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1. Rådmannens kommentarer
Året 2017 har vært et innholdsrikt år for Høylandet kommune som omfattet jubileumsmarkering for 30
år med revyfestival på Høylandet og kronprinsparbesøk i september. Basert på utfallet av
kommunereformprosessen består Høylandet som selvstendig kommune, men er aktivt med i dialog og
samarbeid med andre kommuner i Namdalen. Kommunens hovedoppgaver omfatter å sikre god i)
tjenesteyting, ii) forvaltning, iii) samfunnsutvikling samt iv) lokaldemokrati. Det er tjenesteyting som
over tid har vært den dominerende del av kommunens virksomhet, og som tar en stor del av budsjettet.
En har imidlertid prøvd å i større grad øke fokus og oppfølging av samfunnsutviklingstema.
Den fire-årige handlingsplanen for 2017-2020 ga følgende hovedmål for inneværende fireårsperiode:
- 1300 innbyggere innen utgangen av 2020
- Hållingene har god folkehelse
- Kommunen er innovativ og har god ressurs- og økonomistyring
Det er ulike strategier og tiltak som bidrar til endring på disse målsettingene.
Innbyggerstatus: Pr. 31.12.2017 var det 1264 innbyggere på Høylandet. Dette er en økning på 4
personer fra 31.12.2016 – og en positiv økning fra 1250 innbyggere pr. 31.12.2015. Det må imidlertid
til en betydelig større vekst for å kunne nå målet på 1300 innbyggere ved utgangen av 2020. Til
bekymring var det kun 5 barn som ble født på Høylandet i 2017.
Folkehelse: I kommunens handlingsplan har en lagt vekt på et bred definisjon av folkehelse, som
inkluderer kultur og ulike aktiviteter. Høylandet tar en aktiv rolle i å bistå lag og foreninger med den
viktig aktiviteten de sørger for, inkl. informasjon og opplæring i å søke ut prosjektmidler osv. Mange
på Høylandet ønsker seg en idrettshall som boost for aktivitet og folkehelse i kommunene. Betydelig
tid og ressurser er lagt ned i utredning av ulike modeller. Videre jobbes det med planer/skisser for
etablering av folkehelsestier i Høylandet sentrum som tilrettelegger for aktivitet til personer i ulike
aldre. I 2017 ble det søkt ut midler (godkjent) til et turstiskiltingsprosjekt. Dette omfatter skilting av
både eksiterende turstier (som Hållingstopper) samt nye sentrumsnære stier.
Latter og galskap er et viktig bidrag til god folkehelse. I 2017 ble 30-års jubileet for Norsk
Revyfestival- NM i Revy gjennomført med stor suksess. Kommunen og festivalen samarbeidet på
ulike områder slik at arrangementet ble vellykket gjennomført. Blant annet ble arrangementet
«Trønder i Lag» gjennomført.
Høylandet kommune har toppet Kommunebarometeret i både 2013 og 2014, og kom på 3. plass i
2015, 19. plass i 2016 og 11. plass i 2017. Kommunebarometeret er basert på data og statistikk knytta
til 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer, inkl. skole, barnehage, barnevern, helse, omsorg, økonomi,
kultur osv. Topplasseringene i Kommunebarometeret viser at kommunene leverer godt på en rekke
områder over tid. Det er imidlertid viktig å jobbe målrettet for å holde vedlike dagens tjenestenivå
samt å forbedre seg på områder en har utfordringer og forbedringsmuligheter.
Nysatsinger/innovasjon: En har i løpet av året satt fokus på flere innovative satsinger inkl.
velferdsteknologi og prosjekt på lindrende behandling. Høylandet tok vinteren 2017 initiativ til å søke
ut midler til å delta i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Søknad ble godkjent våren 2017 og
et tre-årig prosjekt ble igangsatt i løpet av sommeren med deltakelse av alle Namdalskommunene med
Høylandet som vertskommune. Deltakelse i den nasjonale satsingen er forventet å gi store muligheter
til nye og innovative satsinger innen velferdsteknologi, inkludert erfaringsutveksling mellom
kommunene. Prosjektet lindrende behandling er i startfasen og det er omsøkt og mottatt prosjektmidler
fra Fylkesmannen. Høylandet kommune deltar i prosjektet Resens (Regional utvikling og samfunns
entreprenørskap i Norge og Sverige) som setter fokus på innovative løsninger og samarbeidsallianser
innen kultur.
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1.2 REGNSKAPSRESULTAT
For 2017 har vi fremlagt et regnskap med kr. 179.043,43 kroner udisponerte midler. Som det fremgår
av kap.2 – Regnskapsresultat, er det summen av flere omstendigheter som har gitt dette
regnskapsresultatet.
Høylandet kommune har i 2017 et positivt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt på 0,4 %,
i 2016 hadde vi 2,0%, i 2015 hadde vi 2,9 %, i 2014 hadde vi 2,5 %, i 2013 4,1 % i motsetning til 2012
hvor vi hadde et negativt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt på - 1,4 %.
Gjennomsnittet i landet utenom Oslo jfr. KOSTRA-rapporteringen som ble offentliggjort 15.03.2016,
var også på 4,0 %. Tilsvarende tall for gjennomsnittet i Nord-Trøndelag var på 2,8 %, mens
kostragruppe 5 – som vi er en del av har et netto driftsresultat på 3,0 %.
Det var et mål i handlingsplan for 2017 at en skulle ha et netto driftsresultat som utgjør minimum 2,5
% av brutto driftsinntekt, men dette har en da ikke nådd.
Kommunen har en stram økonomi på drift og er en lavinntektskommune. Ledere og arbeidstakere i
kommunen arbeider imidlertid bevisst på å klare seg med de midlene som en til enhver tid har.
Det vises ellers til regnskap og gjennomgang i sektorene sine årsmeldinger.

1.2 TJENESTEYTING
Som nevnt, det er tjenesteyting som er den dominerende del av kommunens virksomhet, og som tar en
stor del av budsjettet.
Oppvekst og kultur
Oppvekstplanen som ble ferdigstilt i 2016 gir en god ramme for oppvekstsatsinga på Høylandet.
Barnehagen fortsetter å gi et godt tilbud slik at de yngste innbyggerne får en best mulig start i livet,
både mht. til sosialisering, språkutvikling osv. Vi ser over år noe nedgang i antall barn. Det er innmeldt
53 barn i barnehageopptaket for høsten 2018, som er en nedgang fra 64 barnehageåret 2017/2018.
I løpet av 2017 ble det et styrket fokus på realfag i barnehagen. Barnehagen gir et godt grunnlag for
videre læring i skolen. Barnehagen fikk nye rammeplan i august 2017. Alle avdelingene har pedagoger
med barnehagelærerutdanning. Høylandet har pr. i dag nok pedagoger til å oppfylle den nye
pedagognormen som blir innført fra august 2018. Det har blitt gjennomført brukerundersøkelse på alle
avdelingene. Oppsummeringen viser at foreldene stort sett er fornøyd med barnehagen. Det de er
misfornøyd med er barnehagens lokaler og fysiske miljø. I 2017 ble det kjørt prosesser knytta til mulig
utbygging av barnehagen. Dette vil bli igangsatt i 2018. Å utbedre uteområdet blir også en viktig
satsing.
Skolen fortsetter å levere jevnt gode faglig resultater. Når det gjelder grunnskolepoeng (summen av
standpunktkarakterer i 10. klasse) ligger Høylandet klart over snittet for Nord-Trøndelag fylke og
nasjonalt. For første gang ble det utarbeidet en tilstandsrapport for skolen og oppvekst i 2017. Dette er
et nyttig styringsverktøy for skoleeierne. Elevundersøkelsen som er obligatorisk for 7. og 10. årstrinn
viser til at elevene synes de har god støtte i læringsarbeidet både hjemme og på skolen, men at en har
noe å gå på når det gjelder motivasjon og medvirkning. I 2017 ble ny §9 i Opplæringsloven vedtatt
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som gir et styrket fokus på et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I løpet av året har det vært økt
satsing og fornying innen IKT på skolen, inkl. innføring av et nytt skoleadministrativt system
Arbeidet med MOT har blitt videreført og det gjøres en flott innsats av mange aktører – både gjennom
skoleprogrammet men også i samarbeid med lag og foreninger, ikke minst IL Hållingen.

Helse og omsorg
Enheten omfatter en rekke fagområder der det skjer interessant utvikling av tjenesteområder.
Høylandet sykehjem bles sertifisert som livgledehjem i mai 2017. Godt samarbeid mellom sykeheimen
og barnehagen har fortsatt også i 2017. Prosjektfasen for hverdagsrehabilitering er nå over og det
viktige arbeidet er lagt inn i ordinær drift. Det er som nevnt blitt jobbet med å etablere et
velferdsteknologiprosjekt. En lyktes med å søke ut nasjonale midler til en felles namdalssatsing (14
kommuner og Namdal Rehabilitering) – med Høylandet som vertskommune. Prosjektleder ble ansatt i
september. Rigging og gjennomføring av prosjektet er godt i gang. Namdalshagen bisto i
søknadsprosessen. En har igangsatt prosjektet mobil omsorg der hjemmetjenesten har tatt i bruk ipader
for rapportering og oppfølging ut i tjenesten. Dette vil i løpet av 2018 bli tatt i bruk i flere tjenester i
kommunen.
Kommunen deltok i arbeidet med ny organisering av NAV i Indre Namdal som trådte i kraft 1. mai
2017. Det blir viktig å følge erfaringene en gjør seg i tiden fremover.
Høylandet har benyttet 275 døgn av 277 disponible ved Namdal Rehabilitering IKS i 2017.
Helse og omsorgsenheten har jobbet aktivt med å søke ut midler til kompetanseheving og ulike
stillinger i løpet av 2017. Dette omfatter ressurser til en 100% stilling inne rus- og psykisk helse,
prosjektmidler til velferdsteknologi, prosjekt lindrende behandling samt diverse kompetansetiltak.

Utvikling og næring
Enheten omfatter fagområdene innen teknisk, plan, næring, landbruk og miljø.
Høylandet Næringsforening har blitt revitalisert, og tatt initiativ til en rekke positive arrangement/kurs.
Blant annet ble det arrangert en Julemesse, landbruksdager i april, vertskommunekurs, matkurs,
etableringskurs for næringsaktører osv. Kommunen ivaretar sekretærfunksjonen i næringsforeninga.
Som oppfølging av at kommunens arealplan ble ferdigstilt i 2016 bistod kommunen med utarbeidelse
av en reguleringsplan for Eidsåa hyttefelt. Interessen for hyttebygging er stor i området. Kommunen
kjøpte og oppgraderte Skysstasjonen. Dette var et viktig grep for å kunne bistå Namdal Rehabilitering
med tilstrekkelig pasientrom – og dermed være godt rigget for viktige anbudsrunder som ble kjørt i
2017. Videre har Skysstasjonen gitt nye lokaler til Frivilligsentralen.
I løpet av 2017 har enheten lagt ned betydelig tid og ressurser i å bistå med utredninger av ulike
bygningsbehov i kommunen. Dette omfatter barnehage, skole, helse- og omsorgsbygg, leiligheter ved
Elveparken boligtun, brannstasjon, flerbrukshall osv.
I dialog med Fylkeskommunen (FK) ble det avklart/bekreftet at FK støtter bygging av ny kai på
Kongsmoen med 2 mill. Dette arbeidet kom godt i gang og blir endelig ferdigstilt i løpet av vinteren
2018. God markedsføring av industriområde med kai og oppfølging mot interesserte aktører blir viktig
i 2018.
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Bosetting av flyktninger
Høylandet har siden oppstart av bosetting av flyktninger på Høylandet i desember 2015 bosatt 34
personer. I 2017 ble det bosatt 2 familier fra Syria som var kvoteflyktninger. De voksne følger
introduksjonsprogrammet der de fleste har norskundervisningen i Grong og følger opplegget i Namsos.
Som del av programmet skal alle ut i språk- og arbeidspraksis. En har lyktes med gode utplasseringer i
ulike avdelinger i kommunen samt i flere private bedrifter/foretak. Med bosetting av flere familier har
en opparbeidet seg erfaringer med fremmedspråklige både i barnehagen og skolen.

ADMINISTRATIV LEDELSE
Høylandet kommune har de siste årene vært organisert i 3 enheter: i) Oppvekst og Kultur; ii) Helse og
Omsorg; iii) Utvikling. Denne organiseringen vurderes å fungere godt.
Enheten for Oppvekst og kultur ble etablert i 2013, med felles overordna ledelse (kommunalsjef). I
2014/2015 ble det foretatt en gjennomgang av tjenestene innen familieenheten og omsorgsenheten med
formål å sikre videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene i kommunen samt sikre mest mulig
effektiv drift. Fra 1. januar 2015 ble familie- og omsorgsenhetene slått sammen til en enhet – Helse og
omsorgsenheten, med fem avdelinger (NAV, familie/forebygging, legekontor,
sykehjem/hjemmesykepleie, miljøarbeidertjenesten).
Fra 2016 ble det gjort organisatoriske grep for å sikre tettere samarbeid og koordinering mellom
næring, landbruk og teknisk drift gjennom å samle disse fagområdene i en Utviklingsenhet med en
overordna leder.
Ledergruppen har generelt hatt to møter per måned hvor det diskuteres drift og utvikling. I tillegg ser
rådmannen stor nytte av å ha et utvidet lederforum (ledergruppe samt mellomledere/avdelingsledere)
som siden medio 2017 har hatt månedlige møter. Viktig tema for ledergruppen gjennom året har vært
ulike personalregler/tema, IKT satsing, økonomiplan 2018-2021 (inkl. utredning av ulike
investeringsbehov).

LIKESTILLING
Ved valget i 2015 ble det valgt 7 kvinner av 19 medlemmer i kommunestyret. I formannskapet er 3
av 7 kvinner. Høylandet har kvinnelig ordfører.
Ved årets slutt er 2 av 3 kommunalsjefer kvinner, samt rådmann, personalsjef og økonomisjef. På
mange arbeidsområder er det fortsatt en noe tradisjonell fordeling i hva som er kvinner og menns
arbeidsplasser.

ETISKE TILTAK
Etiske retningslinjer for Høylandet kommune ble revidert i 2012 og er et viktig dokument i
kommunens arbeid med å få et godt tjenestetilbud til våre brukere. De etiske retningslinjene vektlegger
kommunens grunnverdier "respekt, åpenhet, tillit og endringsvilje. Det arbeides med grunnverdiene i
hverdagen.

DISKRIMINERINGSLOVENE
Diskriminering er et viktig element i opplæringen i Høylandet skole, og behandles i mange fagplaner
og fag. Skolen har fokus på å unngå mobbing, og har hatt et eget prosjekt "Kjærlighet og grenser",
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som har satt fokus på ungdommens utfordringer med å sette grenser. Det samme gjør kommunens
deltagelse i MOT. Kommunen har underskrevet manifest mot mobbing.
NAV-kontoret i administrasjonsbygningen er utformet etter kravene om universell utforming, og skal
være tilgjengelig for alle. Det er montert automatiske åpnere i hovedinngangen på skolen,
kulturskolen, administrasjonsbygget, ved legekontoret og ved svømmebassenget. Kommunen har ikke
hatt søkere som har vært funksjonshemmet og som har vært kvalifisert for oppgaver i kommunen.

SPESIELLE RESULTATER SISTE ÅR
Høylandet kommune er en IA-bedrift, og vi vil gjennom et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte
og ledelse motivere til nærvær på jobben som kan redusere sykefraværet. Sykefraværet i 2017 var på
6,6% (totalt 93,4% nærvær). Dette er et lavere nærvær enn kommunens målsetting på 95 % nærvær
men en positiv utvikling siden 2016.
I 2012 var sykefraværet på 6,2%, 7,5 % i 2013, 8,1% i 2015 og 8,1% i 2016. Sykefraværsstatistikken
for 2014 har vi ikke samlet oversikt over grunnet skifte av rapporteringssystem. Ledelsen har
kontinuerlig fokus på dette, og prøver å gjøre noe med de fravær som kan ha arbeidsmessige årsaker.
Alle arbeidstakere er meldt inn i Bedriftshelsetjenesten, og bruker denne aktivt som et redskap i
sykefraværsarbeidet. Sykefraværsoppfølging er et hovedtema for oppføling av ledergruppen i 2018.

MÅLOPPNÅELSE
Kommunens handlingsplan for perioden 2017-2020 ble utarbeidd i løpet av 2016, basert på analyser
og prioriteringer av innsatsområder for kommende år. Den fire-årige handlingsplanen for 2017-2020
har som allerede nevnt følgende hovedmål:
- 1300 innbyggere innen utgangen av 2020
- Hållingene har god folkehelse
- Kommunen er innovativ og har god ressurs- og økonomistyring
Handlingsplanen har dannet grunnlag for tertialrapportering til kommunestyret i løpet av året samt
vedlegg til årsmelding.
Ny fireårig handlingsplan for perioden 2018-2021 ble utarbeidet høsten 2017.
Det går fram av enhetenes årsmeldinger senere i beretningen om fremdriften på de ulike fagområdene.
Rådmann håper at dette gir en god beskrivelse for politisk nivå, på hvordan det arbeides for å nå satte
mål.

INTERNE KONTROLLTILTAK
En vurderer at det er etablert en rekke gode rutiner for å sikre god drift og oppfølging på ulike
områder. For å sikre god tjenesteproduksjon og resultatstyring vektlegges målformulering og
planlegging av konkrete tiltak i årlig handlingsplaner (som bygger på fire-årig handlingsplan som
rulleres hvert år). Som allerede nevnt, den årlig handlingsplanen er grunnlaget for tertialrapportering til
kommunestyret samt årsrapporting. God økonomistyring sikres gjennom grundige budsjettprosesser,
regelmessige budsjettjusteringer i de ulike enheten, økonomiske tertialrapporter til kommunestyret
samt årsregnskapet. Hvert fagområde, inkl. sentraladministrasjonen har prioriteringer som gjennomgås
regelmessig. Personal fører regelmessige statusoversikter over sykefravær, som presenteres i AMU. I
løpet av 2015 ble det igangsatt grunnleggende arbeid knytta til innføringen av et digitalt
kvalitetetssikringssystem (Kvalitetslosen). Fremdriften har imidlertid vært lav grunnet
kapasitetsutfordringer på flere fagområder men vil bli høyt prioritert i 2018.
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2. Nøkkeltall og kommentarer til regnskapet
REGNSKAPSDOKUMENTENE
Kommunens hovedregnskap består av 2 regnskapsskjema for driftsregnskapet, 2 regnskapsskjema
for investeringsregnskapet, samt balanseregnskapet. Videre er det obligatorisk med 2 økonomiske
oversikter som viser sum for de enkelt inntekts- og utgiftsarter etter KOSTRA-oppdelingen.
Regnskapsskjemaene skal både vise opprinnelig og regulert budsjett. De økonomiske oversiktene
viser kun regulert budsjett inkl. i budsjettendringer.
En egen paragraf i regnskapsforskriften lister opp opplysninger som skal framgå i form av noter til
regnskapet. I tillegg til de obligatoriske notene i henhold til regnskaps-forskriftene, er det tatt med
en del noter etter anbefaling fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
De spesifiserte regnskapsrapportene for driftsregnskapet, investeringsregnskapet inkl.
prosjektregnskap for det enkelte investeringsprosjekt, samt balanseregnskapet, følger som vedlegg
til hovedregnskapet.

