at omløpsmidlene bør være dobbelt så store som kortsiktig gjeld for å ha
en tilfredsstillende likviditet til driften (Likviditetsgrad 1 >= 2). Etter korrigeringen der
midlene som ikke kan brukes til drift er tatt ut, bør omløpsmidlene være minst like stor som
den kortsiktige gjelden (Likviditetsgrad >=1). I 2017 er korrigert likviditetsgrad 1 økt til 1,49
der måltallet er 1. Namsos kommunes likviditet er bedret ytterligere fra 2016 og anses som
meget tilfredsstillende.
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Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2017

Regnskapet for 2017 er avsluttet med et godt økonomisk resultat som viser et netto
driftsresultat på 53,2 mill. kroner, noe som utgjør 4,4% av kommunens brutto driftsinntekter.
Regnskapsmessige mindreforbruket (overskudd) i forhold til budsjett er på 9,3 mill. kroner.
Selv om vedtatt budsjett la opp til et lavere resultat enn foregående har, har det i løpet av året
vært videreført et sterkt fokus på å opprettholde kontroll over økonomien. Dette har vært
viktig for å videreføre jobben med å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi både på kort og
lang sikt. Det har blitt gjennomført noen viktige investeringer, men det gjenstår fortsatt store
investeringsbehov fremover. Det har derfor vært viktig å fortsatt sikre økonomiske muskler til
å gjennomføre nødvendige investeringer i årene fremover.
Med en allsidig tjenesteproduksjon og et samlet budsjett som har passert 1,2 milliard, vil det
alltid dukke opp utfordringer gjennom som krever tilpasning av driften. Det har også i 2017
vært enkelte utfordringer innenfor de ulike fagområdene, selv om samlet resultat viser at
fagområdene oppnådde et samlet budsjettmessig merforbruk på 0,2 mill. kroner. Dette er
isolert sett et meget lavt avvik, og rådmannen er svært godt fornøyd med det samlede
resultatet. Samlet oppfattes det at det har vært et gjennomgående fokus på å overholde sine
budsjettrammer. Det er likevel verdt å merke seg at det på enkelte fagområder dels har vært
store budsjettavvik som krever oppfølging videre inn i 2018.
Det største positive avviket i forhold til budsjett skyldes en relativt kraftig økning i
kommunens skatteinntekter. Skatteinngangen ble også for 2017 vesentlig bedre enn
budsjettert, og skatt og rammetilskudd ble tilsammen ca. 6,3 mill. kroner høyere enn revidert
budsjett og 12,9 mill. kroner høyere opprinnelig budsjett som lå til grunn ved inngangen til
2017.
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HOVEDFORKLARING
- Samlet tilnærmet 0-avvik i driften
- God budsjettstyring innen rammeområdene, men
nødvendig å gjøre tilpasninger underveis for å håndtere
utfordringer på enkeltområder gjennom året
- Nødvendige avsetninger til tvistesaker er gjort
- Skatt og rammetilskudd langt over forventet nivå
- Betydelig ekstra tilskudd som følge av flere bosatte
flyktninger

30,0

Rammeområder: Samlet mindreforbruk 0,1 mill.
20,0

Netto driftsresultat 53,2
10,0

Økt skatt og
rammetilskudd + 6,3 mill

0,0

Samlet drift = budsjett + økt inntekt!

Netto driftsresultat

Rådmannen vil foreslå at resultatet i sin helhet avsettes til disposisjonsfond. Dette vil gi en ny
saldo på disposisjonsfondet på i overkant av 121 mill. kroner, og er da godt over anbefalt
minstenivå på 5% av driftsinntektene, som ville utgjort ca. 60 mill. kr for Namsos kommune.
Kommunen står overfor betydelige investeringer i de kommende årene, og det vil dermed
være viktig å ha et solid disposisjonsfond som kan være med å egenkapitalfinansiere deler av
disse investeringene.
Rådmannen vil med det utgangspunktet videreføre arbeidet med den plan som ble lagt i
budsjettbehandlingen for 2018 budsjettet.
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Økonomiske perspektiver for HPØP-perioden 2018-2019

Ved inngangen til planperioden er kommunen i en relativt god situasjon
med kontroll på egen økonomi og et godt opparbeidet sikkerhetsnett i form av nødvendige
fondsavsetninger. Samtidig står kommunen ovenfor en rekke utfordringer som tilsier at
kommunen fortsatt skal vise forsiktighet. Blant disse utfordringene er en svak
befolkningsutvikling og endringer i sammensetningen av befolkningen med færre barn/unge
og flere eldre. Det utfordrer vår måte å arbeide og yte tjenester på og blir et viktig tema å
adressere i løpet av planperioden. Videre står kommunen foran flere større
investeringsprosjekter som det må finansielle muskler til for å håndtere.
Vedtatt statsbudsjett for 2018 representerer en negativ realvekst for Namsos kommune
og gir dermed et svært begrenset handlingsrom.
Når kostnadsveksten på dagens aktivitetsnivå er vesentlig høyere enn tilsvarende vekst i
inntektene vil det være svært viktig å lykkes med omstilling og effektivisering som minst
tilsvarer gapet mellom kostnads- og inntektsutvikling. Rådmannen har i budsjettprosessen for
2018-2019 hatt som hovedtilnærming å prioritere å videreføre og sikre tjenestetilbud fremfor
å etablere nye tiltak. Det innebærer at de satsninger kommunestyret vedtok for
økonomiplanperioden 2017-2020 er videreført i økonomiplanperioden 2018-2019. Videre er
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det prioritert å gi mest mulige realistiske rammer til de tiltak som allerede er i gang. Det er
derfor også ved inngangen til 2018 gjort et stort arbeid med å justere budsjettrammene med
kjente effekter av tidligere vedtak, lovendringer og andre kjente forhold. Det ble i
budsjettbehandlingen vedtatt å styrke rammen til helse- og omsorgssektoren med tilsammen
4,5 mill. kroner. Kommunestyrets vedtatte budsjett legger dermed opp til en svært lav
resultatmargin for 2018 og innebærer samtidig klare forvetninger til omstilling og
effektivisering.
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Pågående rettstvister

Namsos kommune er også ved årsskiftet 2017/2018 involvert i enkelte tvistesaker som vil
kunne ha vesentlig betydning for bedømmelsen av kommunens stilling ved årsskiftet. Det er
dermed gjort nødvendige avsetninger for å håndtere de påløpte forpliktelsene. Tvistesakene
dreier seg om;
x
x
x

Tvist Helse-NT (HNT) vedrørende pasient dømt til tvungen psykisk helsevern
Erstatningssaker vedr. ras Kattmarka
Barnevernssaker

Når det gjelder den pågående tvistesaken med Helse-NT vil denne saken utgjøre den desidert
største utsikkerheten og største potensielle kostnaden for Namsos kommune. Så lenge saken
ikke er avklart, vil det være nødvendig å gjøre skjønnsmessige avsetninger i regnskapet etter
beste estimat iht. regnskapsforskriften og KRS nr. 7 basert på tilgjengelig informasjon. Det
presiseres at det må gjøres en ny vurderingen av risikoen – og dermed estimert avsetning – for
regnskapet for 2018.
Øvrige detaljer innenfor nevnte sak og andre pågående saker vil være unntatt offentlighet, og
vil ikke kunne kommenteres enkeltvis. Det gjøres en samlet regnskapsmessig avsetning til
dekning av erstatningskrav og tvistesaker rettet mot Namsos kommune på 11,9 millioner
kroner i regnskapet for 2017, og samlet balanseført avsetning er da på 22,5 mill. kroner.
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Likestillingsfremmede prinsipper

Ved tilsettinger gjennomføres det moderat kjønnskvotering ved at kvinner oppfordres til å
søke ledige lederstillinger. Ved utlysning av enkelte stillinger innenfor oppvekst og
pleie/omsorg, med uønsket overvekt av antallet kvinnelige ansatte, oppfordres menn til å
søke.
Kvinneandelen i Namsos kommune angitt i prosent:
Kvinneandel i %
2014 2015 2016
Av totalt antall ansatte
73
76
75

2017
74

Blant ledere med personalansvar
61
62
60
58
I ledelsen fra rådmann tom.
53
51
51
54
Enhetslederne
Som det fremgår av tallene har Namsos kommune en høy kvinneandel totalt blant ansatte,
men også i lederstillinger.
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Namsos kommune har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere
for kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen er at denne
differansen reduseres for hvert år.
Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger.
Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de
aller fleste uønskede ”småstillingene”.
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Etisk standard

Siste endring i etiske retningslinjer for Namsos kommune ble vedtatt i KST-sak 23/14, der
Namsos kommune har valgt å ville kjennetegnes med verdiene” Åpenhet, likeverd og
engasjement”.
Fra de vedtatte etiske retningslinjene fremgår det at etisk kvalitet på tjenesteyting og
myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha tillit til
kommunen. Målet med de generelle etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en
positiv kultur hvor ansatte og folkevalgte i Namsos kommune er seg dette bevisst og
praktiserer det i sitt daglige arbeid og i sin rolle som folkevalgt. Det fremheves som viktig at
de etiske retningslinjene gjøres til tema på samlinger og i dialog på den enkelte arbeidsplass,
slik at ansatte og folkevalgte får en grunnleggende innsikt i de etiske retningslinjene og
derved enkeltvis og i fellesskap bruker de etiske retningslinjene som rettesnor for hvordan
man opptrer i sitt arbeid og i sin rolle som folkevalgt.