REGNSKAPSRESULTAT
Høylandet kommunes driftsregnskap for 2017 er avsluttet i med kr 179.043,43 i udisponible
midler.
Netto driftsresultat (før avsetning til og bruk av fond) utgjør - kr 627.778,64,-, dvs. driftsinntektene er større enn driftsutgiftene. Dette er en nedgang på ca. 2,2 mill kroner fra året før,
hvor netto driftsresultatet var på kr 2.865.410 og i 2015 var det kr 3.872.301,24,-.
Dette er en utvikling av netto driftsresultat over tid som er urovekkende, og en trend som vi må
snu.
Inkludert i dette netto driftsresultatet ligger inntektsførte ubrukte tilskudd, gaver og andre
øremerkede midler som er avsatt til fond, dette utgjør kr 1,141,446,40, mens bruken av bundne
fond utgjør kr 1.958.761,65.
Ser en på økonomisk oversikt for driftsregnskapet ser en at driftsinntektene i regnskapet for 2017
utgjør ca. 150,9 mill kroner, og med et positivt netto driftsresultat på 0,6 mill kroner, utgjør netto
driftsresultatet kun 0,4 % , som er en nedgang fra 2016 hvor det var 2,0 % , og fra 2,89 % i 2015.
Det var et mål i handlingsplan for 2017, pkt. 3.6 at en skulle ha et netto driftsresultat som utgjør
minimum 2,5 % av brutto driftsinntekt. Dette har vi ikke klart å oppfylle.
Vi hadde negative netto driftsresultat i 2011-regnskapet, da med 0,6 mill kroner og i 2012regnskapet med 2,3 mill kroner, og det ble iverksatt innsparingstiltak i 2013 og 2014. Etter 2013
har regnskapet vist positivt netto driftsresultat. Med det netto driftsregnskapet som fremkommer
av driftsregnskapet for 2017 er vi på tur tilbake, denne trenden må snus.
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Frie inntekter
Skatt på formue og inntekt ble kr 1.064.119,- høyere enn forutsatt i revidert budsjett.
Når det gjelder rammetilskuddet, har vi mottatt kr 683.873,- mindre enn forutsatt i revidert
budsjett.

Opprinnelig budsjett
Revidert Budsjett
Endring

Skatt
(25 852 000,00)
(26 584 000,00)
732 000,00

Rammetilskudd
(75 804 000,00)
(75 804 000,00)
-

SUM
(101 656 000,00)
(102 388 000,00)
732 000,00

Regnskap 2017

(27 648 118,74)

(75 120 127,19)

(102 768 245,93)

I 2017 hadde vi en inntektsøkning i forhold til revidert budsjett på skatt og rammetilskudd inkl.
eiendomsskatt på kr 380.246
Budsjettert skatteinngang ble budsjettregulert i løpet av året, K-sak 59/2017, mens budsjettert
rammetilskudd ikke ble endret.

Momskompensasjon
Ingen momskompensasjon fra investeringsprosjekt er inntektsført i driftsregnskapet, denne
kompensasjonen er ført direkte i investeringsregnskapet.
I driftsregnskapet for 2017 er det inntektsført samlet kr 4.048.708,24 i momskompensasjon, som
utgjør kr 784.018 mer enn budsjettert.

Investeringskompensasjon
Høylandet mottar investeringskompensasjon for renter av avdrag på lån til;
Låneramme
Renter
Avdrag
SUM
Invest.komp skolebygg - 6åringer 1998kr
26 000 kr
85 kr
26 000 kr
26 085
Rehabilitering svømmebasseng
kr
4 212 606 kr
46 077 kr
kr
46 077
Skoleanlegg etter brann
kr
1 852 702 kr
20 264 kr
kr
20 264
Utbedring skolebygg
kr
184 274 kr
2 016 kr
kr
2 016
Tilbygg og ombygging sykeheim
kr
2 818 515 kr
30 829 kr
201 323 kr 232 152
5 omsorgsboliger fra 1999
kr
956 040 kr
10 457 kr
79 670 kr
90 127
7 omsorgsboliger fra 2001
kr
1 845 669 kr
20 188 kr
131 834 kr 152 022
Rehabilitering kirkebygg
kr
582 251 kr
6 369 kr
kr
6 369
kr
12 478 057 kr
136 285 kr
438 827 kr 575 112

Rentekompensasjon beregnes ut fra en til enhver tid flytende husbankrente.
og den er beregnet utfra følgende %-satser:
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januar og februar
mars og april
mai og juni
juli og august
september og oktober
november og desember

1,03 %
1,07 %
1,13 %
1,13 %
1,11 %
1,09 %

Ved budsjettering beregnet vi en gjennomsnittlig rente på 1,689 %, og dette ble ikke revidert i
løpet av året. Det er en total inntektssvikt i forhold til budsjett på kr 51.088.
Her burde vi ha budsjettregulert i løpet av året.

Statstilskudd flyktninger
Høylandet kommune bosatte de første 11 flyktningene like før årsskiftet i 2015, og i 2016 ble det
bosatt ytterligere 11 nye flyktninger, samt at en av de bosatte flykningene fikk en baby
I 2017 ble det bosatt to familier på totalt 9 personer. I tillegg fikk vi tilflyttet en person fra en
annen kommune.
Totalt har vi ved utgangen av året, 33 personer som kommer inn under ordningen med
integreringstilskudd.

Rev.budsjett
Avvik
2017
-7 208 325
-7 208 000

Regnskap 2017
Integreringstilskudd
Tilskudd opplæring norsk og
samf.kunnskap
Sum inntekter
Kjøp av undervisningstjenester
Skoleskyss
Flyktningearbeidet
Introduksjonsordning
Tilrettelegging barnehage/skole/SFO
Økonomisk sosialhjelp
Ugifter med boliger

-325

-1 515 088
-8 723 413
990 500
356 475
767 237
3 114 762
101 992
490 787

-940 400
-8 148 400
1 088 500
304 000
708 600
3 041 300
133 000
520 000

-574 688
-575 013
-98 000
52 475
58 637
73 462
-31 008
-29 213
-

Utg. med helsetjenester m.v
(hovedsakelig bruk av tolketjenester)
Sum utgifter

32 841
5 854 593

16 000
5 811 400

16 841
88 719

Netto

-2 868 819

-2 337 000

Tabellen viser oss at vi har ca. 2,9 mill kroner mer i statlige tilskudd til integrering og opplæring
av denne gruppen enn hva vi hadde innarbeidet i budsjett. Vi har avsatt av udisponerte midler til
opplæring – kr 168.113 på et bundet driftsfond, mens det er avsatt kr 4.091.782 på
disposisjonsfondet som også er merket prosjekt 1200. Dette fordi deler av udisponerte midler fra
2016 var integreringsmidler som ikke var avsatt til fond.
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Renter og avdrag
Budsjetterte renteutgifter på lån ble ikke revidert i løpet av året. Det var budsjettert med
kr 1.829.400,- i renteutgifter ekskl. videreutlånsmidler.
Fremlagte regnskap viser at det er utgiftsført kr 1.420.272,81,- i rentekostnader på lån til egne
investeringer, noe som gir mindre utgift i forhold til budsjett på kr 409.127,-.
Dette
har sammenheng med at vi har budsjettert renteutgifter i deler av 2017 på nye lån, mens nytt lån
ble tatt opp først i slutten av november 2017, og på grunn av at investeringer ikke kom i gang som
forutsatt ble samlet låneopptak mindre enn kommunestyret hadde vedtatt tidligere på året.
Renteinntektene ble heller ikke budsjettregulert i løpet av året, så her er det budsjettert med
kr 600.000,-. Regnskapet viser en inntekt på kr 359.548,89,- dvs en inntektssvikt i forhold til
budsjett på kr 240.451.
Det er innbetalt til kommunen kr 32.034,- i forsinkelsesrenter på ulike fordringer i 2017, her var
det budsjettert med kr 25.000,-.
Når det gjelder renter og omkostninger på formidlingslån, som regnskapsføres i driftsregnskapet –
skulle dette ideelt sett gått i null, men regnskapet viser en netto driftsutgift på kr 4.114,51. Dette
har sammenheng med at lån for videreutlån tas opp av kommunen stort sett hvert år, mens det har
kunnet tatt tid før midlene har blitt videreutlånt på grunn av liten etterspørsel.
Vi har i løpet av året innbetalt ekstraordinære avdrag på videreutlånsmidler fra Husbanken. Det
ble innfridd et lån på kr 321.820, som ble innbetalt som ekstraordinært avdrag på
videreutlånsmidler i Husbanken jfr. Del.sak 96/2017.
Når det gjelder avdrag på lån så har vi et overforbruk i forhold til budsjett på kr 41.476,- i
forhold til budsjett, Dette har bl.a. sammenheng, med at et lån i Husbanken som forfaller til
betaling 01.01. ble betalt før forfall, dvs. før årsskiftet og avdraget på dette lånet utgjør kr 41.700.
Renter og avdrag viser et netto mindre forbruk på kr 128.648,- i forhold til budsjett.
(Summering av ansvar 9000 til og med ansvar 9100)

Driftsresultat for rammeområdene
 Rammeområde 1 – Sentraladministrasjon Regnskapet viser samlet kr 535.116 i udisponerte
midler. Det er en liten inntektssvikt i forhold til årets premieavvik, som utgjør kr 43’ men dette
er dekt opp ved at det er udisponerte midler innenfor andre områder på sentraladministrasjon.
Det største avviket har vi på budsjettert midler til rådmannskontoret, hvor det er kr 175’
udisponert. Det er også i 2017 avsatt for mye som arbeidsgivers andel til pensjon. På
rammeområde 1 utgjør dette kr 150’. Det er ikke brukt ressurser til opplæring i hht
kompetanseplan, så her står kr 56’ udisponert, og det var bevilget kr 750’ i revidert budsjett til
arbeidet med eiendomsskattetakstering , mens regnskapet viser at kostnaden i 2017 ble kr 142’
lavere. Dette taksteringsarbeidet avsluttes i 2018.
 Kommunestyret hadde samlet på sine tilleggsbevilgningsposter - Ansvar 1900 og 1905 - kr
1.590.300 til disposisjon og disse midlene er disponert i sin helhet.
 Rammeområde 2 – Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på kr 621.212, hvorav udisponerte
midler til voksenopplæring – kr 426’ og udisponerte midler til barnevern utgjør i 2017regnskapet kr 282’
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 Rammeområde 3 - Helse og omsorg – har et mindreforbruk på kr 181.131. Enheten hadde i
opprinnelig budsjett et effektiviseringskrav innarbeidet i budsjettet på kr 807’ som en i løpet
av året klarte å budsjettregulere ned til kr 568’. Når enheten da klarte å levere et mindreforbruk
på kr 181’ er det bl.a. fordi reduserte pensjonsutgifter ekskl. arbeidsgiveravgift utgjør kr 1.163’,
 Rammeområde 4 – Utvikling har et overforbruk på kr 1.647.919. Her er det overforbruk
innenfor flere områder. Som følge av at kommunen skulle få nytt kommunenummer fra 2018,
kom det krav fra Statens Kartverk at ikke avsluttede saker og gammelt rusk måtte ryddes opp i
matrikkelen. Dette har vært en prioritert og tidkrevende oppgave 2. halvår 2017. Det er brukt
mer tid på dette enn budsjettert, overforbruk på kr 324’ og det har vært brukt mindre tid på
byggeledelse enn budsjettert.
Andre områder som en kan nevne er; Brannordningen har et overforbruk på kr 112’, mens
overforbruket på kommunale veger utgjør kr 555’. Kommunen subsidierer fortsatt
slamtømmeordningen med kr 20’ selv om 2017 var et år med lite tømming. For
slamtømmeordningen har vi fortsatt å øke det akkumulerte underskuddet, så her er enheten
utfordret på å se på kostnad og betalingsregulativ så snart som mulig.
Videre har driften av kommunale bygninger (adm.bygg, skole, barnehage, miljøtunet og
sykeheim), et overforbruk på kr 369’ og dette stammer i all hovedsak fra helse- og
sosialbygget. Mange driftsposter, f.eks. utgifter til renholdsartikler, el.artikl.er, levering av
avfall, kjøp av tjenester og vedlikehold har et høyt forbruk.
Også på boligsektoren er det stort overforbruk, (eller reduserte inntekter) – kr 339’, dette
kommer i all hovedsak fra omsorgsboliger. Utfordringene her er at boliger blir stående ledige i
påvente av at mye leietakere flytter inn, og enheten har innarbeidet et høyere belegg enn hva
som kanskje er reelt.
I tillegg var det en inntektssvikt på utleie og drift av næringsbygg og areal tilsvarende kr 118’,
hvor deler av dette er inntektssvikt fra utleie, samt at vi har ligget litt lavt i fakturert timepris
for salg av vaktmestertjeneste.
Det vises også til årsmeldingene for sentraladministrasjon, og de ulike resultatenhetene som er tatt
inn i denne årsberetningen fra kap. 4 –9, som analyserer disse tallene ytterligere.
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Lønnsutgifter / driftsutgifter
Nedenfor følger en tabell som viser netto lønnsutgifter i tusen kroner sammenlignet med tidligere
år. Tabellen viser også lønnskostnader i forhold til driftsinntektene.
Beløp i hele 1.000 kroner
Sum lønnskostnader i følge 10*-kontoer i
driftsregnskapet
- premieavvik (funksjon 170 og 171)
- sykepenger og fødselspenger (art 710)
Netto lønnskostnad
Prosent økning i netto lønnskostnad
Sum driftsinntekter
Netto lønnskostnad i prosent av driftsinntekter

2017

2016

96 415
(70)
(3 687)
92 658
7,80 %
150 941
61,39 %

90 921
(361)
(4 607)
85 953
7,38 %
143 854
59,75 %

En ser at netto lønnskostnad i % av driftsinntektene er økt noe også fra 2016 til 2017, etter at det
var en nedgang i 2013 og 2014.

Netto driftsutgift for rammeområdene
Tabellen viser netto driftsutgifter for rammeområdene sett i forhold til sum netto driftsramme.
2017
1.000 kr
1.
2.
3.
4.
5.

Sentraladministrasjon
Oppvekst-, undervisning og kultur
Helse- og sosial
Utvikling
Kirkelig formål
Sum netto utgift

15 109
34 765
40 404
12 830
1 457
104 565

2016
%

1.000 kr

14,45
33,25
38,64
12,27
1,39
100,00

%
%
%
%
%
%

11 921
33 745
39 076
13 552
1 308
99 602

%
11,97
33,88
39,23
13,61
1,31
100,00

%
%
%
%
%
%

Driftsinntektene
Tabellen nedenfor viser utviklingen for de viktigste driftsinntektene.
Beløp i hele 1 000 kroner
Kommunale avgifter (164*)
Husleieinntekter (163*)
Brukerbetaling (160*
Refusjon fra trygdekontoret (171*)
Inntekts- og formueskatt (1870*)
Eiendomsskatt (1874*)
Rammetilskudd fra staten (180*)
Andre tilskudd og ref. fra staten (170*+181*)
Tilskudd og ref. fra fylket (173*+183*)
Tilskudd og ref. fra kommuner og IKS
(1750*+1775*+1850*+1875*)
Tilskudd og ref. fra andre (177*-1775*+189*)
Diverse salgsinntekter, leieinntekter, festeavg. og
gebyrer (162*+165*+166*)
Momskompensasjon (1729*)

2017
6 624
5 170
6 309
3 687
27 648
746
75 120
17 015
1 081

2016
6 718
4 174
6 030
4 608
26 653
720
72 589
14 725
725

586
717

299
927

2 189
4 049
150 941

1 969
3 717
143 854
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INVESTERINGER
I opprinnelig budsjett for 2017 var det 6 stk. investeringsprosjekt med en samlet ramme på kr
11.100.000,-, og i løpet av året ble det vedtatt flere nye prosjekt, noen ble overført fra tidligere år,
samt at noen prosjekter ble overført til påfølgende år. Samlet investering i anleggsmidler jfr.
budsjettskjema 2B er i hht revidert budsjett på kr 16.550.000,- fordelt på 16 ulike prosjekt.
Når det gjelder tallene vises til note 16, og til de ulike prosjektregnskapene som er vedlagt
regnskapet.

LÅNEGJELD OG RENTE- OG AVDRAGSBELASTNINGEN
Høylandet kommune har en samlet lånegjeld på kr 81.126.614, som er en økning på
kr 5.134.716,- fra 01.01.2017.
Det ble i 2017 innbetalt kr 321 820,- i ekstraordinært avdrag på husbanklån,
Det ble i 2017 tatt opp to lån på totalt kr 9.324 000,- til finansiering av flere ulike investeringsformål i 2017.
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I dette samlelånet ligger det lånemidler til:
Kr 3.148.000 – Kjøp av skysstasjon jfr. K.sak 13/2017
Kr 200.000 – Igangsetting av et tilbygg barnehage – innarbeidet i opprinnelig årsbudsjett
for 2017 –
Kr 2.000.000 – Igangsetting bygging av utleieboliger ved Elveparken Boligtun – jfr. K.sak
16/2017, pkt. 1.
Kr 200.000 – IKT-utstyr i skolen – innarbeidet i opprinnelig årsbudsjett for 2017
Kr 250.000 – Skilting av kommunale veger – innarbeidet i opprinnelig årsbudsjett for 2017
Kr 250.000 – kjøp av varebil teknisk drift – innarbeidet i opprinnelig årsbudsjett for 2017
Kr 600.000 – Utskifting av pumpestasjonene Børstad og Almås, vedtatt i opprinnelig
årsbudsjett for 2015, men overført først til 2016 og så til 2017, jfr.
K.sak 2/2017, pkt. 4
Kr 300.000 – Utskifting av automatikk i pumpestasjonene på Grongstadnesset og
Vadamoen, vedtatt i opprinnelig budsjett for 2016, men overført til 2017 jfr.
K.sak 2/2017, pkt 5
Kr 400.000 – Høylandet sykeheim, nytt sykesignalanlegg, vedtatt i opprinnelig budsjett for
2016, men overført til 2017, jfr. K.sak 2/2017 nr. 6
Kr 1.976.000 – Igangsetting av sentrumsutvikling/turstier og aktivitetsområder, innarbeidet i
opprinnelig årsbudsjett for 2017, samt tillegg i K.sak 16/2017 pkt. 3.
Kr 9.324.000
Det ble i 2017 tatt opp kr 500 000,- i viderutlånsmidler fra Husbanken. Ved utgangen av året er
det kr 510.00,- i ubrukte videreutlånsmidler, og det foreligger ved utgangen av året ingen tilsagn
på nye utlån som ikke er utbetalt, men det er en søknad som er under behandling.
Det ble betalt kr 4.689.284,- i avdrag på lån hvorav kr 321.820,- er regnskapsført som
ekstraordinært avdrag.
Det vises for øvrig til note 8 i regnskapet, samt lånegjeldsoversikten – vedleggsside 28 – 30.
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FOND
Bundne fond er avsatte midler som ikke kan brukes fritt. Dette gjelder enten tilskudd og gaver
som kommunen har mottatt, eller avsetninger i henhold til lov. Når kommunen har overskudd på
de såkalte VAR-tjenestene (vann, avløp, renovasjon og feiing), skal overskuddet settes av til fond
som bare kan brukes til å dekke senere driftsutgifter.
Disposisjonsfond er frie fond som kan disponeres fritt. Selv om midlene er avsatt til bestemte
formål, kan kommunestyret når som helst gjøre vedtak om omdisponering av midlene.
Investeringsfondene er også som regel ubundne fond, men midlene kan kun brukes til
investeringer i investeringsregnskapet. Dette gjelder midler som tidligere er avsatt i
investeringsregnskapet, for eksempel salgsinntekter.
Kommunene har også bundne investeringsfond. Dette er for eksempel ekstraordinære avdrag på
formidlingslån/startlån – videreutlånsmidler fra Husbanken som er innbetalt til kommunen, men
som kommunen ikke har innbetalt som ekstraordinære avdrag til Husbanken.
Note 12 i regnskapet omhandler avsetning og bruk av fond i 2017.