10 Tiltak for å hindre diskriminering
I tråd med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjennomføres flere tiltak. I alle
utlysningstekster oppfordres innvandrere om å søke ledige stillinger i Namsos kommune. Når
det til en ledig stilling er en eller flere søkere med innvandrerbakgrunn, heter det i Namsos
kommunes tilsettingsrutiner at minst 1 skal innkalles til intervju dersom vedkommende er
kvalifisert(e) til stillingen. Alder blir aldri vurdert som et diskvalifiserende kriterium ved
ansettelser i Namsos kommune, man prøver alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de
beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til saklige kriterier. Hvis flere søkere til en ledig
stilling i Namsos kommune står kvalifikasjonsmessig likt, og en av dem har en
funksjonshemming som kan medføre at vedkommende har problemer med å komme inn i
arbeidslivet, da vil dette ved utvelgelsen ofte slå ut til den funksjonshemmedes fordel.

11 Betryggende kontroll – iverksatte og planlagte tiltak
Det gjennomføres månedelige budsjettkontroller med økonomirapportering for alle
resultatenheter og fagområder der samlet rapport utarbeids av økonomisjef og oversendes
Rådmann og ledergruppe. Det er i arbeidet med kommunesammenslåing og Nye Namsos
kommune blitt gjennomført omfattende kartlegging i forprosjektfasen som inbefatte rutiner,
praksis, gjeldende avtaler osv. for alle fagområder. Denne kartleggingen vil gi et godt
informasjonsgrunnlag for det videre arbeidet, og være med på å danne grunnlaget for
prioriteringer av tiltak i prosjektperioden.
Kostra-tall og annen relevant statistikk har i de siste årene blitt brukt aktivt både for å
sammenligne Namsos kommune med sammenlignbare kommuner, og for å se på egen
utvikling over tid. Det ble i 2015 anskaffet et analyseverktøy for å forbedre og forenkle disse
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analysene. Det har også i 2017 blitt gjennomført analyser for å finne sammenlignbare
kommuner, beregne teoretisk handlingsrom, velge ut relevante indikatorer, deriblant en rekke
kvalitetsindikatorer som ikke finnes i KOSTRA. Bruken av disse dataene gir forbedret
styringsinformasjonen og bedre grunnlaget for beslutninger og prioriteringer. Verktøyet har i
2017 blitt utivdet til også å omfatte økonomiplanprosesen.
Det legges vekt på god økonomistyring også i tiden fremover.
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Driftsregnskap

Driftsregnskap 2017
Namsos kommune
Regnskap
2017

Revidert
Budsjett

Opprinnelig
Budsjett

Regnskap
2016

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

33 789 969
157 445 320
151 195 563
421 582 095
92 643 549
5 529 803
308 333 779
38 860 806
28 837
1 209 409 722

31 640 000
142 205 653
97 427 458
426 497 000
79 400 000
578 288
298 552 000
38 500 000
30 000
1 114 830 399

31 740 000
141 280 468
92 159 437
425 500 000
48 600 000
370 000
293 500 000
38 500 000
30 000
1 071 679 905

31 263 012
147 355 641
146 328 793
412 123 388
52 440 494
1 464 288
296 053 016
38 252 098
36 046
1 125 316 777

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

585 839 505
102 419 763
197 869 513
146 234 801
142 204 285
41 920 459
-65 752 501
1 150 735 826

543 598 480
104 161 962
178 481 095
143 290 845
116 654 590
40 893 510
-59 529 953
1 067 550 529

536 918 350
102 981 000
176 226 532
142 481 591
111 825 836
38 015 276
-59 304 953
1 049 143 632

561 423 074
100 262 984
182 233 507
143 697 157
119 580 234
38 649 162
-65 192 580
1 080 653 537

58 673 896

47 279 870

22 536 273

44 663 240

5 770 888
0
252 088
6 022 976

2 490 000
0
0
2 490 000

2 490 000
0
0
2 490 000

5 358 391
0
181 934
5 540 325

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

18 576 012
0
34 850 000
0
53 426 012

17 580 000
0
34 850 000
0
52 430 000

18 330 000
0
34 500 000
0
52 830 000

18 068 624
0
34 000 000
9 398
52 078 022

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-47 403 036

-49 940 000

-50 340 000

-46 537 697

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

41 920 459
53 191 319

41 968 038
39 307 908

37 898 081
10 094 354

38 649 162
36 774 705

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

10 196 837
0
37 450 840
47 647 677

10 196 819
0
2 333 605
12 530 424

0
0
952 700
952 700

27 102 790
0
2 610 566
29 713 356

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger

0
0
21 045 819
70 451 627
91 497 446

0
0
21 045 819
30 792 513
51 838 332

0
0
11 040 000
7 054
11 047 054

50 000
0
49 587 790
6 653 452
56 291 241

Regnskapsm essig m er/m indreforbruk

9 341 550

0

0

10 196 819

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidle
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
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Regnskapsskjema 1A - Drift 2017
Namsos kommune
Utenfor ram m eom råder:

Regnskap

Revidert

Opprinnelig

Regnskap

2017

Budsjett

Budsjett

2016

1 Skatt på inntekt og formue

308 333 779

298 552 000

293 500 000

296 053 016

2 Ordinært rammetilskudd *

423 513 489

426 497 000

425 500 000

413 023 388

38 860 806

38 500 000

38 500 000

38 252 098

463 465

400 000

400 000

36 046

4 703 435

5 600 000

5 100 000

6 069 002

775 874 974

769 549 000

763 000 000

753 433 550

5 487 449

2 130 000

2 130 000

5 304 299

0

0

0

0

18 561 570

17 580 000

18 330 000

18 432 780

0

0

0

0

34 850 000

34 850 000

34 500 000

34 000 000

-47 924 121

-50 300 000

-50 700 000

-47 128 481

3 Skatt på eiendom
4 Andre direkte eller indirekte skatter *
5 Andre generelle statstilskudd *
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

0

0

0

0

14 Til ubundne avsetninger

21 045 819

21 045 819

11 040 000

49 587 790

15 Til bundne avsetninger
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

10 196 837

10 196 819

0

27 102 790

0

0

0

0

-10 848 982

-10 849 000

-11 040 000

-22 485 000

17 Bruk av ubundne avsetninger
18 Bruk av andre avsetninger
19 Netto avsetninger
20 Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

0

60 005 078

59 165 031

53 025 000

55 142 695

21 Til fordeling drift

777 106 950

767 565 031

754 285 000

738 962 764

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
23 Regnskapsm essig m er/m indreforbruk

767 765 399

767 565 031

754 285 000

728 765 927

9 341 550

0

0

10 196 837

421 582 095

426 497 000

425 500 000

415 323 388

79 400 000

48 600 000

52 440 494

Kalk.renter og avskrivninger

Merknader: *
2 Brutto rammetilskudd er:
4 Konsesjonsavgift er:
5 Andre generelle statstilskudd er:

28 837
92 643 549
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Regnskapsskjema 1 B - Drift 2017
Namsos kommune

Regnskap

Revidert

2017

Budsjett

Avvik

Opprinnelig

Regnskap

Budsjett

2016

Politisk, stab/støtte og interne tjenester

51 816 783

52 794 647

-977 864

51 998 000

Felles rammeområder

-7 243 314

-7 476 000

232 686

-12 476 000

-6 381 361

Oppvekst

288 972 351

298 774 270

-9 801 919

296 968 000

289 778 855

Helse og omsorg

296 544 945

289 242 754

7 302 191

288 053 000

279 265 499

Nye Namsos
Kultur

47 604 918

0

0

0

0

0

20 333 041

19 786 990

546 051

19 490 000

14 948 907
40 789 776

Teknisk

48 043 213

47 464 370

578 843

43 274 000

Midtre Namdal Samkommune

69 298 380

66 978 000

2 320 380

66 978 000

62 759 333

767 765 399

767 565 031

200 368

754 285 000

728 765 927

Netto driftsutgifter

Årsberetning 2017 – Namsos kommune
Investeringsregnskap

Investeringsregnskap 2017
Namsos kommune
Regnskap
2017

Revidert
Budsjett

Opprinnelig
Budsjett

Regnskap
2016

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

10 255 630
577 360
15 913 237
9 633 211
3 388 000
0
31 684
39 799 122

10 944 500
0
26 000
9 953 250
0
0
0
20 923 750

0
0
0
16 353 000
0
0
0
16 353 000

20 042 401
284 740
769 638
11 130 141
0
577 563
47 320
32 851 803

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter

0
0
87 329 561
147 676
10 016 575
610
0
97 494 421

0
0
69 569 300
0
10 653 250
0
0
80 222 550

0
0
83 052 000
0
16 513 000
0
0
99 565 000

137
1
107 128 215
196 242
28 291 787
442
0
135 616 823

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner

8 357 848
25 507 945
3 295 664
19 270 534
3 796 500
18 275
60 246 766

0
30 000 000
3 348 000
19 270 534
3 796 500
0
56 415 034

0
25 000 000
3 248 000
0
0
0
28 248 000

16 076 672
21 052 681
20 449 458
6 114 824
1
19 861
63 713 497

Finansieringsbehov

117 942 065

115 713 834

111 460 000

166 478 517

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering

109 596 702
0
8 345 363
0
0
0
0
0
0
117 942 065

115 713 834
0
0
0
0
0
0
0
0
115 713 834

108 012 000
0
0
0
0
0
0
3 448 000
0
111 460 000

138 244 327
2
7 958 655
50 000
0
0
0
955 000
0
147 207 984

0

0

0

-19 270 534

Udekket/udisponert
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Regnskapsskjema 2A - Investering 2017
Namsos kommune
Regnskap

Revidert

Opprinnelig

Regnskap

2017

Budsjett

Budsjett

2016

Investeringer i anleggsmidler jf. regnskapssjema 2B

97 494 421

80 222 550

99 565 000

135 616 823

Utlån og forskutteringer

25 507 945

30 000 000

25 000 000

21 052 681

Kjøp av aksjer og andeler

3 295 664

3 348 000

3 248 000

20 449 458

Avdrag på lån

8 357 848

0

0

16 076 672

19 270 534

19 270 534

0

6 114 824

3 814 775

3 796 500

0

19 862

157 741 187

136 637 584

127 813 000

199 330 320

109 596 702

115 713 834

108 012 000

138 244 327

10 255 630

10 944 500

0

20 042 403

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer

3 388 000

0

0

577 563

Kompensasjon for merverdiavgift

9 633 211

9 953 250

16 353 000

11 130 141

24 258 601

26 000

0

8 728 293

609 044

0

0

332 060

Sum ekstern finansiering

157 741 187

136 637 584

124 365 000

179 054 786

Overført fra driftsregnskapet

0

0

0

50 000

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

Mottatte avdrag på lån og refusjoner
Andre inntekter

Bruk av avsetninger

0

0

3 448 000

955 000

Sum finansiering

157 741 187

136 637 584

127 813 000

180 059 786

0

0

0

-19 270 534

Udekket/udisponert
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Regnskapsskjem a 2B - Investering 2017
Namsos kommune
Beløp i 1000 kr.
8042
8044
8047
8050
8052
8053
8083
8090
8092
8093
8116
8184
8187
8188
8189
8199
8208
8210
8215
8246
8247
8248
8249
8250
8314
8315
8327
8342
8355
8391
8392
8401
8402
8418
8434
8442
8444
8445
8446
8458
8459
8478
8492
8498
8527
8528
8902
8905
8910
8911
9020
9030
9060
9061
9072
9101
9104
9105
9113
9115
9116
9117
9118
9119
9122
9132
9135
9138
9140
9141
9142
9210
9997
9998

Otterøy skole oppv.senter
Heis Bangsund Bo-og velferdssenter
Varmeanlegg Høknes ungdomsskole
Barnehage
Forprosjekt Opplæringssenter
CG7
Carport Helsedistrikt
Pensjonistsenter, fasader
Opprust uteområder, skoler og barnehager
Paviljong Klompen
Rehabilitering Namsoshallen
Flyktningeboliger
Solavskjerming helsehus
2017 Utstyr Sentralkjøkkenet
2017 Forprosjekt nødstrøm helsehus
Alarmer/varslingssystem Helse og Omsorg
Fornying smørøya dam
Vannledning Pinavegen-Sandgata
Krisevannforsyning
Stor vannkum ved OK krysset
Nordsia Inntaksdam Otterøya rehabilitering
Kjell Hals veg VA sanering
Vannledning Seterdalen
Vannledning Tavlåa Spillum
VA sanering Prestegårdsaleen
VA san O.G olsens-Dr Battsveg
Pumpestasjon Axel Sellægsvei
VA sanering Ivar Aasens vei
VVA-anlegg Åsveien
VA-Sanering Løkkavegen
VA spillumåsen
Trafikksikkerhetstiltak
Nyanlegg gatelys
Utberdring av dam Havikvatnet
Parkeringsplass CG 23
Salg av boliger
Salg av tomtegrunn
Salg av tomt spillumsstrand
Salg av tomtegrunn Fossbrenna
Spillumåsen Veianlegg
Spillumåsen gatelys
Bråten alpinanlegg
Standardheving vei-/gatelys
Kjøp av bygrunn
Fortau Pinavegen
2017 Bil Lonet
Snøproduksjonsanlegg Bråten
Tråkkemaskingarasje, Fossbrenna
Tråkkemaskingarasje, Namsos Skisenter
Snøproduksjonsanlegg Namsos skisenter
IKT-investering skole
Kulturhuset, lyd og lysrigg
Årets investering vannanlegg
Årets investering avløpsanlegg
Biler og maskiner selvkost
Gravplasser otterøy kirke
Forprosjekt rehab kirketårn
Varmestyring Klinga og Otterøy kirke
2015 Feiebil
Røykdykkerutstyr/varmesøkende kamera
2016 Bil, Flyktningetjenesten EM
2017 Biler leies ut til barnevern
2017 Bil utskifting rus og psyk
2017 Stigebil høydeberedskap
2017 Ny hjullaster
Energisparing i Oasen
Oasen, treningssenter 2015/16
Opprusting festplassen
Kjøp av utstyr fra RCN
Garantiansvar RCN
Kjøp av Nexans-bygget
2017 Vaskemaskin bekledning
Moms etter justeringsbestemmelser
Periodisering mva i invest.rsk.
Totalt