NØKKELTALL FRA KOSTRA
KOSTRA (KommuneSTatRApportering) er et system for rapportering av økonomidata og
tjenestedata fra kommunene. Ut fra de dataene som kommunene rapporterer inn lager SSB
(Statistisk Sentralbyrå) nøkkeltall som kan brukes til sammenligning mellom kommuner og
mellom år. Kommunene er delt i grupper for at de kommunene en sammenligner seg med skal
være mest mulig lik egen kommune når det gjelder størrelse, utgiftsnivå og inntektsnivå.
Høylandet tilhører gruppe 5, som har følgende definisjon:
”Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter”
Denne gruppen inneholder 40 kommuner også i 2017, og i Nord-Trøndelag er det kommunene,
Namdalseid, Lierne, Flatanger og Leka som er i samme gruppe som oss. I tillegg er Bindal og
Grane i Nordland kommune i samme gruppe som oss. Vi har valgt å sammenligne tallene for
Høylandet kun med gruppe 5, og med oss selv over år.
Det ble i 2017 utarbeidet en ståstedsanalyse for Høylandet kommune, basert på kostratall for 2016.
Ståstedsanalysen var tatt inn i økonomiplan for perioden 2018 – 2021.
Kommunal rapport presenterer foreløpige data for Kommunebarometeret 2018 (basert på
data/statistikk for 2017) først den 5 april. Kommunebarometer 2018 med endelige data blir
tilgjengelig i juni.
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2015

2016

3,1
2,9
204,1
76 635
49 628

2,9
2,0
194,3
78 514
50 419

146 310
115 309
6 157

156 909
118 557
6 350

23 376

23 863

91,5

104,5

6,3

5,2

14,9

17,7

187 815
107 761
92 667

177 870
119 397
121 222

2017

Gj.snitt
gruppe 5
2017

Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt
Lansiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekt
Frie inntekter i kroner pr. innb.
Lånegjeld i krone per innbygger
Prioritering
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år - barnehage
Netto driftsutg. pr. innb. 6-15 år grunnskole
Netto driftsutg. pr. innb. - kommunehelsetjeneste
Netto driftsutg. pr. innb. - pleie og omsorgtjeneste
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 pr med barnehageplass
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning %
Andel innb. 80 år og over som er beboere på
institusjon
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigert brutto driftsutg. i kr. pr. barn i barnehage
Korrigert brutto driftsutg. til grunnskole pr. elev'
Brutto driftsutg. i kr. pr. km kommunal veg og gate

Dersom vi henter ut noen Kostratall for 2016 og sammenligner oss med Grong, Overhalla, Lierne
og Flatanger og, så ser vi følgende:
Høylandet
Brutto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekt
Netto lånegjeld i kr pr. innbygger
Netto driftsutg. Pr. innb. 1-5 år i kr
barnehage
Netto driftsutg. Pr. innb. 6-15 år i kr
grunnskoleopplæring
Netto driftsutg. Pr. innb. I kr kommunehelsetjenesten
Netto driftsutg. Pr. innb. I kr - pleieog omsorgstjensten
Brutto driftsutgifter i kr.
Pr.innbygger for kommunal veg i alt

2,9

Grong
3,8

Overhalla

Namdalseid

Lierne

Flatanger

Gj.snitt NordTrøndelag

8,6

4,3

3,4

2,2

3,8

50 419

146 924

83 642

101 634

92 314

66 077

77 139

156 909

127 321

147 494

114 128

131 800

146 125

140 188

118 557

160 783

109 129

122 053

175 818

152 370

112 788

6 350

5 927

2 551

4 611

5 133

3 941

2 702

23 863

20 912

16 884

28 849

29 611

29 996

15 992

121 222

101 941

100 313

85 205

73 966

37 333

100 116
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FINANSFORVALTNING
Kommunestyret vedtok i møte 19.06.2017, sak 049/2017 revidert reglement for finansforvaltning i
kommunen.
Vedtatt finansreglement er i sin helhet tatt inn som kap.6 i kommunens økonomireglement, og i
h.h.t. økonomireglementets kap.6.5.5 og 6.7.7 omhandler rapportering.
Rapporten pr. 30.04.2017, ble framlagt for kommunestyre i møte 19.06.2017, sak 38/2017 mens
rapporten pr. 31.08.2017 ble behandlet av kommunestyret i møte 26.10.2017, sak 59/2017.
Rapportering i h.h.t. finansreglementet pr. 31.12.2017 skulle i h.h.t. reglementet bli fremlagt for
kommunestyret innen 1. mars 2017. Dette har vi ikke klart å gjennomføre, men rapporten ble
fremlagt for kommunestyret som egen sak i møte 22.03.2017, sak /2016.
Når det gjelder fordeling på låneinstitusjon, lånetype og rentevilkår – vises til note 7 og fordeling
av langsiktig gjeld og rentevilkår.
Administrasjonen har ikke pr. 31.12.2017 plassert ledig likviditet andre steder enn i bankinnskudd.
I Sparebanken Midt-Norge er det plassert 10,7 mill kroner på en plasseringskonto i Sparebank 1
Midt-Norge og resten - ca. 14,2 mill kroner med forrentning i h.ht.gjeldende bankavtale.
Videre er det plassert ca. 7,5 mill. kroner på en innskuddskonto i Grong Sparebank, hvor mill er
har en binding på 32 dager.
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3. Politisk virksomhet i 2017
3.1 Kommunestyre og formannskap
Det har vært behandlet flg. antall saker i løpet av året 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kommunestyre saker
76
86 118
71
70 60
123
Formannskaps saker
58
58
62
77
65 46
73
Administrasjonsutvalget
2
2
0
5
1 1
0
Eldrerådet (antall møter)
7
4
9
4
15 5
4
Arbeidsmiljøutvalget
3
13
8
10
3 9
1

2016
80
96
1
4
2

2017
78
77
4
3

Personalsituasjonen
Kommunestyre/formannskap
- Ordfører
- varaordfører

Faste stillinger
1,00%
0,95%
0,05 %

Ordfører/varaordførerressursen ble økt med 5% i 2016 budsjettet til totalt 100% stillingsressurs.

3.2 Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget i 2017 har bestått av:
Arbeidsgiverrepresentanter: Kristin L. Almaas (nestleder), Liv Elden Djokoto og Bernt Harald
Opdal
Arbeidstakerrepresentanter: Arnt Sigurd Kjøglum (leder), Ann-Mari A. Moen og HVO Inger
Sofie Aune Johannessen.
Bedriftshelsetjenesten deltar i de fleste møtene.
Personalsjefen har vært saksbehandler og sekretær for utvalget.
Personalsjefen er IA-kontakt og har også av den grunn deltatt i møtene.
Saker til behandling:
AMU har hatt 3 møter og har behandlet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsmelding
Nærvær/Sykefravær
Årsplan/Handlingsplan for AMU
Kompetanseplan
IA-arbeid
Vernerunder
Arbeidsmiljøtiltak
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Arbeidsmiljøutvalgets rolle:
Arbeidsmiljøutvalget er regulert i AML, kap.7 hvor loven pålegger arbeidsgiver å opprette
arbeidsmiljøutvalg der det er minst 50 tilsatte, jfr. §7.1.
AMU har ihht. lovens § 7-2 er overordnet for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, jfr. 1.ledd. Utvalget
skal behandle saker som vedrører spørsmål som gjelder (jfr.lovens § 7-2(2) litra a-f:
1.
2.
3.
4.

Bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste
Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet som har betydning for arbeidsmiljøet.
Planer som krever samtykke for Arbeidstilsynet.
Andre planer med betydning for arbeidsmiljøet, byggearbeider, innkjøp av maskiner,
rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende tiltak.
5. Bedriftens HMS-arbeid
6. Helse- og velferdsmessige forhold knyttet til arbeidstidsordningen.
Diverse fra AMUs arbeid i 2017:
Partene har også i år hatt forebygging som overordna mål for sitt arbeid med særlig fokus på:
Handlingsplan for 2017, fraværsoppfølging, vernerunder (spesielt sykeheimen), utarbeidelse av
handlingsplan for BHT, sosiale tiltak for ansatte, inkl. nyttårsball, permisjonsreglementet osv.
Kommunen har vært medlem i ANT HMS & Bedriftshelse AS. I følge rapporten fra ANT har vi
brukt 35 timer i 2017 av totalt tilgjengelig 165 timer. Vi vil i 2018 jobbe bevisst for å bruke opp
timene hos bedriftshelsetjenesten.
BHT har vært delaktig i sykefraværsoppfølging, arbeidsplassvurderinger og vi har benyttet
fysioterapitjenesten. BHT deltok sammen med arbeidslivssentret den 9. november 2017 med
gjennomføringen av IA-dag for ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud.
Temaet var mestring og hvordan vi kan forhindre sykefravær. Et veldig godt arrangement som bør
videreføres i 2018.
Høylandet kommune er en IA-bedrift, og vi vil gjennom et godt samarbeid mellom ansatte,
tillitsvalgte og ledelse motivere til nærvær på jobben som kan redusere sykefraværet.
Sykefraværet 1. kvartal 2017 lå på 8,0 %, 2. kvartal på 6,2%, 3. kvartal 6,5 % og 4. kvartal på
7,5%. Total sykefravær for 2017 er 6,6%.
Nærværsprosenten i Høylandet kommune ligger på 93.4 %. Målet vårt er å nå 95 %.
Gjennom arbeidsmetoder og rutiner som inkl. både tillitsvalgte og ansatte, er vi
målrettet i prosessene for arbeidet med nærvær på jobben.
Enighet i AMU om at fraværsoppfølging skal gis økt fokus og dette prioriteres i 2018.
Det ble også i januar ble det arrangert Nyttårsball for alle ansatte. Det vurderes som et positivt
fellestiltak med et årlig sosialt arrangement på tvers av enheter/fagområder.
Arbeidet i 2017 gir oss en indikasjon på at arbeidet i 2018 må intensiveres. Samarbeidet mellom
tillitsvalgte, verneombud og administrasjon har vært godt, og det jobber vi med at skal fortsette i
2018.
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3.3 Fjellstyret
Høylandet Fjellstyre har i 2017 følgende sammensetning:
Ole Joar Flaat, leder
Knut Årsandøy, medlem

Anita Østby, nestleder
Lars Toven, medlem

Ingunn Aar, medlem

Daglig ledelse er ved Høylandet kommune v/Hallstein Tødås.
Det ble i 2017 avhold 1 møte og behandlet 3 saker.
Salg av jakt- og fiskekort, og utleie av Fiskåhytta.
Fra og med 2015 er det inngått avtale om salg av jakt- og fiskekort, og utleie av Fiskåhytta
gjennom Inatur AS, noe som viser seg å fungere godt.
Jakt.
Det ble totalt solgt 94 jaktkort til småviltjegere, dette er 1 stk. mer enn i 2016.
Storviltjakta er leid bort til nabojaktfelt, og det ble i 2017 inngått nye 3 års kontrakter med de
samme nabojaktfeltene.
Fiskåhytta.
Det har vært 46 utleiedøgn av hytta i 2017, en reduksjon på 19 døgn i forhold til 2016.
Det er Arnstein Kjøglum om har tilsyn med og ansvar for vedlikehold av hytta. Det har ikke vært
nødvendig med større vedlikehold på hytta i 2017.
Fiske.
Det ble i 2017 solgt 13 stk. fiskekort, en økning på 1 stk. i forhold til 2016.
Økonomi.
Når det gjelder Høylandet fjellstyres økonomi vises det til regnskapet for 2017, med et årsresultat
på kr. 32 464 og innestående kr. 255 076 pr. 31/12-2017. Regnskapet føres av Brattberg Regnskap
AS.
Ole Joar Flaat
leder.

Anita Østby
nestleder

Ingunn Aar
medlem

Knut Årsandøy
medlem

Lars Toven
medlem

Hallstein Tødås
sekretær
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3.4

Rådgivende utvalg
3.4.1 Ungdomsrådet
Medlemmer i ungdomsrådet har vært: Emma Regine Iversen (leder), Kristine Alte Almås
(nest leder), Endre Nordheim-Viken, Siri Margrethe Brøndbo, Ola Flataas, Andrea Mo Røli.
Varamedlemmer: Kristina Grande Myrset og Petter Rømma. Ungdomsarbeider: Geir Ove
Brøndbo Hammer har vært sekretær.
Det har vært avholdt 6 møter i 2017
Saker som er behandlet: Plansaker, høringssaker, aktivitetsbyggende saker, kommunereform,
profilering av ungdomsråd
Spesielle kommentarer:
Ungdomsrådet har også i 2017 hatt fokus på å bli en ressurs som råd i det kommunale systemet.
Ungdomsrådet har i 2017 deltatt i planprosesser og høringssaker. Spesielt fokus på
involveringsarbeid, hvordan kan Ungdomsrådet bli mer involvert i kommunestyrets arbeid, og
på hvilken måte blir dette gjort. Ungdomsrådet har vært en rådførende part i flerbrukshall
saken.

3.4.2 Eldrerådet
Medlemmer i rådet:
Eva Børstad, leder Lydia Okstad nestleder, Torbjørn Viken, Sverre Lilleberre, Siri Myrset
Sekretær; Bernt Harald Opdal/Marit Grannes
Møter:
Det har vært holdt 3 møter i utvalget i 2017, ett av møtene har vært felles med Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, men møtene har blitt delt når fellessakene er ferdige.
Septembermøtet var et planleggingsmøte for Eldres dag 1. oktober.
Saker som er behandlet.
Invitasjon til felles møte med Eldrerådet Overhalla
Kurs/foredrag om velferdsteknologi høsten 2017
Skifte av leder
Handlingsplan for helse og omsorg 2017
Eldrerådet savner tidligere kulturkvelder for eldre
Eldres dag arrangert 3. oktober ved sykeheimen
Handlingsplan 2018 – 2021
Økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett for 2018
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3.4.3 Funksjonshemmedes råd - Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Medlemmer i rådet: Liv Eidsmo, leder Olav Viken, Anne Grete Kjøglum, Johannes
Okstad, Kjerstin Tyldum.
Sekretær: Rådmann/Marit Grannes
Møter:
Det har vært holdt ett møte i utvalget i 2017, felles møte med Eldrerådet.
Saker som er behandlet.
Handlingsplan 2018-2020
Økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018

3.5 Kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 er forventet fremlagt for kommunestyret som egen sak i
mai møtet.
Medlemmer i kontrollutvalget;
Laura Sve Øie (leder), Kåre Georg Grongstad (nestleder), Rita Rosendal, Johannes Aun
Okstad, Ole Flakken.
Sekretariats tjenesten til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS.
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av
KomRev Trøndelag IKS. Kontrollutvalget har i 2017 holdt 3 møter og behandlet 17 saker, samt
at det er gjennomført besøk/orientering ved Næring og utviklingsavdelingen som kommunale
enhet i 2017. Kontrollutvalget er fornøyd med orienteringen fra enheten.
Fra 01.01.2018 utføres revisjonsoppdraget av Revisjon Midt-Norge SA. Kontrollutvalgets
møter er åpne. Møtene kan likevel være lukket under behandling av saker som er underlagt
taushetsplikt.
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg
om årsregnskapet før det vedtas i kommunestyret. I møte 04.05.17 ga kontrollutvalget uttalelse
til kommunestyret om kommunens årsrapport og årsregnskap.
Det foretas gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet som et
særskilt punkt i revisors ordinære statusrapportering. Hensikten med gjennomgangen av
saksfremlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd med lov, forskrift, regelverk og
overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning er prioritert.
Rådmann og andre representanter for kommunes administrasjon har møtt i kontrollutvalget i
2017. Det er fra kontrollutvalgets side blitt bedt om orienteringer eller at rådmannen er innkalt.
Kontrollutvalget er svært fornøyd med at rådmannen m/ledere har møtt de gangene
kontrollutvalget er bedt om dette.
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret – som har det øverste ansvaret – for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som
kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til
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kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon om det tilsyn
kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget vil se positivt på innspill
fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser
nærmere på.

4. Rammeområde 1 – Administrasjon
4.1

VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Administrasjonen, rådmannens stab, hovedkap. 1.1 består av flg.:
 Rådmannskontoret, inkludert servicekontor
 Økonomikontoret
 IKT
 Samt en del felles utg./inntekter for administrasjon i kommunen
Personalsituasjonen pr. 31.12.2017
Faste stillinger
6,10 %

Rådmannskontoret
- Rådmann
- Personalsjef
- Lønns- og personalkonsulent
- Saksbehandlerstilling
- Sekretariatet

1,00 %
1,00 %
1,00 %
0,50 %
2,60 %

- Driftsassistent EDB
- Avtale om kjøp av tjeneste fra ROH
Computer, tilsv ca 0,60 %
Økonomikontoret *)
- Økonomisjef

1,00 %

1,00 %

Flyktningetjenesten **)
- Flyktningekonsulent
- Programrådgiver

0,8 %
0,5 %

1,30 %

Sum

8,40 %

*)

Konsulent på Økonomikontoret, 50 % stilling - sluttet i starten av 2017, og stillingsressursen
ble overført som til en 50 % saksbehandlerstilling i rådmanns stab.

**)

Bemanningen innenfor flyktningetjenesten ble økt med en 50 % programrådgiverstilling i løpet
av driftsåret 2017 utfra antallet flyktninger bosatt i kommunen.
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Tabell 1. Hovedsummer

Sum driftsutgifter inkl. avskr
Sum driftsinntekter inkl. motpost avskr.
Netto drift
Sum eksterne finansieringsutgifter
Sum eksterne finansieringsinntekter
Sum interne finansieringsutgifter
Sum interne finansieringsinntekter

Regnskap 2017 Oppr.budsjett 2017 Rev. Budsjett 2017
17 388 049
16 205 300
17 570 850
-2 206 318
-1 503 800
-1 886 500
15 181 730
14 701 500
15 684 350
642
-5 000
-212
-1 000
416 561
490 000
403 000
-489 687
-396 200
-438 200
15 109 034
14 794 300
15 644 150

Tabell 2. Netto utgifter for hvert tjenesteområde kap. 1.1

100
102
103
104
105
106
107
110
111
120
121
122
123
14*
150
160
180
190
199
1

Tjenesteområde
Kommunestyre og formannskap
Politiske organisasjoner (tilskudd)
Kommune- og fylkestingsvalg
Interkommunale nemnder/råd
Representasjon i andre selskap
Medlemsskap
Politiske prosjekt
Sentrale kontrollorgan
Skjenkekontrollen
Sentrale administrative kostnader
Bundne driftsfond
Kommunale næringsprosjekt
Flyktningetjenesten
Diverse fellesutgifter
Organisasjons- og peronalutvikling
Diverse styrer og råd m.v.
Tilfeldige utgifter/inntekter
Reserverte tilleggs- og nye bevilgnigner
Motpost avskrivninger rammeområde 1
SENTRALE STYRINGSORGANER OG
FELLESUTGIFTER

Regnskap
2017
kr
1 395 664
kr
32 475
kr
77 206
kr
84 390
kr
kr
kr
kr
475 179
kr
kr
8 589 101
kr
19 900
kr
415 294
kr
3 866 742
kr
(454 308)
kr
17 700
kr
642 267
kr
17 804
kr
kr
(70 380)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr 15 644 150

15 109 034

Revidert
Budsjett
1 487 800
42 600
92 800
83 100
1 200
533 500
8 710 055
435 500
3 758 600
(363 305)
73 700
814 700
42 400
1 900
(70 400)

Avvik kr
92 136
10 125
15 594
-1 290
1 200
0
0
58 321
0
120 955
-19 900
20 206
-108 142
91 003
56 000
172 433
24 596
1 900
-20

Totalt er det kr. 535.116.000,- i ubrukte midler i sentraladministrasjonen.
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535 116

4.2

AKTIVITET I 2017

Fullelektronisk arkiv
Innføring av fullelektronisk arkiv ble igangsatt 01.01.2014, på emnearkivet, samt at vi fikk felles base
med Indre Namdal. Personalarkivet, eiendomsarkivet og elevarkivet er fortsatt på papir. Mye mer av
posten blir scannet i dag enn tidligere, samt at saksbehandlerne bruker «arkiv plugin» dvs. lagrer epost direkte i ESA, saksbehandlersystemet Saksbehandlerne får sine dokument som arbeidsoppgave
elektronisk. Posten kommer i større grad som e-post og via altinn i dag.