Regnskap
2017
32 615
0
0
173
116
8 392
750
506
1 428
33
1 964
0
521
0
2 005
0
6 126
1 210
868
0
12
821
597
11
0
22
0
6 448
0
87
6 755
466
50
0
5 629
77
-25
0
0
7 831
834
13
1 362
2
168
334
459
295
40
246
2 596
0
0
0
563
0
0
150
0
0
0
656
301
1 408
1 291
0
0
238
0
0
0
671
370
10
97 494

Revidert
Opprinnelig
Budsjett
Budsjett
33 467
30 000
0
0
0
0
173
0
86
0
8 400
0
750
750
800
27 000
1 331
1 500
33
0
1 914
2 700
0
0
695
400
0
200
2 110
200
0
4 400
5 400
6 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
5 730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
1 500
0
0
98
0
320
0
458
0
260
0
103
0
454
0
2 618
2 700
0
0
4 000
4 000
5 000
5 000
700
700
0
0
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
700
700
320
320
0
8 125
1 400
1 400
0
0
0
0
235
500
0
0
0
0
0
0
670
570
0
0
0
0
80 223
99 565

Regnskap
2016
19 542
1 015
50
22 115
0
0
0
170
369
974
5 965
3 993
307
0
0
0
13 309
0
0
2 102
714
1 873
0
0
142
2 336
336
0
616
994
0
193
0
377
0
0
9
0
6
0
0
0
1 639
0
0
0
721
145
510
9
2 582
2 390
0
0
618
4 171
0
0
426
474
199
0
0
0
0
54
1 483
0
1 000
12 991
28 701
0
0
-3
135 617

Årsberetning 2017 – Namsos kommune
Balansen

Balanse 2017
Namsos kommune
Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER
Anleggsm idler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Om løpsm idler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

2 615 031 450

2 455 038 388

1 102 077 878
37 268 156
100 811 763
68 151 135
1 306 722 518

1 055 515 905
34 630 126
84 176 574
64 855 471
1 215 860 312

361 752 657

247 749 939

99 119 402
48 338 835
7 000
214 287 421

86 458 771
58 000 286
7 000
103 283 883

2 976 784 108

2 702 788 327

210 277 575

106 634 382

112 105 236
53 459 603
7 096 408
1 311 596
9 341 550
0
0
0
32 982 068
-6 018 887

91 059 417
20 458 817
3 299 908
1 293 322
10 196 837
0
0
-19 270 534
5 615 502
-6 018 887

2 609 439 974

2 454 060 180

1 578 484 483
1 030 955 491

1 512 246 840
941 813 340

157 066 559

142 093 766

0
150 840 886
6 225 673

0
128 991 522
13 102 244

2 976 784 108

2 702 788 327

27 390 368

4 637 070

27 390 368

4 637 070

-27 390 368

-4 637 070

Årsberetning 2017 – Namsos kommune
Delegerte vedtak 2017
Delegerte vedtak 2017
SeleksjonUtvalg: 5 - Namsos kommunestyre, Utvalgssaksår: 2017
Rapport g03.01.2018

NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17

10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
23.01.2017
06.02.2017
07.02.2017

NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17

24.01.2017
07.02.2017
25.01.2017
25.01.2017
07.02.2017
23.01.2017
21.03.2017
15.03.2017
21.02.2017
21.03.2017
22.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
18.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
06.04.2017
01.03.2017
18.04.2017

NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

27/17
28/17
29/17
30/17

18.05.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
46/17
47/17
48/17
49/17
50/17
51/17
52/17
53/17
54/17
55/17
56/17
57/17
58/17
59/17
60/17
61/17
62/17
63/17
64/17

06.06.2017
06.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
08.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
15.08.2017
15.08.2017
15.08.2017
15.08.2017
15.08.2017
15.08.2017
12.09.2017
12.09.2017
13.09.2017
17.10.2017
28.09.2017
28.09.2017
09.10.2017
03.10.2017

NAKST 65/17 17.10.2017
NAKST 66/17 07.11.2017
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