Papirløse møter
Innføring av papirløse møter ble gjennomført høsten 2017. Det ble innkjøpt Ipader til alle
kommunestyremedlemmer, rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef, servicekontoret samt 2 til
vararepresentanter. Det ble valgt et dropbox system som heter Fluix og det har fungert bra.
I kommunestyremøte i november ble ipadene delt ut og det ble gitt en opplæring av bruk av systemet
papirløse møter ved bruk av Fluix. Vi har bare gode tilbakemeldinger ved bruk av papirløse møter og
erfarer lite kopiering av dokumenter til møtene.
Lønn og regnskap.
Det ble i 2014 inngått en vertskommuneavtale med Midtre Namdal Samkommune (MNS) om lønn- og
regnskapstjenester. Økonomisjefen mener at samarbeidet med MNS lønn og regnskap er svært godt.
Informasjonsarbeid
Informasjonsarbeidet som utøves gjelder for alle kommunens etater, alle ansatte og for politikerne i
Høylandet – målgruppen er innbyggerne/allmennheten. Innbyggerne skal få kjennskap til beslutningsprosesser og hvilke saker som er på dagsorden slik at de har mulighet til å øve innflytelse på
kommunale planer og vedtak. Informasjonen skal gi innbyggerne oppdatert kunnskap om kommunen,
politisk organisering, administrativ organisering og aktuelle saker.
Hjemmeside: I fellesskap med Indre Namdalskommunene ble det i 2015 lansert nye hjemmesider for
kommunene. En større bevissthet og oppfølging av hjemmesiden ble prioritert i 2017. Responsen fra
lesere som benyttet hjemmesiden, viser at flere og flere søker informasjon digitalt.
Facebook: Kommunen har også i 2017 aktivt formidlet informasjon og lokalt stoff på sosiale medier,
inkludert å bruke sosiale medier mer aktivt ved annonsering av ledige stillinger. #Hålloin er knyttet
opp mot kommunens facebookside og brukes i størst grad for å bygge lokal stolthet og omdømme.
Retningslinjer for bruk av sosiale medier er utarbeidet i 2017, og vil bli lagt frem for behandling i
2018.
Kommunen har en ordning med utsending av lokalavisa Hærva til alle husstander hver 14 dag. All
informasjon om aktiviteter og møter i Høylandet, både kommunalt og i organisasjonslivet, samt
næringslivet presenteres her.
Intern facebookside ansatte kommunen: Digital versjon av internt informasjonsarbeid – der alle ansatte
i alle avdelinger kan dele informasjon. I perioder blir den aktivt brukt, ikke minst for å spre
informasjon fra hva som skjer på de ulike avdelingene. Flott måte å dele «hverdagsnyheter» på de
ulike avdelingene.
Opplysningstjeneste: Kommunen har en opplysningstjeneste som del av sentralbordfunksjonen.
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I 2017 ble det bevilget midler til nytt konferanseutstyr, inkl. skjerm i kommunestyresalen. I tillegg ble
matrommet avdelt og konferanseutstyr innkjøpt til etablering av et møterom/skyperom.
Flyktningetjenesten
Siden desember 2015 har det blitt bosatt totalt 34 nye hållinger på Høylandet.
I 2017 ble det bosatt to familier fra Syria. Disse var kvoteflyktninger og kom direkte fra flyktningleirer
i Libanon. Den første familien som kom i juni var på fem, foreldre med tre gutter på 18, 17 og 6 år. I
desember kom en familie på fire, foreldre med to jenter på 2 og 4 år.
Begge familiene bor i Ålbruenget. De fire boligene her er alle brukt tilknyttet bosetting. Ut over dette
har kommunen to bofellesskap, et med tre menn og et med fire menn. En dame og en mann bor alene i
hver sin leilighet. Tre familier bor i egne boliger.
Med bosetting av flere familier har dette gitt nye og flerkulturelle erfaringer både i barnehagen og
skolen. Totalt er det 7 barn som går i barnehagen og 3 barn som går på skolen.
Introduksjonsprogram
19 stk. deltok i introduksjonsprogram. To av disse har hatt barselpermisjon og startet igjen i august og
november. En deltager ble ferdig i program i september og gikk over i tiltak gjennom NAV.
Deltagerne i Introduksjonsprogram har grunnleggende norskopplæring og grunnskoleopplæring ved
Grong voksenopplæring, samt at en person har grunnskoleopplæring ved Namsos voksenopplæring.
Grunnleggende norskopplæring utgjør 24 timer av de 37,5 timene i programmet pr. uke.
Disse har fire dager ved skolen og en dag på Høylandet. Her kan det være praksis ved en arbeidsplass
eller programfag med flyktningetjenesten hvor det gis opplæring i ulike temaer ut i fra behov. Eksterne
aktører er blitt brukt ved behov i denne opplæringen.
De som har grunnskoleopplæring har fem dager i uka, 37,5 timer pr. uke.
Ferieprogram
Deltagelse i introduksjonsprogram er på fulltid, 47 uker pr. år. Når det ikke er norskopplæring er det
ferieprogram. Vi har hatt et samarbeidet med Grong, Lierne og Snåsa med ferieprogram i vinterferien.
De øvrige dager/uker er det arbeidsrelaterte tema eller andre aktuelle temaer i forhold til å bo og leve i
Norge. De tre ukene før sommerferie var alle i praksis gjennom kommunen eller private bedrifter.
Deltagerne deltok i dugnadsarbeid under Revyfestivalen som en del av programmet.
Frivilligheten
Frivilligheten gjennom lag og foreninger har vært inne med ulike aktiviteter gjennom året. Mange er
aktiv tilknyttet sportslige aktiviteter, spesielt fotball. Frivilligsentralen har hatt en aktiv og viktig rolle
på onsdagene både som praksisplass og sosial arena.
Ansettelser
Det er ansatt programrådgiver i 50% fra 1. september. Stillingen er et engasjement på 1,5 år.

4.3. PRIORITERINGER FOR 2018








Utarbeide planstrategi for Høylandet
Påbegynne arbeidet med ny samfunnsplan for Høylandet kommune
Utarbeide IKT/digitaliseringsstrategi
Sikre en godt fungerende og oppdatert hjemmeside
Ta i bruk det digitale kvalitetssystemet i hele organisasjonen (Compilo)
Utarbeide strategisk kompetanseplan
Videreutvikle E-læring og bruk av digitale møtearenaer
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Etablere prosjektsasing «Tilflytting Høylandet»
Utarbeide ny arbeidsgiverstrategi
Etablere personvernombudsordning
Revidering av prioriterte rutiner/prosedyrer med mål om samordning og effektiv drift
Få på plass nytt telefonisystem, inkl. retningslinjer

4.4 REGIONALT SAMARBEID - HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER FOR
KOMMUNEN
Regionrådet for Indre Namdal har i 2017 har hatt 5 møter og behandlet 48 saker. Ordfører og
rådmann har deltatt på de fleste møter. Ordføreren og delvis rådmann har i tillegg deltatt i Region
Namdal. Større tema som har blitt behandlet i regionrådet inkluderer kommunereform,
bredbåndprosjekt osv. Regionrådet for Indre Namdal ble vedtatt nedlagt fom. 31.12.2017.
Rådmannsforumet for IN har hatt 8 møter i 2017 og behandlet 89 saker. Disse møtene behandler
mange saker som er elles mellom kommunene, eller som en/noen kommuner ønsker å høre
synspunkter på. Rådmannsmøtene gir grunnlag for et godt nettverk mellom de administrative lederne,
som kommer jevnlig til nytte i det daglige arbeidet. Viktige tema som har vært til diskusjon og
behandling i rådmannsforumet er driftsproblemer knytta til enkelte dataprogram, legevaktsordning,
etablering av nytt regionråd, regionalt næringsfond, NAV Indre Namdal, innføring av
personvernordning, høringssaker osv.
Namsskogan kommune har det politiske lederskapet i regionsamarbeidet i Indre Namdal i 2016-2017.
Skatteoppkreverfunksjon – denne tjenesten kjøper vi fra Midtre Namdal Samkommune.
Barnehagesamarbeid. Alle barnehagene i Indre Namdal og Snåsa har et felles ledernettverk som
koordineres av Lierne kommune – og som fungerer veldig bra. Nettverket arbeider med felles
barnehagesaker og kompetanseheving til personalet gjennom felles kursing og planleggingsdag.
Nettverket har utarbeidet en felles kompetanseplan, og har gjennom denne planen har fått midler fra
fylkesmann.
Det har vært etablert et godt skoleutviklingssamarbeid i Indre- og Midtre Namdal. Skolenettverket
har hatt felles koordinator men denne stillingen ble avviklet 1 januar 2016. Forandringer både på
regionalt og nasjonalt nivå har påvirket samarbeidet i 2017. Aktiviteten i 2017 har vært lavere enn
tidligere år. Dette skyldes i hovedsak at kommunene har deltatt i ulike statlige satsinger, og en ny
statlig modell for kompetanseutvikling i skolene er under utarbeidelse. Ny modell har vært tema på
samlinger Fylkesmannen har hatt og vært tema i Oppvekstsamling Indre Namdal. Høylandet er i
regionalt samarbeid med Indre Namdal og Snåsa. Felles vg.skole og PPT/barnevern gjør det er
fornuftig at vi samarbeider videre med Indre Namdal og Snåsa. Det arbeides videre i 2018 med ny
statlig desentralisert ordning for kompetanseheving i skolen. Arbeidet må sees i sammenheng med
utvikling av det regionale samarbeidet i Namdalen
Barnevern og PPT er felles for de seks kommunene i IN. Grong er vertskommune. Se videre
kommentarer under oppvekst og kultur.
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Basert på diverse utredninger og forhandlinger knytta til samarbeid om tekniske tjenester ble det i
2013 inngått samarbeidsavtale mellom Høylandet og Grong kommune vedrørende oppmåling, GIS,
byggetilsyn samt arealplanlegging. Denne avtalen ble avsluttet fom 1. juli 2017.
I 2015 ble det inngått samarbeidsavtale på brann og redning mellom Overhalla, Grong og
Høylandet (Namdal brann og redningsvesen) som kom i drift fra 1. september 2015. I Namdal brannog redning inngår det to nye stillinger: en som brannsjef i 100% stilling og en som
vara/forebyggingsarbeid i 100% stilling. I løpet av 2016 ble samarbeidet utvidet til å omfatte
feiertjeneste. To feiere ble rekruttert – som ivaretar lovpålagt feiing samt tilsyn av piper. Samarbeidet
fungerer godt.
I Indre Namdalen har vi en rekke Fagnettverk. Nettverkene gir anledning til å diskutere
hverdagsutfordringer/muligheter, erfaringsutveksling samt løfte strategiske tema. Namsskogan har hatt
det overordnede ansvaret for fagnettverkene i 2017. Det varierer en del hvor godt fagnettverkene
fungerer. Helse og omsorgslederne i Namdalen tok i juni initiativ til å etablere et fagnettverk som
omfatter alle namdalskommunene. Dette forventes å være utviklingen også på andre fagområder.
Fra 1. januar 2018 ble Regionrådet for Namdalen etablert. Som bakgrunn har en arbeidsgruppe,
bestående av 3 ordførere og 3 rådmenn, jobbet iht et mandat om å forberede etablering av et felles
regionråd for Namdalen. Rådmann på Høylandet deltok i denne arbeidsgruppa. Stiftelsesmøte for den
nye regionrådet ble holdt i Røyrvik i november 2018 med deltakelse av påtroppende Fylkesmann
Frank Jensen. Aktiv deltakelse i det nye regionrådet bli viktig for 2018 og årene fremover.
IKT
IKT er en helt vesentlig faktor for at administrasjonene skal fungere. Kommunene i Indre Namdal har
samarbeidd om IKT gjennom det interkommunale selskapet IKT Indre Namdal IKS siden 1993 og har
etablert et godt samarbeid og kan vise til god fremdrift på en rekke områder. Dette har muliggjort
nødvendig kompetanseutvikling og fornying på en rekke programområder som ikke ville vært mulig
for enkeltstående kommuner i IN. Prioriterte innsatsområder for selskapet i 2017 har vært utarbeidelse
an ny strategi for driftsplattform, ulike driftsutfordringer, mobil omsorg osv. Rådmann på Høylandet
har også i 2017 vært styremedlem i IKT IN IKS.
Kommunen har fortsatt å kjøpe vår lokale tekniske ressurs gjennom ROH (60% ressurs). Det har i
løpet av 2017 blitt tatt betydelige løft innen IKT på ulike fagområder. På skolen har det blitt utarbeidet
en IKT strategi. Det har vært betydelig utskifting av PCer/utstyr (inkl. innkjøp av av ipader), innføring
av nytt skoleadministrativt system, og opplæring av lærere/ansatte. Ved helse og omsorg er prosjektet
mobil omsorg igangsatt, med hjemmesykepleien som oppstartområde. Ved kommunestyresalen og i
planlagt skyperom/møterom er det innkjøp nytt konferanseutstyr, inkludert skjermer. Det ble høsten
2018 anskaffet ipader til kommunestyret og igangsatt papirløse møter. Erfaringene er positive.
Eiendomsskatt
Det er ingen endringer i takstene i 2017, og det er innbetalt totalt kr 746.386,- i eiendomsskatt i 2017.
Av dette er avsatt kr 6.900,- på fond. Eiendomsskattefondet har en regnskapssaldo pr. 31.12.2017 på
kr 90.079,51 hvorav kr 76.300 er bevilget men ikke utbetalt.
Næringsfondsmidler
Høylandet kommune fikk overført kr. 403.000,- i midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til
næringsutvikling. Midlene er avsatt på eget næringsfond. Vedtekter for fondet ble vedtatt av
kommunestyret i sak 15/2009. Fondet hadde en regnskapssaldo pr. 31.12.2017 på kr 1.110.743,03
hvorav kr 417.725,- er bevilget men ikke utbetalt.
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Jfr. retningslinjer fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune er tilsagn gyldig: Det settes en arbeidsfrist for
tiltak finansiert fra det regionale fondet på inntil 3 år fra 1. januar året etter innvilgelsesåret. Når det
gjelder ikke utbetalte tilsagn, er det tilsagn gitt tiltak i 2014 som utløp 01.01.2018 og dette utgjør kr
50.000 av kr 417.725. Disponibel saldo for nye tiltak for driftsåret 2018 da bli kr 467.725.
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5.

Rammeområde 2 - Oppvekst, undervisning og kultur

5.1

VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Enheten for oppvekst og kultur er organisert i 5 avdelinger/fagområder med følgende områder:
 Barnehage
 Skole, inkludert SFO og bibliotek,Voksenopplæring
 Kulturskole
 Ungdomsarbeid
 Kultur
Personalsituasjonen - antall årsverk pr 31.12.17.
Avdeling

Stillingsgruppe

Barnehage

Ungdomsarbeid

Barnehagelærere (inkl styrer 100
%)
Fagarbeider/assistenter/tegnspråk
ass
Lærling
Lærerstillinger, styrket tidlig
innsats
Assistentstillinger,inkl.
morsmålsassistent
Fagarbeiderstillinger inkl.
leksehjelp
Merkantile stillinger
Administrasjon
Fagarbeiderstillinger
Assistentstillinger, inkl. styrking
flerspråklige
Biblioteksjef
Bibliotek assistent
Rektor (inkl. 20 % administrasjon
Fagarbeider
Assistent/

Kulturkontoret

Konsulent

Grunnskole

Skolefritidsordninga (SFO)
Bibliotek
Kulturskole

Årsverk pr
31.12.16

Årsverk pr
31.12.17
7.7

8,7
10.8
12,0
1.0
23,2
21,8
0,63
1,0
2,35
2,4
0,5
1,4
0,75
0,15
0,5
0,3
1,0
0,6
0,2
0,4

0,5
1,9
0,96
0,28
0,5
0,3
1,0
0,8
0,8
Styrket
flyktningearb.
0,4

Tabell 1. Hovedsummer

Sum driftsutgifter inkl. avskr
Sum driftsinntekter inkl. motpost avskr.
Netto drift
Sum eksterne finansieringsutgifter
Sum eksterne finansieringsinntekter
Sum interne finansieringsutgifter
Sum interne finansieringsinntekter

Regnskap 2017 Oppr.budsjett 2017 Rev. Budsjett 2017
42 577 512
38 936 700
42 432 700
-7 886 260
-4 253 300
-7 014 800
34 691 252
34 683 400
35 417 900
2 190
258 801
40 000
-187 156
-2 100
-71 600
34 765 088
34 681 300
35 386 300
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Tabell 2. Netto utgifter for hvert tjenesteområde.
Ansvar Tekst
2100
2125
2126
2127
2152

Oppvekstkontor
Barnevern adm
Barnevern tiltak i fam
Barn i fosterheim
Voksenopplæring
frem.språklige
2160
Kulturadministrasjon
2184
Bygdakino
2171
Teater og kunst
2172
Idrett
2179
Kulturmidler /tilskudd lag
og foreninger
2181
UKM
2191
Samfunnshus
2290
Skoleskyss
2310
MOT
2700
Biblioteket
2202
SFO
2293
PPT
2200
Høylandet skole
2300
Ungd.arbeider
2301
Ungdomsklubb
2400
kulturskole
2610
Barnehage
2612
Styrket bhg tilbud
2615
Barnehage Kongsmoen
Kap 2.1 Oppvekst,undervisning og
kultur

Budsjett
2017
540.801.713.000.100.000.1.397.000.426,100.-

Rev.
budsjett
626.601.713.000.80.000.1.397000.426.100.-

Regnskap
2017
637.445
432.027.-33.475.1.442112.0

Avvik kr

571.400.20.000.12.600.364.600.56.400.-

603.500.20.000.8.700.364.600.56.400.-

626.755
21.550.3.145.363.899.55.400.-

7.844
-280.973.-46.525.45.112.-avsatt bundet
fond kr 168.112.23.255
1.550.-5.555.-701.-1.000.-

24.500.237.500.897.800.157.500.593.500.423.967.671.000.17.667.627.213.748.0.860.900.7.731.505.743.280.198.200.-

24500
245.500.897.800.142.500
593.500.448.967.742500.17.889.927.227420.300.960.900.7.842.905.831.380.203.900.35.386.300.-

26788
244.618.868.100.94.490.572.363.366.489.822502.18.042.291.269220
30.644.965.355
7.801.169.861.361.183.729.34.765.088.-

2288.-882.-29.700.-63.010.-21.137.-82.478.80.002.152.364.41.800.30.344.-4.455.-41.736.29.981.-20.172.-621.212.-

Rammeområde 2 har ubrukte midler på kr 621.212. Hovedsakelig skyldes det mindre utgifter til
barnevern, pensjon samt sykelønnsrefusjon. Voksenopplæring kr 168.112 - er satt på bundet fond.
Tilskudd til voksenopplæring gis i 3 år og tilskuddet det første året gis ofte mens de er i mottak. Det
kan imidlertid være behov for norskopplæring utover de årene vi får tilskudd på. Det er derfor viktig at
vi setter av midler på bundet fond. Generelt så utøves det en budsjettkontroll blant alle mellomledere.
5.2
AKTIVITET I 2017
Enhet oppvekst og kultur- status virksomhetsplan 2017
 Utarbeide gode rutiner for tverrfaglig samarbeid. Møter i Førskoleteam og skolehelseteam er
gjennomført.
 Utarbeide strategisk IKT plan for skolen. Plan utarbeidet og vedtatt.
 Skaffe kompetanse på flerspråklig opplæring i barnehage og skole. Morsmålsassistent på
skolen er tilsatt. Dette fungerer godt.
 Gjennomføre 2 Samarbeidsmøter med lag og foreninger. Gjennomført.
 Avklare rombehov i skole, barnehage og ungdomsklubb. Arbeidsgrupper er opprettet og det
har vært gjennomført workshop med arkitekter. Planlagte utbedringer er lagt inn i
økonomiplanen 2018-2021.
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Utarbeid tilstandsrapporter for skole og barnehage. Tilstandsrapport skole er utarbeidet og
behandlet i kommunestyret.
Gi alle barn barnehageplass ved hovedopptaket og gi plass/endringer i løpet av året.
Gjennomført.
Revidere barnehagevedtektene. Gjennomført.
Lage ny årsplan i barnehagen med fokus på realfag og ny rammeplan. Gjennomført.
Gjennomføre brukerundersøkelse i barnehagen. Gjennomført.
Gi hver enkelt elev de grunnleggende ferdighetene som skal til for å få et best mulig
utgangspunkt for videre skolegang og arbeidsliv. Arbeidet med bla oppfølging av nasjonale
prøver.
Følge opp satsinga med Vurdering for læring (VFL) på skolen. Deltatt på samlinger og tema
på personalmøter og planleggingsdager.
Styrke kommunens kompetanse og ressurs innenfor IKT skole. Betydelige grep er tatt.
Investeringer er gjort, kjøpt IKT tjeneste fra Namdal Rehabilitering og ROH. Det er
fyrtårnlærere på trinnene.
Vurdere mulig innføring av 5-dagers skoleuke for 1.-4 trinn. Vedtatt 5 dagers skoleuke for 3 og
4 trinn fra august 2018.
Sikre nok og rett kompetanse, oppfylle de nasjonale kompetansekravene for grunnskolen.
Kompetansekartlegging er gjennomført.
Gi tilbud til to lærere på den statlige videreutdanningen. Gjennomført.
Følge opp tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4 trinn. Sikret økt lærertetthet i
småskolen.
Samarbeid med Universitet Nord og Norsk Revy i Resens. Deltatt i prosjektet.
Markering av at Norsk Revyfestival er 30 år i 2017. Inngått samarbeidsavtale. Aktivt bidratt til
et vellykket arrangement og jubilumsmarkering.
Videreutvikle kulturskoletilbudet. 2 nye tilbud oppstartet.
Arrangere en temakveld for ungdom. Ikke gjennomført.
Gjennomføre litteraturarrangement og andre arrangement på biblioteket. Gjennomført.
Tilrettelegge for flerspråklige med språkkafe, depot av flerspråklig litteratur på biblioteket.
Gjennomført.
Delta i utviklingsprosjektet lederskap i folkebibliotek. Biblioteksjef har deltatt.