67/17
68/17
69/17
70/17
71/17
72/17
73/17
74/17
75/17

07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
09.11.2017

Tilsetting av ny rådmann i Namsos kommune
Rapport av 13.12.2016 fra Utvalg folkevalgtes arbeidsvilkår
Rehabilitering Seniorhuset
Kjøp av 6 kontorseksjoner i Carl Gulbransons gate 7, Namsos
17. maikomite, hovedkomiteen - valg av nye medlemmer og varamedlem 2017-2018
2. gangs behandling Reguleringsplan Norske Skog - Østre bydel, område FK/1, detaljregulering
Overføring av eierskapet til aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS vederlagsfritt fra
Nord-Trøndelag fylkeskommune til kommunene i Nord-Trøndelag. Likelydende vedtak i alle
NT-kommuner.
Status og anbefaling om videre arbeid knyttet til kommunens eiendomsstrategi
Salg kommunale boliger
Årsmelding Flyktningtjenesten 2016 med tiltaksplaner og vurdering av bosetting 2017
Revidering av retningslinjer for tildeling startlån - Namsos kommune
Finansrapport 31.12.2016
Budsjettendring som følge av endringer i statsbudsjett 2017
Interpellasjon - Åpning av ledig kapasitet ved Namsos helsehus
Forslag til Hovedplan vannforsyning og avløp 2016-2024, 2. gangs behandling
17/58/340 Namsos helsehus - bygging av reservekraftanlegg - nødstrøm
Finansiering- og refusjonsplan for fortau i Pinavegen
Kjøp av bil - Lonet avlastningsbolig
Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Årsregnskap 2016 – Namsos kommune
Årsberetning og årsrapport 2016 – Namsos kommune
Regulering av Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde
Høring - Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag - årsrapport 2016
Etablering av nytt revisjonsselskap - sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon
Midt-Norge IKS
Tilsetting av prosjektleder/administrasjonssjef i Nye Namsos kommune
Nytt regionråd i Namdalen - Namdal regionråd
Medlemskap i Visit Namdalen SA - Driftsopplegg
Søknad om fritak som varaordfører og permisjon fra politiske verv, samt valg av ny varaordfører og
suppleringsvalg
Valg av representanter til Eiermøtet i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk AS
Namdalsprosjektet - omlegging av takst- og rabattsystem
Folkehelse - oversiktsdokument Namsos kommune
Tjenesterapportering helse og omsorg - april 2017
Brukerundersøkelse Namsos helsehus
Særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Rus- og psykisk helse
Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsoskommune
Dagtilbud for personer med demenssykdom
Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2016
Utviklingsplan barnehage - 2017-2021
Endring av samarbeidsavtalen for Midtre Namdal samkommune
Vedtak om vern på eiendommen Ekorn
Kystsoneplan for Namdalen
Økonomirapport 1. tertial 2017
Ståstedsrapport 2017 - grunnlag for økonomiplan 2018-2021
Plan for arbeidet med økonomiplan og budsjett i 2017-2019
Alfhild Finsbergs minne - regnskap for 2016
Wenche Elisabeth Johansens minne - regnskap for 2016
Christian Spillums legat - regnskap for 2016
Peter Øiens legat - regnskap for 2016
Den nye kommunens navn - vedtak i henhold til inndelingsloven § 25
Antall medlemmer i det nye kommunestyret - vedtak i henhold til inndelingsloven § 25
Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda - vedtak i henhold til inndelingsloven § 25
Valg av revisor for fellesnemnda - vedtak i henhold til inndelingsloven § 25
Opprettelse av partssammensatt utvalg (PSU) i Nye Namsos
Suppleringsvalg etter innvilget permisjon for Cathrine Barstad Storøy
Finansiering- og refusjonsplan for fortau i Pinavegen
Salg av utleieareal til China Palace, Namsos
Økt låneramme startlån 2017
Kvalitet i eldreomsorgen - forvaltningsrevisjonsrapport
Kvalitetsmelding for barnehage og grunnskole 2016-2017
Framtidige skolelokaler for Namsos opplæringssenter og Namsos kommunale kulturskole
2. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for "Norske skog - Østre bydel, område I2"
2. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan "Del av Gammelsaga - Pinavegen 6", utvidet
planområde etter vedtak i Namsos plan, byggesak og teknisk drift
Økonomirapport 2. tertial 2017
Møteplan 2018 - Namsos kommunestyre, formannskap, Plan, byggesak og teknisk drift, Oppvekst,
omsorg og kultur m.fl.
Kommunal vigselsordning i Namsos kommune
Andreas Jensens legat - valg av medlem for perioden 2018-2023
Peter Øiens legat - valg av medlem for perioden 2018-2023
17. maikomite, hovedkomiteen - valg av nye medlemmer og varamedlem for 2018 -2019
Suppleringsvalg etter nyvalg av varaordfører
Utviklingsplan for Namsos skisenter (Granåsen)
Utvikling- og økonomiplan for Bråten ski- og aktivitetspark
Feie- og tilsynsavgift 2018
Parkeringsavgifter 2018

Anne Kristin Melgård
Ketil Sørvig
Nils Hallvard Brørs
Nils Hallvard Brørs
Tine Nermark Johnse
Carl Danielsen
Ketil Sørvig