Aktiviteter på de ulike avdelingene:
BARNEHAGE
Antall barn i
barnehagen

2012/13 2013/14
84
80

2014/15 2015/16 2016/17
70
65
65
74 vår
72 vår
71 vår

2017/18
60
64 vår

Fra høsten 2017 ble barna fordelt på 4 avdelinger. Vi ser fortsatt en nedgangen i barnetallet.
Kongsmoen og Klatremus ble ikke videreført barnehageåret 2017/2018. Pr 31.12.2017 har vi 40 barn
på 1/1 plass, 14 på 4/5 plass og 6 barn på 3/5 plass. Gjennom hele året er det forandringer på plassene
og vi har klart å tilby de forandringene . Pr 31.12.2017 har vi 6 flerspråklige barn i barnehagen.
Kompetanse i barnehagen.
En barnehage med god kvalitet kan gjøre en stor forskjell i forhold til barns utvikling. Gode
barnehager kjennetegnes med bla. god grunnbemanning, gode barnegrupper, god kompetanse i
personalgruppa, nært og tett foreldresamarbeid og gode rammevilkår.
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Alle avdelingene har pedagoger med barnehagelærerutdanning. I barnehagen har de som ønsket det
kunne ta fagbrevet i barne- og ungdom. Det har resultert i at barnehagen har mange med fagbrev. Pr.
31.12.17 har 9 fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette er et stort løft for kompetansen i
barnehagen. To av de ansatte har tatt videreutdanning i psykisk helse i barnehagen og ble ferdig våren
17. 1 ansatt tar videreutdanning i spesialpedagogikk høsten 2017 og våren 2018.Tre av de ansatte har
deltatt på 3 ukers samlinger med tegnspråk, arrangert av Statped. I tillegg har vi ansatt en
tegnspråkassistent i 20%. Vi har fått flere flerspråklige barn i barnehagen og barnehagen erfarer at det
er behov for å styrke kompetansen på dette område. Dette må arbeides videre med i 2018.
Gjennom ledernettverket i Indre Namdal har vi hatt felles planleggingsdager for alle ansatte. I 2017
hadde vi en dag med fokus på realfag i barnehagen (med veileder fra Nord Universitet). Gjennom året
har det vært 4 nettverksmøter for ped.ledere og styrere.
Barnehagen fikk ny rammeplan august 2017. Implementering av den har skjedd gjennom tema på
personalmøter og felles kurs/ planleggingsdager i Indre Namdal. Ny årsplan for 2017/2018 gir fokus
på realfag. Ut i fra årsplanen er det laget arbeidsplaner på hver avdeling
Ny pedagognorm blir innført fra august 2018, 1 pedagog pr 7 barn under 3 år og 1 pedagog pr 14 barn
over 3 år. Høylandet kommune har pr i dag nok pedagoger for å oppfylle normen.
Fylkesmannen i Nord Trøndelag gjennomførte tilsyn med Høylandet kommune som
barnehagemyndighet 26.april.2017. Endelig rapport var ikke mottatt pr. 31.12.2017. Etter at den
endelig rapporten kommer, må det arbeides med eventuelle avvik i 2018.
Tidlig innsats og forebyggende arbeid.
Ti –Kvello ble gjennomført våren 2017 for 2 og 4 åringene. Korpset (barnevern, PPT og helsesøster)
observerer barna for å avdekke vansker som barn evt. har. Målet er tidlig innsats.
Alle barn har en primærkontakt. Primærkontakt sikrer god start i barnehagen i forhold til barn og
foreldresamarbeid.
Gode overganger mellom avdelingene sikres med at det følger med kjent personal til neste avdeling.
Overgang fra barnehage til skole gjennomføres iht. egen plan. Det er innarbeidet gode rutiner for
samarbeidet mellom skole og barnehagen.
Skape ett godt læringsmiljø for barn
Gjennom hele året arbeides det med språk (viser til språkplan ved Høylandet barnehage). Gjennom
året har fokuset også vært realfag i barnehagen (i henhold til satsningsområde i Indre Namdal
ledernettverk). Fortsatt fokus på «Lætt meig klar det sjøl». Dette handler om å gi barn tid til å klare
seg selv og få en god mestringsfølelse.
Livsgledebarnehage
Gjennom året har barn og ansatte vært på besøk på sykeheimen. Ulike aktiviteter blir gjennomført og
det skapes relasjoner på tvers av generasjoner. I forbindelse med kronprinsparbesøket, ble Livsglede
sangen framført av de eldste barna i barnehagen og 1 klasse elevene.
Brukerundersøkelse
Våren 2017 ble det gjennomført ei brukerundersøkelse på alle våre avdelinger. Oppsummeringen av
undersøkelsen viser at foreldrene stor sett er fornøyd med barnehagen. Det foreldrene er minst
fornøyd med er barnehagens lokaler og fysiske miljø. Relasjon mellom barn og voksne, trivsel hos
barnet, barnets utvikling, medvirkning, årsplan og fokusområder, henting og levering og overganger
skårer høyt. Det vi må bli bedre på går på informasjon. Alle avdelinger fikk oppsummeringen fra
undersøkelsen og har arbeidet med dette på avdelingene.
Tverretatlig samarbeid.
Vi ser at det blir mer og mer viktig å arbeide på tvers for å gi et helhetlig barnehagetilbud. Barnehagen
har deltatt i ulike tverretatlig møter. Vi har samarbeidet med Helsesøster, Kommunal fysioterapeut,
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PPT, Barnevernet, 2. linjetjenesten.(bla Statped Midt og Habiliteringstjenesten for barn og unge,
BUP).
Barn som trenger ekstra hjelp og støtte, § 19 i Lov om barnehager.
Barnehagen har arbeidet med å få gode interne rutiner. Selv om det ikke er noe lovkrav om å lage
individuelle opplæringsplaner for barn som trenger ekstra behov, har vi valgt og ha fokus på å lage
gode individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med heimen. Dette for å kunne si noe om vårt
pedagogiske opplegg fungerer for barnet, og for å sikre kvaliteten på arbeidet. PPT utarbeider en
sakkyndig vurdering, og på bakgrunn av den lager vi IOP. Spesialpedag og koordinator arbeider med
oppfølging og kartlegging. Fokuset er på tidlig innsats.
Renovering /utbygging av barnehagen.
I kommunestyret sak nr 72/2016 ble det bevilget midler for oppgradering/restaurering av barnehagen i
2017 og 2018. Det er utarbeidet en tilstandsrapport for barnehagen, og arkitekt har laget tegninger for
utbygging. Det har vært gjennomført en prosess i barnehagen med fokus på behov og ønsker for
utbygging. Mange ønsker seg en ny barnehage men etter tilstandsrapporten og informasjon om rammer
for utbygging ble det arbeidet videre med renovering og utbygging av barnehagen vi har. Det er
opprettet en arbeidsgruppe med tillitsvalgte, verneombud og styrer (en ansatt fra hver avdeling) som
har sett på tegninger/skisser. Det arbeides videre med målsetting om byggestart i 2018.
GRUNNSKOLE
Elevtallsutvikling:
Fra skoleåret 2017/2018 har vi hatt en liten nedgang i elever, noe som er forventet å fortsette de
kommende årene (basert på mindre årskull i barnehagen).
Skoleår
Elevtall

2013/201 2014/201 2015/201 2016/2017
4
5
6
190
192
190
194

2017/2018
187

Læringsmiljø og resultater
En hovedmålsetting for skolen er å gi hver enkelt elev de grunnleggende ferdighetene som skal til for å
få et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og arbeidsliv. Skolen kan fortsatt vise til jevnt gode
faglige resultater. Ved å bruke eksamenskarakterer, grunnskolepoeng og resultatene fra nasjonale
prøver kan vi sammenligne skoleresultatene med snittet for fylke og nasjon, og utviklingen på skolen
vår over tid. Viser til Tilstandsrapport for grunnskole i Høylandet for utfyllende kommentarer om
resultatene, behandlet i kommunestyret sak 58/17.
Grunnskolepoeng er summen av standpunktkarakterer i 10.klasse. Her ligger Høylandet klart over
snittet for Nord-Trøndelag fylke og nasjon.
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Høylandet barne- og u-skole
42,6
44,0
43,0
45,1
Nord-Trøndelag fylke
39,5
40,2
40,6
40,8
Nasjonalt
40,3
40,7
41,1
41,4
Nasjonale prøver gjennomføres for 5. 8. og 9.årstrinn. 5. og 8. årstrinn har prøver i lesing, regning og
engelsk, 9. årstrinn i lesing og regning. I år er resultatene for 5. årstrinn på Høylandet jevnt med
gjennomsnittet i Nord-Trøndelag, men så vidt under det nasjonale resultatet. På 8. trinn er resultatene
en del svakere en fylkets gjennomsnitt, mens 9. klasse skårer godt over både fylkessnittet og
landsgjennomsnittet. Det er viktig å huske på at fordi skolen vår er så liten blir usikkerhetsmarginen
stor, og vi vil ha svingninger. Det er utarbeidet rutiner for hvordan skolen skal følge opp resultatene av
nasjonale prøver i klassene, på teamene og for hele skolen. Dette har vært tema på personalmøter og
planleggingsdager.
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Vurdering for læring er et viktig skoleutviklingstiltak der vi gjennom god vurderingspraksis skal få
en bedre og mer variert undervisning som fremmer læring og faglig utvikling. Skolen har deltatt i
pulje 7 i Udir sin satsing Vurdering for læring. Skolen har deltatt på samlinger, ressurslærer er tilsatt.
Det er samarbeidet med Grong, bla ble det arrangert felles planleggingsdag for alle lærerne i august. I
videreføring av dette deltar skolen nå i et skolebasert nettkurs (MOKK) gjennom Høyskolen Innlandet.
Elevundersøkelsen viser at vi vi er gode på å gi faglige tilbakemeldinger, men at vi har
utviklingspotensialer når det gjelder elevmedvirkning og motivasjon.
Skolemiljøet
Ny§ 9A i opplæringsloven ble vedtatt gjeldende fra august 2017 med styrket fokus på et trygt og godt
skolemiljø. Det har vært en gjennomgang av hva den nye lovformuleringen innebærer til alle ansatte
på skolen, og renholds-personale, vaktmester, bibliotekansatt . Fylkesmannen har arrangert samlinger
som ledelsen på skolen har deltatt på. Ny handlingsplan for trygt og godt skolemiljø er utarbeidet, og
vedtatt i FAU.
Gjennom interne møter og evalueringer, elevsamtaler, møter med foreldre/foresatte, elevråd m.m. får
vi en bred beskrivelse av det psykososiale miljøet. De aller fleste beskriver det som trygt og godt,
skolen arbeider bevisst for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elevene.
Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10.årstrinn og viser elevenes subjektive oppfatning av
egen læringssituasjon. Undersøkelsen viser at våre elever synes de har god støtte i læringsarbeidet
både hjemme og på skolen, men at vi har noe å gå på når det gjelder motivasjon og medvirkning. Det
er en liten økning i andelen elever som sier de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. Det er
ingen elever som oppgir at de blir mobbet digitalt. Skolen arbeider systematisk med å følge opp det
psykososiale miljøet. Bla vil det bli arrangert en temakveld for foreldrene vår 2018.
Ungdata ble gjennomført i 2017.
Holdningsskapende program som skolen bruker: inkl. MOT, Zippys venner, Det er mitt valg,
Kjærlighet og grenser.
IKT i skolen
Strategisk IKT plan for Høylandet barne- og ungdomsskolen ble utarbeidet og vedtatt i kommunestyret
sak 65/17.
Digital kompetanse og utstyr:
Det er gjort betydelige investeringer innenfor digitalt utstyr på skolen i 2017. Alle elev pc’er på skolen
er enten rensket opp eller byttet ut. Det samme gjelder lærernes maskiner. Det er kjøpt inn et
klassesett med pc til mellomtrinnet, samt et klassesett med iPad på småskoletrinnet. Prosjektorer og
høyttalere i alle klasserom er gått over eller byttet ut. Det er også kjøpt inn et halvt klassesett med
iPader til bruk for mellomtrinn og ungdomstrinn, spesielt med tanke på kreative fag. Dette har ført til
at vi har fått en IKT park som fungerer bedre, det er mindre problemer knyttet til maskinvarene.
Programvare, applikasjoner og plattformer
Visma erstattet Oppad som skoleadministrativt program vår 2017 ,og fungerer svært godt og har blitt
et godt verktøy for lærerne. It`s Learning er tatt i bruk for hele skolen, men ungdomsskolen bruker
plattformen mest. Alle pc’er er satt opp med samme program og applikasjoner, noe som gjør det
enklere å vedlikeholde og bruke. Foreløpig brukes stort sett gratisapper på iPader inntil vi har gjort oss
noen erfaringer.
Opplæring og kompetanse
Skolen har en IKT-rådgiver i 50% stilling som følger opp det som har med maskiner, utstyr og
programvare. Vi har kjøpt 30% IKT rådgiver fra Namdal Rehabilitering, som har vært en viktig ressurs
bla i utarbeidelsen av den strategisk IKT plan i tillegg til kommunens IKT ressurs (ROH Computer).
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Dette gjør at det maskinmessige nå fungerer svært godt. I tillegg har tre lærere noe avsatt tid til å sette
seg inn i de pedagogiske aspektene ved vår digitale utvikling, hvorav en er It`s Learning superbruker.
Det har blitt brukt planleggingstid og fellestid til kompetanseheving, og det har vært holdt en halv
kursdag for ansatte på småskolen i bruk av iPader. Noen lærere har vært på kurs i bruk av
programvare/ applikasjoner. Skolen bruker iktplan.no som læreplan for elevene i digital kompetanse
og ferdigheter.
Skolefritidsordninga(SFO)
Det er en liten økning i deltagelse på SFO. Det er hovedsakelig elever i 1. og 2. klasse som bruker
dette tilbudet. Det ble i høst igangsatt leksehjelp på SFO der 18 elever meldte seg på.
Skoleuke 1.-4 trinn.
Det ble utredet skoleuke for 1.-4.trinn, saken ble sendt på høring og vedtatt i Kommunestyret sak
73/17. 3. og 4. trinn vil fra høsten 2018 ha 5-dagers skoleuke, 1 og 2 trinn fortsetter med 4 dagers
skoleuke.
Tilrettelegging for flerspråklige barn
Vi har flere minoritetsspråklige elever på småskolen. I første klasse er det satt i gang særskilt norsk
for disse, og ansatt en morsmålsassistent. SFO er noe styrket på onsdager for å skape god
tilrettelegging og inkludering. Skolen deltar i minoritetsspråklig nettverk i Indre Namdal.
Kompetanse utvikling og rekrutering.
Det ble i februar tilsatt ny rektor, og i august ble det tilsatt ny inspektør og fagrettleder spes.ped. Det er
kartlagt kompetansen blant lærerne, dette for og arbeide videre med å oppfylle de nasjonale
kompetansekravene for grunnskolen fra 2025. To lærere er med på den statlige videreutdanninga for
lærere. Alle lærerne er med i Vurdering for Læring.
Rombehov og løsninger.
Det er igangsatt arbeid med å se på rombehov og løsninger fra skolen. Arkitekt Roy Blom ledet en
workshop med alle lærerne, som grunnlag for et arbeidsdokument mht. bygningsbehov som det
arbeides videre med i 2018.
Det har blitt søkt om spillemidler for oppgradering av skolegården. Ny gang og sykkelvei er under
planlegging og arbeidet må sees i sammenheng med dette. Tilbakemelding fra elevrådet er at
skolegården er litt kjedelig, vi håper å få igangsatt arbeidet med å utbedre skolegården sommeren
2018.
VOKSENOPPLÆRING.
Antall elever
voksenopplæring
Grunnleggende
norskopplæring, grunnskole
1 og 2

2016/17

2017/18

15

22

Norskopplæring er et viktig område i forbindelse med bosetting av flyktninger. Bosatte flyktninger har
rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag. Høylandet kommune kjøper norskopplæring av
Grong kommune, og av Namsos kommune for en elev. Det er gode tilbakemeldinger på
norskopplæringen som gis i Grong og Namsos og ordningen videreføres i 2018.
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PPT OG BARNEVERN
IN kommunen har hatt felles interkommunal pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med Grong som
vertskommune siden midten av 1990 tallet. Felles enhet for Indre Namdal barneverntjeneste (INB) og
Indre Namdal pedagogiske psykologiske tjeneste (PPT) ble etablert fra 1. januar 2009.
Bemanningshjemmel i 2017 ved Indre Namdal barnevern og PPT er avdelingsleder og sekretær med
1,75 årsverk, fagansatte ved PPT med 5,25 årsverk og barneverntjenesten med 10 årsverk. Indre
Namdal barneverntjeneste har ansatt psykologspesialist i 40% stilling, med oppstart fra 2. oktober
2017. Det er også kjøpt logopedtjeneste fra Namdal Rehabilitering i 50 % i 2017. Alle stillingshjemler
var i 2017 besatt i begge fagtjenestene. Erfaringen er likevel at det er stor grad av turnover, spesielt i
barneverntjenesten. Målsetting om og arbeid med å oppnå stabil bemanning over tid, vil derfor være et
prioritert fokus også fremover.
PPT
Pr. 31.12. 2017 var det 26 saker som ble fulgt opp i skole og barnehage på Høylandet (29 saker i
2016).
Skolen og barnehagen har hatt faste kontaktpersoner og møter med PPT i 2017. Det er opprettet et
nettverk i IN i forhold til spesialundervisning som barnehagen og skolen deltar i.
Det er utarbeidet Kvalitetsutviklingsplan PPT, som vil bli et viktig styringsverktøy framover.
Økt fokus på systemrettet arbeid: bl.a.veiledning i klasserommene i forhold til tilpasset opplæring,
møter i forkant av henvisning, vurdering av spesialundervisning, fagdager for spes.ped-koordinatorene,
delaktig i PALS-skole. Analysemodellen er implementert internt i PPT. Modellen er i bruk både på
skoler og barnehager.
Indre Namdal barneverntjeneste:
Pr. 31.12.2017 var det 7 saker på Høylandet (pr 31.12.2016 var det 4 saker) som følges opp på fordelt
mellom undersøkelse, hjelpetiltak, omsorgstiltak og tilsyn fosterhjem.
Indre Namdal barneverntjeneste ansatte egen tiltaksarbeider i 50% stilling fra 1. juli 2016, som gir
veiledning til barn/familier i enkeltsaker etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenester. Innenfor
denne ressursen kan det parallelt jobbes med 3-4 enkeltsaker i Indre Namdal, men behovet er nok
større. Tjenesten må vurdere om ressursen dekker behovet i Indre Namdal frem i tid.
Indre Namdal barneverntjeneste ble fra 10. mars 2017 med i felles barnevernvaktordning i NordTrøndelag. Videre målsetting for vaktordningen er å få til full åpningstid utenfor ordinær kontortid og
økt kronesats må påregnes.
Barnevernet skal styrke det tverrfaglige samarbeidet både på systemnivå og i enkeltsaker (eks. NAV).
Indre Namdal barnevern deltar i Mitt Liv og arbeider kontinuerlig med styrking av barns medvirkning.
Tjenesten har gjennom deltakelse i Bufdir sitt tjenestestøtteprogram vinteren 17/18 satt medvirkning
som målsetting i kvalitet utviklingsplan, bl.a gjennom økt bruk av Familieråd som verktøy.
BIBLIOTEK.
Statistikk/ utlån
Biblioteket har pr. 31.12.2017 423 aktive lånere som er en økning på 21 fra 2016 til 2017. Høylandet
folkebibliotek ligger på utlånstoppen. Størst utlån på skjønn bøker barn og voksne, fagbøker barn og
voksne, i tillegg er det utlån av lydbøker, film og musikk.
Høylandet folkebibliotek har høy aktivitet og er et kombinasjonsbibliotek, et folkebibliotek og et
skolebibliotek. Biblioteket skal i sitt tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet. Skoleelevene bruker biblioteket mye. Elevene har faste timer i uka de er på biblioteket.
Likeledes har 1. – 7. kl. intensive leseperioder en gang i året da biblioteket blir brukt som arena ved
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valg av bøker. Det er også godt besøkt av bygdefolket. Våre nye hållingene er en ny gruppe som
bruker biblioteket mye. Bibliotekets oppgave er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet gjennom informasjonsformidling, og å stille bøker og annet egnet materiale til veie for alle
innbyggerne.
Arrangement /aktiviteter
- Vinter/vår 2017 ble det arrangert språkkafe i samarbeid med flyktningetjenesten og Øyvatne
Sanitetsforening. Biblioteket stilte lokaler til disposisjon og formidlet bøker
- Språkpraksisassistent på biblioteket 3 måneder vår 2017.
- Samarbeid nettverksmøter indre namdalsbibliotek opprettholdes
- Gjennomført ett samarbeidsarrangement med indre namdalsbibliotekene på Kuben i Grong.
- Lesefest for seksåringene i Indre namdalsbibliotekene. Flerårig samarbeid.
- I tillegg er det mye høytlesing til elever og barnehagebarn på biblioteket.
- Biblioteket har utstillinger av flotte elevarbeid hele året.
- Aksjon «Sommerles» gjennomført med høy deltakelse.

KULTURSKOLEN.
Elevtall.
Elevtall i kulturskolen

2012/13
80

2013/2014 2014/15
82
66

2015/16
57

2016/17 2017/18
56
85

Vi har hatt en økning i elevtallet dette skoleåret. Fra skolestart høsten 2017 ble det innført nye tilbud i
Kulturskolen utover instrumentalopplæring. Minikor 1-3 klasse, dans for elever i 1-10 klasse med 26
påmeldte med ekstern instruktør. Det ble utlyst flere nye tilbud, uten å lykkes med å få nok påmeldte
og instruktører på plass. Utfordringer er å skaffe god kompetanse, til å kunne gi et bredt tilbud. Ved
sykdom og fravær er det utfordringer med å skaffe vikarer. Vi samarbeider med andre kulturskoler for
noen av våre elever. For å sikre videre utvikling av kulturskolen vil det være behov og se på et videre
samarbeid med kulturskolene rundt oss.
Det startet opp 6 nye elever på blåseinstrument i høst. Dette håper vi skal være en god start for
rekruttering til Høylandet Skolekorps om noen år. Skolekorpset har i dag 4 medlemmer som alle deltar
sammen med Øvre Høylandet Musikklag. Vi har ikke solgt dirigenttjeneste til skolemusikken i 2017,
vi håper å få til et videre samarbeid med skolemusikken i 2018. Det arbeides med å koordinere et
samarbeidsmøte med skolemusikken, familieteatret, norsk revy,pop-prosjektet og UKM våren 2018,
med fokus på utvikling av kulturskolen framover.
Kulturskolen og skolen hadde en felles konsert 4.mai 2017 og kulturskolen hadde en
avslutningskonsert før jul.
UNGDOMSARBEID.
I 2017 har vi fortsatt vårt arbeid med å involvere ungdommer i kommunens arbeid. Ungdommene har
blitt utfordret bla på hvordan vi kan styrke samarbeidet og på hvordan de kan bli mer synlig i sitt
arbeid. Ungdommene har blitt utfordret i større grad til å ta ansvar for å være delaktige i aktivitetene i
miljøet. Dette er noe de er positive til og de stiller opp på de ulike aktivitetene som blir planlagt.
MOT Høylandet.
Høylandet kommune har vært et Lokalsamfunn med MOT siden 2010. Kjernen i MOT-arbeidet i
kommunen er skoleprogrammet. Det blir gjennomført 15 besøk i løpet av ungdomsskolen, 8. – 10.
Side 40 av 59

trinn. MOT-coachene har ansvar for gjennomføring av disse. MOT-øktene gir ungdommene på
Høylandet kjennskap og eierforhold til MOTs verktøy og verdigrunnlag. Målet er å utvikle robuste
ungdommer, som inkluderer alle, og å styrke dem til å være med på å skape et tryggere og varmere
oppvekstmiljø på Høylandet.
I mai gjennomførte MOT Begeistringsuke, med en ny utfordring for hver dag. Det ble arrangert tur til
Lerkendal 16.mai (målgruppe 13-18 år), hvor hovedtanken er forebygging av tidlig debut når det
gjelder alkohol.
Det har blitt jobbet aktivt med MOTs grunnverdier i idrettslaget. Fotballag og skigruppa bruker MOTlogo på drakter og utstyr. MOT var med og arrangerte Tine fotballskole og Unge Motivatorer
(UM) var på ei skitrening i starten av oktober og hadde et opplegg hvor tema var positivt og
inkluderende miljø. Vi snakket også om hvordan en snakker til hverandre og at alle har et ansvar for at
miljøet er godt. Trenere og oppmenn i fotballgruppa har også fått påfyll/repetisjon fra MOT.
MOT-koordinator var på et kommunestyremøte i desember og fortalte litt om MOT, hvordan vi
arbeider i et forebyggende perspektiv, om forankring i Kunnskapsløftet og litt om noen av MOTs
verktøy.
Vi samarbeider med ungdomsleder og har vært med å arrangere ulike aktiviteter på klubben første
halvår 2017 (ungdommene). I september hadde vi MOT-camp på ungdomsklubben, en kveld med
fokus på samarbeid og å bli bedre kjent. MOT-voksne + ungdommer hadde ansvar for de ulike
postene.
I oktober 2017 skolerte vi tre nye Unge Motivatorer (tidligere Ungdom med MOT). Skoleringen ble
gjennomført i samarbeid med MOT i Grong, Snåsa, Overhalla og Namsskogan. Regionleder Rune
Olsen besøkte oss under skoleringa og vi gjennomførte årsmøtet for MOT Høylandet 31.10.17.
Våre Unge Motivatorer gjennomfører 3 besøk i 7.klasse før sommerferien, dette for å trygge
overgangen til ungdomsskolen. 23. november markerte vi MOT-til-å-glede-dagen, både på skolen og
litt rundt i lokalsamfunnet (skolen, kommunen, sykeheimen, butikken og på sosiale medier).
Vi fortsatte med prosjektet "Skolen som samfunnsbygger" første halvdel av 2017. I mars 2017 hadde
vi planleggingsdag med Bjørg-Elin Moen fra MOT sentralt + åpen temakveld samme kveld. Målet var
å gi alle voksne påfyll og hjelp til å skape et enda tryggere og varmere oppvekstmiljø på Høylandet.
Hovedtema for år 1 er: Bakgrunnsforståelse, Tøff kjærlighet og Godfølelsen. I 2017 fylte MOT 20 år
(vi feiret med et lengre innlegg i NA) og MOT-løftet ble innført.
Inneværende skoleår 2017/18 har vi en pause fra «Skolen som samfunnsbygger», vi går i gang med
2.år ved skolestart 2018.
Ungdomsklubb.
Ungdomsklubben er en viktig del av arbeidet for et godt oppvekstmiljø på Høylandet. Klubben har en
fast åpningskveld i uka. Klubben samarbeider godt med MOT. Klubben har 48 medlemmer i
aldersgruppen 13 - 25 år. Det er valgt et eget klubbstyre som fungerer aktivitetsskapende og
rådgivende i samarbeidet med klubbleder.
Nytt for 2017 er etablering av Ungdomsklubb Senior. Dette er et klubbtilbud for videregående alder og
opp til 25 år, og foregår på egen dag mellom 1700 og 1900. I den sammenhengen har vi også noe som
heter ”Ladestasjon”. Det er et tilbud for samme gruppen til å komme allerede 1600 samme dag for
akkurat det å lade opp seg selv og mobilen etter en lang dag. Her kan man spise litt, gjøre lekser, eller
rett og slett slappe av på klubben.
Vi har også 2017 hatt fokus på kultur. Klubben har et piano, kjøpt et el piano og noen gitarer, som blir
flittig brukt, noe som skaper en god stemning og i tillegg motiverer til en god musikalsk grobunn. Vi
har også i 2017 hatt vår årlige klubbtur. I år gikk turen til Steinkjer i stedet for Trondheim pga
uforutsett hendelse i trafikken. Fysiske miljøet på klubben er litt dårlig. Den største utfordringen med
lokalene er gulvet som er svært nedslitt og vanskelig med renhold.
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UKM 2017 ble gjennomført på Høylandet Samfunnshus. Det var en fin konsert og en god utstilling.
Vi merker en nedgang i påmeldingen, noe vi må ta på alvor og arbeide videre med i 2018.Vi deltok på
fylkesmønstring på Stjørdal med en fin gjeng ungdommer.
Pop-prosjektet:
Pop-Prosjektet har en lav aktivitet. Fremdeles er det mindretall av samspillkonstitusjoner, men mer
enkeltpersoner og små konstitusjoner på 2-3 personer som er der mer eller mindre fast å øver. Det
jobbes aktivt med å øke deltakelsen.
KULTUR
Høylandet har som mål å være en kulturkommune med et allsidig og variert kulturtilbud. Kultur bidrar
til trivsel og helse, og er viktig for en kommune.
Årets store happeninger på Høylandet var selvfølgelig Revyfestivalen og NM i revy. I år var det 30 år
siden første festival ble arrangert. At festivalen har holdt på i 30 år er litt av en bragd! En del av de
beste numrene ble også presentert i Olavshallen i Trondheim i slutten av november. Både i forbindelse
med festivalen på Høylandet, og i Olavshallen inviterte vi blant annet Trønderske politikere på
regionalt og nasjonalt nivå. Målet var selvfølgelig at så mange som mulig i det nye fylket skal bli kjent
med revymiljøene, og verdien av slike festivaler for både Trøndelag og resten av landet. Vi er veldig
glade for at mange tok turen både til Høylandet og Olavshallen! Vi mener dette har bidratt til å sette
Høylandet på kartet i det nye Trøndelag på en positiv måte.
Kulturplanen fortsatte å være et godt arbeidsdokument også i 2017. Kommunen ønsker bla å ha en
aktiv rolle i å koordinere og legge til rette for kulturarbeidet som skjer på Høylandet. Høylandet har
mange lag og foreninger som har verdifulle frivillige og ildsjeler som brenner for sitt frivillig arbeid,
disse er viktige for å kunne utvikle et godt kulturtilbud i kommunen.
Høylandet kommune deltar sammen med Norsk revy, i Resens (Regional utvikling og samfunns
entreprenørskap i Norge og Sverige) prosjekt i 2016-18, i samarbeid med Mitt universitet og Nord
Universitet og 42 norske og svenske foretak.Samfunnsentreprenørskap knytter sammen økonomiske,
humanistiske og sosiale verdier, som kan oppfattes å være utfordrende for samfunnets etablerte
tankemønster og organisasjonssystem. Nøkkelen er å finne nye samarbeidsmønster mellom parter, fra
offentlige institusjoner til bedrifter og enkeltpersoner. Resultatet av nye samarbeidsmønster forventes å
føre til innovasjon som kan ta form av et nytt produkt, strategi, ide eller organisasjon som oppfyller
sosiale behov av ulike slag.
Høylandet kommune sin kulturplan ligger til grunn for dette prosjektet. Vårt hovedmål i kulturplan er
at vi skal gi alle innbyggerne muligheter til kreativitet, utfoldelse og mestring gjennom et rikt
kulturtilbud. Norsk revyfestival er kommunens kulturelle fyrtårn. Et av målene i kulturplan er å utvikle
et innovasjonssystem for kultur. Vi ser et behov for mer samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor
og private aktører for å løfte kulturlivet på Høylandet. For kommunen vil innovasjon være helt avgjørende
for å møte nye behov, og på den måten være best mulig rigget for å utvikle et godt velferdssamfunn i
framtiden. Kommunen ser at frivillighet er viktig for å sikre gode velferdstjenester. Gjennom Resens har
vi arbeidet med innovasjonssystem for kultur på tre områder.
1. Ladestasjon for ildsjeler. Det ble søkt ut RUP midler, fikk 270.000.- i 2017. Prosjektleder ble
tilsatt, forretningsplan er under utarbeidelse. Høylandet kommune vil bli en av to pilot
kommuner.
2. Høylandet kreativt kulturhus. Norsk revyfaglig senter søkte kulturdepartementet om midler i
2017, søknaden ble ikke innvilget. Det er ikke arbeidet videre med dette prosjektet.
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3. Høylandet kommune har tilrettelagt for samarbeidsmøter med lag og foreninger. Bakgrunn var
å kunne etablere et kreativt forum for å legge til rette for andre samarbeidsformer på området.
Det har kommet frem behov i feltet for en koordinator i dette arbeidet. Arbeidet følges opp
videre i 2018.
Gjennomført i 2017:
 Utdeling av kulturprisen for 2017 ble tildelt Anita Østby .
 Opplæring av nye brukere (lag/organisasjoner) i bruk av tilskuddsportalen og sosiale medier.
 Arrangerte tur til Lerkendal for ungdommene 16. mai. Samarbeid mellom Høylandet
kommune, MOT, Sparebank 1 og Grongstad Transport.
 Arrangerte teaterdager, samt tilrettelegger for Turneteatret Verdal
 Etablerte et godt samarbeid med Namdal rehabiliteringssenter om ulike kulturtilbud
 Ivaretagelse av Kulturminner: ferdigstillelse av Hammer Bru, rydding av utsiktspunkt ved
Grongstadfossen
 Arrangert to kulturkvelder, i samarbeid med kulturkveldkomiteen.
 Fordelte kulturmidler ut fra søknader, til drift av lag/anlegg og kulturbygg.
 80 års jubileum av Kongsmoen kirke. Markeringen bestod av både salmekveld, gudstjeneste og
jubileumstreff med gode tilbakeblikk.
 Igangsatt planarbeid av folkehelsestier og turstier i Høylandet
 Startet prosessen med kartlegging av friluftsområder
 Tilsagnsmidler prosjektene; turskilt, folkehelsestier, og kartlegging av friluftsområder
 Den kulturelle spaserstokken. Målet er at alle seniorer/eldre i Høylandet skal ha mulighet til
å delta i sosiale aktiviteter og gode kultur/fritidstilbud.

5.3

PRIORITERINGER FOR OPPVEKST OG KULTUR I 2018
Virksomhetsplan oppvekst og kultur 2018:
 Revidere den helhetlig oppvekstplan
 Etablere tverrfaglig forum barn og unge
 Tilrettelegge for flerspråklige i barnehage og skole. Sikre kompetanse og god språkopplæring.
 Godkjenne barnehage og skole etter forskrift om miljørettet helsevern
 Følge opp den statlige kompetansestrategien for kvalitetsarbeid i skolen
 Utarbeide tilstandsrapport for skole og barnehage.
 Implementere ny rammeplan for barnehagen. Ny årsplan er laget.
 Realfagsatsing i barnehagen og i ledernettverk i Indre Namdal
 Deltagelse i prosjektet med MOT- skolen som samfunnsbygger.
 Skolen deltar i pulje 7 i Udir sin satsing «Vurdering for læring»
 Følge systematisk opp de nasjonale prøvene, skape bedre sammenheng mellom kompetansemål
mellom trinnene og fagene.
 Arbeide for større elevmedvirkning – i fag, vurdering og skolemiljøet.
 Revidere skolens handlingsplan mot mobbing og holdningsskapende arbeid
 Utarbeide vedtekter SFO
 Implementere den strategisk IKT plan for skolen.
 Utarbeide vedtekter for kulturskolen
 Se på muligheter for utvidelse av tilbud i Kulturskolen
 Implementere Rammeplan for kulturskolen
 Arrangere Temakvelder for Ungdom,
 Arbeide med innhold og organisering av ungdomsklubben
 Gjennomføre UKM lokalt, og samarbeid med Grong kommune om fylkesmønstringen på
Kuben .
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 Samarbeid med Universitet Nord og Norsk Revy i et interregionalt prosjekt om samfunns
entreprenørskap, Resens.
 Evaluere bygdakino tilbudet.
 Rullere Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
 Gjennomføre Turskiltprosjektet

6. RAMMEOMRÅDE 3 - HELSE OG OMSORG
6.1 VIRKSOMHET OG AKTIVITET
Helse og omsorg består av følgende tjenesteområder:











Ledelse og merkantile tjenester.
Legetjeneste. (Herunder legevakt og kreftsykepleier.)
Helsestasjon. Skolehelsetjeneste. Jordmortjeneste.
Re- og habiliteringstjeneste. Fysioterapi. Friskliv.
Rus- og psykisk helsetjeneste.
Sykeheim med akutt-, korttids-, langtidstilbud, samt skjermet enhet. (Tilbud 24/7)
Hjemmetjeneste. (Herunder hjemmesykepleie og hjemmehjelp.) (Tilbud dag/aften/helg)
Miljøarbeidertjenesten. (Tilbud 24/7)
Kommunal del av NAV.
Kommunalt produksjonskjøkken.