Ketil Sørvig
Nils Hallvard Brørs
Ann Helen Westerman
Kjellrun Gjeset Moan
Erik Fossland Lænd
Arve Hansen
Tine Nermark Johnse
Kristian Foss
Svein Flasnes
Andre Michael Aglen
Arve Hansen
Tine Nermark Johnse
Tine Nermark Johnse
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Kjeld Erik Sandbakken
Ståle Ruud
Morten Sommer
Tine Nermark Johnse
Arnhild Holstad
Ketil Sørvig
Ketil Sørvig
Tine Nermark Johnse
Ketil Sørvig
Ståle Ruud
Morten Sommer
Morten Sommer
Morten Sommer
Morten Sommer
Morten Sommer
Eva Fiskum
Tore Flosand
Marthe Hatland
Ketil Sørvig
Aksel Håkonsen
Ståle Ruud
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Marit Grøtan
Marit Grøtan
Marit Grøtan
Marit Grøtan
Ketil Sørvig
Ketil Sørvig
Ketil Sørvig
Ketil Sørvig
Ketil Sørvig
Tine Nermark Johnse
Andre Michael Aglen
Nils Hallvard Brørs
Kjellrun Gjeset Moan
Tine Nermark Johnse
Knut H. Storeide
Svein-Arild Rye
Kjeld Erik Sandbakken
Kjeld Erik Sandbakken
Arve Hansen
Tine Nermark Johnse
Terje Adde
Tine Nermark Johnse
Tine Nermark Johnse
Tine Nermark Johnse
Tine Nermark Johnse
Ove Sæternes
Ove Sæternes
Håvard Sæther
Nils Hallvard Brørs

Årsberetning 2017 – Namsos kommune
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

76/17
77/17
78/17
79/17
80/17
81/17
82/17
83/17

13.11.2017
13.11.2017
09.11.2017
09.11.2017
09.11.2017
13.11.2017
04.12.2017
20.11.2017

NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

84/17
85/17
86/17
87/17
88/17
89/17
90/17

20.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
27.11.2017
24.11.2017
28.11.2017
23.11.2017

NAKST 91/17 30.11.2017
NAKST 92/17 30.11.2017
NAKST 93/17 05.12.2017
NAKST 94/17 07.12.2017

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2018
Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 2018
Kommunale gebyrer 2018
Oasen - billett- og leiepriser i 2018
Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2018
Egenbetalingssatser helse og omsorgstjenester 2018
Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2018
Midtre Namdal samkommune - Handlingsprogram med økonomiplan 2017 - 2019, Budsjett 2017 Namsos kommunes andel
Budsjett 2018 og 2019 Fellesnemnda Nye Namsos
Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2021
Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2019 og årsbudsjett 2018
Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Prioritering av spillemidler idrett- og turanlegg 2018
Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
2. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for "Ullvaren, Lavika" datert 25.03.16 rev.
etter vedtak i PBT
Ordensreglement for grunnskolene i Namsos. Oppdatering.
Anmodning om bosetting av flyktninger fra IMDi 2018
Overføring av budsjettrammer fra 2017 til 2018 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett
2017
Valg av revisor fra 01.01.18

Kjeld Erik Sandbakken
Kjeld Erik Sandbakken
Nils Hallvard Brørs
Nils Hallvard Brørs
Nils Hallvard Brørs
Tore Flosand
Kjellrun Gjeset Moan
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Ove Sæternes
Ove Sæternes
Håvard Sæther
Kjeld Erik Sandbakken
Svein-Arild Rye
Ann Helen Westerman
Erik Fossland Lænd
Tine Nermark Johnse

Skatteoppkreverfunksjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
19.04.2018

Saknr
09/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/146 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 Namsos kommune til
orientering.
2. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2017
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Namsos kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 Namsos kommune
til orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Namsos kommune til orientering.

Vedlegg
Skattekreverårsrapport 2017 Namsos
Skatteetatens kontrollrapport Namsos 2017
Saksutredning

Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2017
Den totale skatteinngangen for året 2017 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde kr. 1 189 138 243.-. Kommunens andel av den samlede skatteinngang
utgjorde kr 308 333 779.-, mot kr. 296 053 018.- i 2016.
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.
Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Namsos
kommune
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til
kontrollutvalget.
Grunnlaget er ”Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av
01.02.2011. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd
tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene:
·
·
·
·

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Skatt Midt-Norge finner at regnskapsføring og utførelsen av oppgavene, med et
unntak for arbeidsgiverkontrollen, ”i det alt vesentligste” er i samsvar med gjeldende

regelverk. Skattekontoret har avholdt styre- og oppfølgingsmøte, samt eget
oppfølgingsmøte vedr. arbeidsgiverkontrollen, med skatteoppkrever i løpet av 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Skatteetatens kontrollrapport og skatteoppkreverens årsrapport viser at arbeidet og
tjenestene i all vesentlighet utføres i tråd med regelverk, resultatmål, m.v.
Kontrollutvalget anbefales således å ta rapportene til orientering og å innstille på det
overfor kommunestyret.

Godkjenning av protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/254 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.

Møtedato
19.04.2018

Saknr
10/18