Budsjetterte antall årsverk pr år
Tjenesteområder
Ledelse og merkantile tjenester.
Legetjeneste.
Helsestasjon. Skolehelse. Jordmor.
Re-/habilitering. Fysioterapi. Friskliv.
Rus- og psykisk helsetjeneste.
Sykeheim.
Hjemmetjenesten.
Miljøarbeidertjenesten.
Kommunal del av NAV.
Kommunalt produksjonskjøkken.
Sum budsjetterte årsverk helse og
omsorg

2016
3,2
6,15
1,9

2017
3,2
6,6
1,9

1,8

1,0

1,9
21,14
6,02
16,32
0,6
3,9
62,93

2,5
20,05
5,4
17,35
0,6
3,75
62,35

Kommentar
0,2 lege utleid til NR + 0,2 kreftsykepleier
0,2 jordmor utleid til andre kommuner i ca 6
mnd.
I tillegg 1,3 privatpraktiserende
fysioterapeuter.
1 ny stilling + reduksjon 0,4
Flytting av ressurs til nytt ansvar.
Innsparingstiltak
Nytt tiltak opprettet i løpet av året.

Budsjett/regnskap 2017
Tabell 1: Hovedsummer
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Sum driftsutgifter inkl. avskr
Sum driftsinntekter inkl. motpost avskr.
Netto drift
Sum eksterne finansieringsutgifter
Sum eksterne finansieringsinntekter
Sum interne finansieringsutgifter
Sum interne finansieringsinntekter

Regnskap 2017 Oppr.budsjett 2017 Rev. Budsjett 2017
54 673 472
50 855 340
55 104 840
-13 987 612
-11 234 240
-14 275 640
40 685 860
39 621 100
40 829 200
2 395
-245
342 175
430 900
-626 215
-675 000
40 403 969
39 621 100
40 585 100

Tabell 2: Netto utgifter for hvert tjenesteområde 2017

261.478

Rev.
Budsjett
2017
437.978

567.707

0

5.700

5.700

-5.700

1.138.868

1.059.900

1.104.300

34.568

Regnskap
2017

Budsjett
2017

1.005.685

Avvik

3100

Administrasjon Helse og omsorg

3110

Næringsmiddelkontroll - reguleringspremie

3200

Helsesøstertjeneste

3201

Jordmortjeneste

186.482

382.350

194.550

-8.068

3202

Frisklivssentral - forebygging

108.052

125.100

111.500

-3.448

3203

Forebyggende tiltak barn og unge

168.889

137.300

155.300

13.589

3300

Legetjeneste

3.346.590

3.061.265

3.363.365

-16.775

3400

Rehabiliteringstjenesten

799.211

884.500

852.300

-53.089

3401

Medisinsk rehabilitering

8.279

25.900

25.900

-17.621

3402

Namdal rehabilitering IKS

831.822

831.100

831.100

722

3500

Sosialavdelingen - administrasjon

351.457

374.300

350.100

1.357

3510

Økonomisk sosialhjelp

578.589

443.800

653.800

-75.211

3512

Kvalifiseringsprogrammet

0

155 000

0

0

3530

Tilskudd krisesenteret i Nord Trøndelag

53.000

49.800

52.800

200

3531

Tilskudd driftssenter mot incest

4.438

4.700

4.700

-262

3537

Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag

0

12.700

12.700

-12.700

3700

Pleie- og omsorg - administrasjon

1.465.831

1.272.400

1.523.200

-57.369

3701

Høylandet sykeheim, pleie

11.826.825

11.711.375

12.045.675

-218.850

3703

Høylandet sykeheim, kjøkken

2.591.610

2.286.900

2.487.600

104.010

3704

167.193

175.600

167.600

-407

81.480

343.700

343.700

-262.220

3709

Høylandet sykeheim, vaskeri
Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten - KADtilbud
Høylandet Nytelsesfond

80

0

0

80

3801

Hjemmesykepleie

3.706.453

3.885.043

3.793.043

-86.589

3810

Miljøarbeidertjenesten

8.325.110

8.380.889

8.454.389

-129.279

3811

Miljøarbeidertjeneste - aktivitetstiltak

14.920

0

0

14.920

3812

Støttekontakt/Avlastning

349.589

577.600

374.600

-25.011

3815

Ungdomsbolig

945.886

798.500

897.700

48.186

3819

Arbeidstilbud til funksjonshemma

709.297

910.300

712.300

-3.003

3830

Psykisk helsevern

784.478

715.300

793.500

-9.022

3832

Tilskudd til Høylandet frivillighetssentral

585.313

575.000

575.000

10.313

3833

Tilskudd til mental helse Høylandet

8.000

8.000

8.000

0

3834

Forebyggende edruskapsvern

260.541

236.800

252.700

7.841

3999

Motpost avskrivinger rammeområde 3

0

-71 200

0

0

40.403.969

39.621.100

40.585.100

-181.131

3706

TOTALT
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I helse- og omsorgs budsjett for 2017 ble det, for å tilpasse budsjettet til tildelt ramme, lagt inn
innsparingstiltak på til sammen kr. 1 863 000,-. Kr. 1 056 000,- var knyttet til konkrete
innsparingstiltak, mens kr. 807 000,- var lagt inn som et uspesifisert innsparingskrav.
Innsparingskravet er i hovedsak dekket inn gjennom mindre utgifter til pensjon på kr. 1 163 000,-. I
tillegg viser regnskapet et mindreforbruk på kr. 181 000,-. Dette takket være god innsats fra ansatte og
ledere.

6.2 AKTIVITET I 2017
I utgangspunktet var det planlagt at det skulle foretas en gjennomgang av helse og omsorg i 2017.
Målsettingen er å avklare framtidig omfang og organisering av helse- og omsorgstjenestene. Dette
arbeidet ble ikke avsluttet i 2017, og er nå planlagt gjennomført i løpet av første halvdel av 2018. Med
bakgrunn i dette velges det å ikke presentere sammenligninger med andre kommuner, eller komme
med vurderinger knyttet til det enkelte tjenesteområdet i årsmeldinga for 2017.
Enhet helse og omsorg – Status virksomhetsplan 2017
 Helse og omsorg deltar i arbeidet med utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan.
 Planlagt kartlegging og utarbeidelse av folkehelseplan er tatt inn i arbeidet med gjennomgang av
helse og omsorg.
 Høylandet sykeheim ble sertifisert som Livsgledeheim 02.02. 2017.
 Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» er avsluttet og implementert i ordinær drift.
 Prosjekt «Vekferdsteknologi i Namdalen (VINA)» er etablert. 15 kommuner og Namdal
Rehabilitering deltar. Høylandet kommune er vertskommune. Prosjektet er en del av Nasjonalt
velferdsteknologiprogram, som innebærer deltagelse på nasjonalt nivå, ekstern veiledning og
økonomisk finansiering av prosjektleder og drift av prosjektet i 3 år. Prosjektleder ble tilsatt og
startet medio september 2017.
 Opplæring av ansatte gjennom bruk av e-læring startet høsten 2016 og er videreført i 2017. Viser
til eget punkt om dette. I tillegg er det i løpet av 2017 inngått avtale i forhold e-læring i forhold til
medikamenter.
 Sykeheimen og hjemmetjenesten ble samorganisert til en avdeling fra 01.02. 2017 med felles
midlertidig avdelingsleder. Ny fast avdelingsleder startet 01.05. 2017.
 Prøveordning med 2 turnusleger er evaluert, og det er besluttet å fortsette med 2 turnusleger.
 Eventuell etablering av helseklynge og hjelpemiddelsentral er ikke avklart i løpet av 2017.
 Tilbudet til hjemmeboende demente er videreført i 2017, og det er etablert et «Hukommelsesteam»
som kan foreta utredning i forhold til demens.
 Det er 2017 søkt om og fått tilskudd til gjennomføring av prosjekt «Utvidet tilbud om lindrende
behandling og omsorg ved livets slutt gjennom økt kunnskap og etablering av palliativt team».
 Kommunen deltok i arbeidet med ny organisering av NAV som trådte i kraft fra 01.05. 2017.
 Etablert prøveordning med turnusfysioterapeut i samarbeid med Namdal Rehabilitering (NR).
Fordelt med 60 % på NR og 40 % kommunen. Ordningen er evaluert med konklusjon at den
fortsetter.
 Det ble i 2016 inngått avtale mellom Namdal Rehabilitering og 6 kommuner om etablering av
felles kommunepsykolog, med NR som ansvarlig. Det har ikke lykkes å få tilsatt noen i stillinga.
 Det er fra 01.07. 2017 etablert kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold for rus og psykiatri.
Tilbudet er plassert i sykeheimen i, og det er inngått særavtale med Helse Nord-Trøndelag HF.
 Behovet for renovering og modernisering av helse- og omsorgsbygget er beskrevet i budsjett og
økonomiplan. Ytterligere konkretisering tas inn som en del av gjennomgangen av helse og omsorg.
 Rus- og psykisk helsetjeneste er styrket med 100 % stilling fra 01.01. 2017. Stillingen er finansiert
med tilskuddsmidler.
 Det er i løpet av 2017 foretatt mindre bygningsmessige endringer/tilpasninger i sykeheimen.
(Endring av vaktrom, ekspedisjon og medikamentrom.)
 Utarbeidet forslag til etablering av tverrfaglig forum barn og unge.
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 Det er arbeidet med løsninger for å legge til rette for flytting av tidspunkt for middag i sykeheimen.
Det er avsatt midler i budsjettet for 2018 til gjennomføring.
 Pga nye forskriftskrav og forventinger til legevakt er det igangsatt et arbeid for å vurdere framtidig
legevaktordning.
 «Mobil omsorg» (bruk av nettbrett ved besøk i hjem/omsorgsbolig) er tatt i bruk i
hjemmesykepleien høsten 2017, og vil bli videreført til andre tjenesteområder i 2018.
 Det er utarbeidet kommunal forskrift «Tildeling av langtidsopphold i sykeheim». Vedtatt av
Kommunestyret 23.05. 2017.
 Helse og omsorg har i 2017 søkt og fått tildelt kr. 875 000,- i tilskudd som er benyttet til
bemanningsøkning, kompetanseheving og innovasjon. I tillegg har kommunen for 2017 fått kr.
350 000,- til prosjekt «Utvidet tilbud om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt gjennom
økt kunnskap og etablering av palliativt team».
Legetjenesten
 Høylandet har god kompetanse og bemanning i legetjenesten. Prøveordning med 2 turnusleger ble
iverksatt fra 01.03. 2016, og besluttet videreført som en fast ordning i 2017.
 I 2016 ble det behandlet pasienter fra 50 ulike kommuner i Norge. Vi har ikke tilsvarende
summering for 2017.
 Pasienter som har fastlege på Høylandet kommer fra 12 ulike kommuner:
2016
Kommune

2017

Antall
1126

%
77,44 %

Antall
1147

%
76,57 %

Grong

203

13,96 %

219

14,62 %

Overhalla

43

2,96 %

50

3,34 %

Namsskogan

38

2,61 %

41

2,74 %

Namsos

9

0,62 %

9

0,60 %

Nærøy

19

1,31 %

17

1,13 %

Vikna

1

0,07 %

1

0,07 %

Snåsa

5

0,34 %

4

0,27 %

Lierne

3

0,21 %

4

0,27 %

Røyrvik

2

0,14 %

0

0,00 %

Osen

1

0,07 %

1

0,07 %

Trondheim

4

0,28 %

3

0,20 %

Verdal

0

0,00 %

2

0,13 %

1454

100 %

1498

100 %

Høylandet

Sum

 Høylandet har pr i dag et maks antall pasienter på fastlegelisten på 1 600. D.v.s. at 93,6 % av
plassene er benyttet. (I 2016 - 90,9 %)
Helsestasjon/skolehelse- og jordmortjeneste
 "Trygghetssirkelen" er innført som metode ved helsestasjonen, og det jobbes med videreføring til
barnehage og skole.
 Nye nasjonale retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste, helstasjon for ungdom og voksne.
Startet arbeidet med implementering av nye retningslinjer, og arbeidet med å inngå avtaler med
samarbeidspartnere er påbegynt.
 Jordmor utleid i 20 % stilling til andre kommuner i Indre Namdal i ca 6 mndr.
 Det er opprettet ansvarlig funksjon i forhold til «Barn som pårørende».
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Antall nyinnskrevne gravide
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt innen 2 uker
Antall førstegangs helseundersøkelse 6 ukers kontroll
Antall 2 – 3 års kontroller
Antall 4 års kontroller
Antall helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn grunnskolen

2016
8
8
8
16
15
19

2017
12
6
6
12
12
16

Fysioterapitjenesten/friskliv/koordinerende enhet.
 Vanlig drift på rehabiliteringstjenesten. Relativt kort ventetid for pasienter til privatpraktiserende
fysioterapeuter. Det har blitt gitt tilbud om individuell oppfølging, basseng-grupper og avtaler om
gruppetilbud til pensjonistlaget og frisklivsentralen. De privatpraktiserende fysioterapeutene har til
sammen hatt 318 pasienter. Aldersfordeling der de fleste er i yrkesaktiv alder, lite barn og ingen
over 90 år. Det er stor variasjon i diagnoser, men mange er knyttet til plager i
muskelskjelettapparatet. Det er flest kvinner som har gått til behandling.
 Diagnoselisten som gav enkelte pasientgrupper fri behandling ble fjernet i 2017, og førte til at alle
(med noen unntak) måtte betale egenandel. Dette påvirket imidlertid ikke etterspørselen etter
fysioterapibehandling i 2017.
 Kommunal fysioterapeut har fulgt opp henvisninger fra barn i skole, barnehage, institusjon og
hjemmebesøk. Gjennomført screeningundersøkelser, hatt individuell oppfølging og
gruppetreninger.
 Frisklivstilbudet: Våren 2017 ble prosjekt (finansiert av Fylkesmannen) med kondisjonsgruppe
avsluttet. Vår /sommer samarbeidet frisklivssentralen med LHL om gjennomføring av gågruppe.
Høst 2017 var ansatt ved frisklivssentralen overflyttet til legekontoret, og det var derfor ingen
aktivitet ved FLS denne høsten.
 Registrering av hjelpemidler i journalprogram ble påbegynt i 2017, med mål om mer fleksibel
lagring av hjelpemidler.
 Avtale om turnusfysioterapeut i samarbeid med Namdal Rehabilitering (NR) ble videreført i 2017 60 % Namdal Rehabilitering og 40 % Høylandet kommune. Dette har resultert i mer aktivitet med
bla barselgruppe, kontinuerlig oppfølging i hverdagsrehabilitering og noe tettere oppfølging av
beboere/brukere på sykehjemmet.
 Det er utlevert 239 hjelpemidler via HMS til innbyggere i Høylandet kommune i løpet av 2016. Ca.
samme antall som i 2016.
 I 2017 har vi benyttet 275 døgn av 277 disponible ved Namdal Rehabilitering IKS (99,3 % - i 2016
97,1 %). Fordelt på 21 opphold med varighet 7 – 14 dager. 25 av disse døgnene er omregnet til
bruk av basseng for barn, og 1 døgn er brukt på ambulant team (logoped).
Individuell plan – Antall brukere pr. 31.12
Koordinator og/eller ansvarsgruppe – Antall brukere pr. 31.12

2016
11
18

2017
18
15
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Rus- og psykisk helsetjeneste (Psykososialt team)
 Kommunen fikk i 2016 tilskudd fra Fylkesmannen til opprettelse av 100 % stilling innen rus- og
psykisk helsetjeneste. Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid startet i denne
stillingen 01.01. 2017.
 Antall henvisninger til tjenesten har økt som følge av ressursøkning, og at det i løpet av 2017 har
vært en bred informasjon om tjenesten til befolkningen og aktuelle samarbeidspartnere.
Henvisning/henvendelse fra
Fastlege
Andre kommunale tjenester
Tatt kontakt selv
Spesialisthelsetjenesten
Sum

Antall 2017
5
5
2
2
14

 Flere henvisninger knyttet til lettere psykiske helseplager. Tjenesten kan tilby kort ventetid, noe
som forebygger en videre utvikling av helseplagene.
 Tjenesten bidrar, gjennom et tett samarbeid med ander kommunale tjenester, til en god samordning
av et helhetlig livsløpstilbud til innbyggerne.
 Opprettelse av tilbud om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for rus og psykisk helse fra
01.07. 2017.
 Det er inngått et samarbeid mellom Namdal Rehabilitering og 6 eierkommuner om tilsetting av
kommunepsykolog. Ikke lykkes å rekruttere psykolog i løpet av 2017.
 Brukerplan-registrering gjennomføres hvert. 2. år. Dette er en kartlegging av personer med
psykiske lidelser og ruslidelser som har et tjenestetilbud i kommunen. I 2016 ble det kartlagt 18
personer med psykisk problemer og 6 med rusproblemer.
Sykeheim/Hjemmetjenesten/Miljøarbeidertjenesten
 Sykeheimen ble sertifisert som Livsgledehjem 02.05. 2017.
 Fra 01.02/01.03. 2016 ble det startet en prøveordning med årsturnus innen pleie og omsorg samt
Miljøarbeidertjenesten. Prøveordningen er vedtatt for en periode på 2 år. Evalueringer i 2017 viser
at de fleste er fornøyd med ny turnusordning med unntak av noen få områder.
 Planlagt gjennomgang og vurdering av tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg samt
Miljøarbeidertjenesten ses i sammenheng med gjennomgang av hele helse og omsorg i 2018.
 Planlegging av bygningsmessig renovering og modernisering av sykeheimen ses i sammenheng
med gjennomgang av helse og omsorg.
 Nytt sykesignalanlegg i sykeheimen og nye trygghetsalarmer ses i sammenheng med prosjekt
«Velferdsteknologi i Namdalen».
Sykeheimen – Beleggsprosent
Kommunal øyeblikkelig døgntilbud somatikk/rus/psykiatri – Ant innleggelser
Kommunal øyeblikkelig døgntilbud somatikk/rus/psykiatri – Ant liggedøgn
Hjemmetjenesten – Ant brukere pr 31.12
Miljøarbeidertjenesten – Ant brukere pr 31.12
Omsorgsboliger – Beleggsprosent

2016
82,7 %
15
41
76
20
93,5 %

2017
83,5 %
11
41
64
21
89,8 %

Kommentar: Flere av pasientene i pleie og omsorg har bistand fra flere fagområder som f.eks. både
hjemmesykepleie og hjemmehjelp, men telles kun 1 gang.
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NAV/sosiale tjenester
 Det har over tid foregått en evaluering av NAV-organiseringen i Indre Namdal. Utprøving av ny
organisering ble iverksatt 01.05.17. Utprøvingen skal foregå ut 2018
 Antall sosialhjelpsmottakere er stabilt lavt.
2014
12

Antall sosialhjelpsmottakere

2015
17

2016
16

2017
13

Produksjonskjøkken
 Leverer 5 måltider mat til sykeheimen pr dag og tørrmat. I tillegg tilbys flere måltider hvis det er
enkeltpasienter som har behov for det.
 Produserer ca 25 porsjoner middag pr dag til sykeheimen, og ca 30 porsjoner pr dag til
hjemmeboende via matombringing som er et tilbud 7 dager i uka.
 Det produseres brød til barnehagen, og snitter/kaffebrød til møter o.l.
 Det er ønske om økt matproduksjon til eks. skole og barnehage, men dette begrenses i forhold til
ressurser, tilrettelagt areal og nedslitte lokaler/utstyr.
Kompetanse. Grunn-/etter- og videreutdanning
 En ansatt holder på å gjennomføre master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre. Planlagt
avsluttet i 2019.
 En ansatt holder på å gjennomføre videreutdanning innen rus. Planlagt avsluttet i 2018.
 To ansatte startet på helsefagarbeiderutdanning i 2017. Planlagt avsluttet i 2018.
 Grunn-/ etter- og videreutdanning finansieres i all hovedsak av eksterne tilskuddsmidler.
 Det er gjennomført en omfattende kompetansekartlegging i tilknytning til prosjekt «Utvidet tilbud
om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt gjennom økt kunnskap og etablering av
palliativt team», og det har startet kompetansetiltak for flere ansatte i regi av dette prosjektet i
2017.
 En lege har hatt 3 mndr permisjon til faglig fordypning i lindrende behandling fra 01.11. 2017.
 I tillegg har ansatte deltatt på diverse andre interne og eksterne kurs.
E-læring
 Helse og omsorg er, som andre offentlige virksomheter, underlagt et omfattende regelverk. For å
sikre og øke kompetansen blant de ansatte, ble det etablert et e-læringstilbud i 2016 i første
omgang for de ansatte innen pleie og omsorg samt Miljøarbeidertjenesten.
Gjennomførte kurs e-kurs
Antall ulike kurs-tema



2016*
235
27

2017
712
34

Tilbudet om e-kurs for ansatte startet i oktober 2016.

De kurstema som er gjennomført og bestått flest ganger er:
Ansvar ved utdeling av medikamenter (Nytt 2017)
Brukermedvirkning – Innhold og kvalitet i tjenesten
Tyveri av legemidler (Nytt 2017)
Journalføring
Rett til vern mot spredning av opplysninger
Pliktmessig avhold for helsepersonell
Rett til innsyn i journal etter dødsfall (Nytt 2017)
Forsvarlighetskravet ved bytte av vakter (Nytt 2017
Avvikshåndtering

2016
13
11
11
10
31

2017
43
40
39
39
35
35
34
32
30
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Taushetsplikt på personalrom
Privat mobilbruk i tjenesten
Rett og plikt til opplæring

32
37
35

26
24
19

 Det er utarbeidet en plan for hvilke kurs ansatte skal gjennomføre, også ansatte innen de øvrige
tjenesteområder i helse og omsorg. Det er utarbeidet en egen kursplan som vikarer må
gjennomføre.
 Inngått ny avtale i 2017 vedr e-læringskurs i medikamenthåndtering. I første omgang for 40 ansatte
fordelt på alle avdelinger i helse og omsorg.

6.3






















PRIORITERINGER FOR HELSE OG OMSORG I 2018

Utarbeide folkehelseplan.
Tilby hverdagsrehabilitering.
Ta i bruk velferdsteknologi innen pleie og omsorg.
Ferdigstille vurdering og framtidig omfang og organisering av helse- og omsorgstjenestene.
Etablering og gjennomføring av «lindrende behandling».
Innføre nye arbeidsmetoder gjennom velferdsteknologi.
Helseberedskap: Avklare legevaktsamarbeid.
Utrede og kostnadsberegne bygningsmessige behov i helse- og omsorgsbygg.
Resertifisering av Livsgledeheim.
Tilsette kommunepsykolog i samarbeid med Namdal Rehabilitering og andre kommuner.
Etablere tverrfaglig forum for barn og unge, med rutiner både på individ- og systemnivå.
Flytte tidspunkt for middag i sykeheimen.
Mobil omsorg.
Evaluering av prøveordning med årsturnus.
Nye nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon,
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.
Revidering av plan for kommunal rehabilitering.
Evaluering og bedre forankring av koordinerende enhet.
Barn som pårørende.
Organisering av hjelpemidler.
Gjennomgang av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til
personer med utviklingshemming. «Det gjelder livet»
Avklare organisering og sammensetning av fagnettverk innen helse og omsorg i Region Namdal.
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7. RAMMEOMRÅDE 4 - UTVIKLING
7.1

VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Enheten for Utvikling omfatter følgende fagområder:
 Teknisk kontor.(Vei/gatelys, vann, avløp, renovasjon, bygg/boliger, brann, feiing).
 Landbrukskontoret (jordbruk, skogbruk, miljøvern og næring)
 Næring (næring- og utviklingsarbeid)
Personalsituasjonen pr. 31.12.2017
Fagområder

Faste
stillinger
0,5
13,70

Kommunalsjef/ledelse
Teknisk kontor
- Teknisk sjef
- Avdelingsingeniør
Driftspersonell
- Vaktmesterteam
- Vaktmesterassistent
- Renholdere
Landbrukskontoret
- Jordbrukssjef
- Skogbruksansvarlig
- Fagkonsulent jord
- Miljøvern
Næringsressurs

1,00
1,00
5,20
1,00
6,15
0,80
0,30
0,55
0,35
0,5

Sum

2.00

0,5

17,35

Det har vært en økning i renholdsressurs på 0,65 % siste året, som følge av krav om fast ansettelse
etter flere års vikartjeneste.
Ressursbruk:
Tabell 1. Hovedsummer
Sum driftsutgifter inkl. avskr
Sum driftsinntekter inkl. motpost avskr.
Netto drift
Sum eksterne finansieringsutgifter
Sum eksterne finansieringsinntekter
Sum interne finansieringsutgifter
Sum interne finansieringsinntekter

Regnskap 2017
33 643 692,84
-20 277 664,53
13 366 028,31
13 414,79
106 479,13
-655 703,73
12 830 218,50

Oppr.budsjett
2017
27 611 731
-17 464 931
10 146 800

Rev. Budsjett
2017
31 666 931
-19 934 131
11 732 800
7 000

169 100
-171 600
10 144 300

198 100
-755 600
11 182 300

Side 52 av 59

Tabell 2. Netto utgifter for hvert tjenesteområde
Tjenesteområde

40*
4100
4101
4102
4103
42*
43*
4510
4540
455*
456*
460*
461*-462*
463*
465*
471*-476*
477*-478*
499*

Regnskap
2017

Sentrale utvalg og råd - politisk del
6 237,50
Utviklingsenheten - Næring
815 818,58
Plansaksbehandling
133 100,74
Bygge-, delings og seksjoneringssaker
180 323,78
Kart og oppmåling
463 158,99
Landbruksforvaltning
1 086 654,42
Miljøforvaltning
348 513,85
Kommunalteknisk drift - administrasjon
604 336,73
Feiervesen
Brannvesen
1 619 524,53
Kommunale veger inkl. gatelys og off.plasser
3 587 692,70
Kommunal vannforsyning
71 142,96
Kommunalt avsløpsnett og rensing
Tømming av private slamavskillere - slamlagune
20 027,72
Renovasjonstjenester
-118 495,46
Kommunale bygg.
8 748 357,14
Bolig og industriområder
-364 804,19
Kalkulatoriske kostnader og avskrivninger
-4 371 371,49
SEKTOR FOR PLAN OG NATURFORVALTNING
12 830 218,50

Revidert
Budsjett

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

11 000
848 800
145 000
170 100
139 400
1 101 800
339 400
671 769

kr
kr
kr
kr

1 508 000
3 032 700
70 800
42 800

Avvik kr

kr
(96 500)
kr
7 918 931
kr
(375 900)
kr (4 345 800)
kr 11 182 300

4 763
32 981
11 899
-10 224
-323 759
15 146
-9 114
67 432
0
-111 525
-554 993
-343
42 800
-20 028
21 995
-829 426
-11 096
25 571
-1 647 919

Regnskapet viser at enheten i 2017 hadde et underskudd på kr 1.647.919 mot kr 2.582.062,- i 2016
Dette er fremdeles ikke tilfredsstillende, og vi fortsetter å jobbe grundig for å sikre forbedring, for å
utføre våre pålagte oppgaver innefor de rammer vi tildeles i budsjettet. Samtidig ser vi at vi har spart
det vi kan på vedlikehold over forholdsvis mange år, som medfører at vi står overfor noen store løft i
årene som kommer, både på bygninger og på tekniske anlegg.
De største avvikene kommer på følgende ansvar:
4103: Kart og oppmåling: 323`tusen
Det var i utgangspunktet avsatt av ressurser i 2017 til å ivareta byggeledelse på utbygging barnehage,
og til å bistå helse ved gjennomgang av lokalene på helse og omsorgssenteret. Det tok mye lenger tid
enn forutsatt å komme i gang med utbygging barnehage, slik at dette prosjektet ble utsatt til 2018.
Prosjektet med gjennomgang av helsesenteret ble heller ikke igangsatt i 2017.
Imidlertid gikk vi inn i nye Trøndelag ved årsskiftet 2017/2018, og i forbindelse med skifte av
kommunenummer måtte alle opplysninger i grunnbok og matrikkel være kvalitetssikret og riktig.
Høylandet kommune fikk en stor jobb å gjøre her, da her var unnlatelsessynder helt fra tidlig på 1900tallet. Det var vanskelig å se omfanget av arbeidet før godt utpå høsten, men takket være utsatte
prosjekter klarte vi å løse dette i all hovedsak med egne ressurser.
I tillegg ble det av rådmannsgruppen besluttet å innføre etablering av FKB tiltaksbase i Indre Namdal i
2017. Dette systemet gir en besparelse på sikt, da alle nye bygg legges inn etter hvert som de
byggemeldes, og kommer rett inn i sentralt kartsystem på landsnivå, men innføring av og opplæring i
nye systemer medfører økt timeforbruk i starten. Slik er det gjort en stor jobb innenfor kartfeltet i
2017, og fordelingen av interne timer speiler omfanget av arbeidet som er gjort,
4550-4555: Brannvesen; 111’
Ca. 30 tusen kom på bakgrunn av en uforutsett reparasjon av brannbil (elektronikk på girkassen)
Samarbeidsavtalen medførte større utgifter til vakttillegg, samt på kurs og oppholdsutgifter enn det
som var forutsatt.
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4561: Veg- og gatelys:
Gatelysene på Vargeia fungerte ikke da mørketida kom for fullt høsten 2017. Det viste seg at det var
brudd på kabel ikke mindre enn tre steder. Det ble en god strøm av klager, og det besluttet at
gatelysene måtte utbedres. Dette medførte en utforutsett utgift på tampen av året på 50 tusen.
4560 og 4563; Vedlikehold veger og plasser 530’
Budsjettet ble i løpet av 2016 oppjustert fra 900.000 til 1.3 millioner, men ender på 1,9 millioner.
Budsjettet ble i 2017 ble satt til 1,9 mill, deretter økt til 2,7 mill ved utgangen av august. Ved
inngangen til desember stod det igjen 300 tusen, og vi trodde derfor budsjettet skulle holde. Desember
ble mer værrik enn vi håpet på, og det reelle tallet på vegvedlikehold ender på 3,2 mill, og et
underskudd på 554.000, i all hovedsak vintervedlikehold.
Året startet med mye vekslende føre mellom snø og is, og mye strøing. Det ble satt fokus på strøing,
noe som medførte at disse utgiftene er betydelig redusert førjulsvinteren 2017. Vi har også fokus på å
forbedre kvaliteten på anbudsgrunnlag før neste fireårsperiode, og bruker tid på å få
sammenligningsgrunnlag både fra nabokommuner og andre aktører i egen kommune. Vi har også
meldt oss inn i Norsk vegteknisk forening, som deltar i et eget nettverk med fokus på forbedring av
kommunale anbudsprosesser på vintervedlikehold.
4630, Tømming av private slamavskillere 20’
Private slamavskillere tømmes annenhvert år, fritidsboliger tømmes hvert fjerde år, mens avgifta
kreves inn hvert år. I 2017 hadde vi ikke hovedtømming, men likevel har vi underskudd på driften på
20.000. Vi har hatt underskudd siden 2012, og akkumulert underskudd nå er på 643.000. Vi er derfor
nødt til å revidere regulativ og betalingssatser for slamavgift i 2018.
Kommunale bygg påfører ansvarsområdet et underskudd på 829’.
4740 og 4742 kommunale boliger og omsorgsboliger påfører ansvarsområdet et underskudd på
196.000. To til tre omsorgsleiligheter har stått ledige gjennom deler av året, og selv om forventede
leieinntekter ble justert ned ved budsjettreguleringen, kom vi 150.000 under budsjett ved årets slutt.
Boliger til utleie har hatt en budsjettoverskridelse utgjør 63.000, omsorgsboliger utgjør 330.000, (der
tap av leieinntekt liggerpå 150.000). To til tre leiligheter har stått tomme store deler av året, og tap av
leieinntekter går fremdeles på budsjettet til utvikling. I tillegg har vi vært nødt til å oppgradere to
leiligheter i forbindelse med skifte av leietakere, som har påført oss en merkostnad.
Framleide boliger har gitt høyere inntekt enn forutsatt.
Sjukeheimen har hatt en forhøyet utgift til lønn av renholder på 95.000. Dette skyldes sykdom og
ekstra innleie av personell bl.a. i fbm rundvask. Videre har vi overforbruk på 10-25.000 på alle poster
på budsjettet, herunder renholdsartikler, elektrisk forbruksmateriell, kjelkraft, kommunale avgifter,
kjøp av tjenester på sykeheimen. Samlet utgjør alle overskridelsene på heimen 425.000.
4764: Kommunen kjøpte skysstasjonen i mars 2017, og fra april har utviklingsavdelingen stått for
driften av denne. Det er blitt gjennomført et prosjekt med oppgradering av alle rom, med total
utskifting av møbler. Det er også skiftet vinduer, noe som har medført både lavere strømforbruk, og
mer fornøyde gjester. Ventilasjonsanlegget brøt imidlertid sammen da skyssstasjonen hadde sitt første
fullbookede treukers-opphold høsten 2017. Med gjester på alle rom som dusjet flere ganger daglig var
behovet for ventilasjon påtrengende for å unngå skader på bygget. Ventilasjonsanlegget ble skiftet
innenfor de midlene som var avsatt til oppgraderingsprosjektet. Noen av utgiftene til oppgradering av
møbler ble derfor tatt på drift, samt at utskifting av ytterdører ble satt på vent. I tillegg valgte vi å ta
inn ungdommer på sommerjobb for å gi vegfarende et tilbud om overnatting i sommersesongen. Vi
hadde mellom 30 og 40 overnattinger disse ukene. Samlet gikk dette ca i null. Driften av skysstasjonen
endte med en pluss på 222.000, som var 27.000 høyere enn revidert budsjett.
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7.2

AKTIVITET I 2017

Teknisk kontor
 Vedtatt reguleringsplan for Eidsåbukta hyttefelt
 Ferdigstilt Almås bru
 Ferdigstilt prosjektet med digitalt ledningskartverk
 Gjennomført forprosjekt renseanlegg Vadamoen
 Gjennomført utredning av sentrum renseanlegg
 Sluttført prosjekt nye styringsskap vannforsyning.
 Kjøp av bygg for å ivareta behovet for flyktningeboliger
 Ferdigstilt heisprosjektet på sykeheimen
 Kjøpt og oppgradert skysstasjonen.
 Forprosjekt idrettshall. Kalkulert og bidratt til utredninger på flere ulike alternativer for
flerbrukshall.
 Utarbeidet kravspesifikasjon for ny brannstasjon
 Byggesaksbehandling, fradelingssaker og matrikkelføring. My retting i fbm overgangen til nye
Trøndelag/innføring av nye kommunenummer.
 Utarbeidelse av reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Hjorten - sentrum og Lille Tyldum sentrum.
 Sekretærfunksjon Midtre Høylandet Borettslag.
 Startet prosjektering av utvidelsen av Vargeia Barnehage
 Startet utarbeidelsen av vedlikeholdsplan kommunale veger
 Startet arbeidet med vedlikeholdsplan kommunale bygg.
 Startet arbeidet med boligpolitisk handlingsplan
 Utarbeidet anbud på ny brannbil
 Utarbeidet anbud, kjørt konkurranse og igangsatt bygging av kai på Kongsmoen
 Utarbeidet anbud, og igangsatt prosjektet Elveparken boligtun
 Utarbeidet planforslag for opprusting skolegård (tippemiddelprosjekt)
 Teknisk etat bidro vesentlig ved kronprinsparets besøk på Øyrkollen
Teknisk kontor har også i 2017 hatt mange og store oppgaver. Vi har løst oppgavene med svært
begrenset bruk av konsulent/ekstra ressurser.
Landbrukskontor:











Produksjonstilskudd og miljøtilskudd i jordbruket, saksbehandling og kontroll.
Nydyrking,- saksbehandling og godkjenning av planer.
Grøfting, godkjenning av planer,- tilskuddsforvaltning
Miljøvirkemidler i skog- og jordbruk (SMIL/ NMSK), saksbehandling og utbetaling.
Jord- og konsesjonslov, naturmangfoldlov, motorferdsellov, skogbrukslov, saksbehandling
Bruksutbygging og tilleggsnæring, søknader Innovasjon Norge, ferdiggodkjenning og
utbetalingsanvisning
Skogfondsordningen, saksbehandling, anvisning og kontroll.
Gjødselplanlegging
Vilt og fiskeforvaltning
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Oppfølging av kommunalt skadefellingslag ift. drift og fellingsforsøk. Samarbeid med Grong.
Grong har sekretariatsfunksjon.
Deltok i prosjektgruppa for nye skogbruksplaner Høylandet - Grong
Skogpådriverprosjekt Namdal
Utvalgt naturtype slåttemyr, Rosåsen vest – medvirkning prosess.
Naturreservat med kommunal forvaltning, (8 stk.) - oppfølging og saksbehandling. Ett nytt
reservat med kommunal forvaltning 2017; Folldalen (Øy-Folldalen). Utvidelse Råbesdalen NR.
Arbeid med forvaltningsplaner for Langfjelldalen-Holmdalan NR, Aundalen NR og
Råbesdalen NR. Vaktmesterordningen i Øie og Flakkan NR videreført. Forsøk på slått av
vassvegetasjon i Ner-Flakkan.
Sekretariat for fjellstyret
Prosjekt «Fremmede skadelige arter». Registrering og bekjemping pågår. Kartlegging og
bekjemping langs vassdrag gjenstår.
Kulturminnevern – oppgradering av Hammarsbrua. Prosjekt avslutta med to strøk linoljemaling
på tak og vegger juni 2017.
I samarbeid med næringsforeninga arrangert vellykkede landbruksdager i april

Næringskontor








Forvaltning av næringsfond: Næringsfondet ble tilført kr. 400.000 fra Nord-Trøndelag
fylkeskommune i 2017. Det er foretatt 19 tildelinger til næringslivsbedrifter fra kommunens
næringsfond, til sammen 350.998 kr. Fondets beholdning pr 31.12.17 er kr. 1.067.743, av dette
utgjør disponible midler kr 669 849.
Næringskonsulent deltar som fast medlem i styret for Indre Namdal Regionfond samt
deltakelse i Fylkeskommunens Forum for Næringsutvikling.
Det er foretatt møter med enkeltbedrifter i kommunen. Bedriftsbesøkene har synliggjort
gjennom Høylandet næringsforenings post «ukas bedrift» på facebook.
Arbeid med kompetansekartlegging hos små bedrifter, kompetanseprosjeket i regi av region
Namdal.
Sekretærfunksjon for Høylandet næringsforening.
I kraft av sekretærfunksjonen arrangert flere kurs og arrangementer i næringsforeningens regi,
bl.a.
o Kveld med fokus på etablering og utvikling av bedrift i januar, med aktører fra
Innovasjon Norge, Namdalshagen, Lierne Viltforedling og Buøy gård. Godt besøkt med
ca 50 tilhørere.
o Vellykkede landbruksdager siste helga i april,
o «Kreativt kokkekurs» med fokus på lokalmat i samarbeid med fylkeskommunen i mai,
o Kurs i vertskapsrollen i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag reiseliv i april,
med oppfølgingssamling i september,
o Kurskveld i presentasjonsteknikk i oktober,
o Julefestival i november
o Innovasjon Norge-kurs, Bygg bedrift for kreative næringer. Her var det deltakere fra
Rørvik i nord til Trondheim i sør. Første samling i desember, og andre samling på
nyåret 2018.
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Deltatt på samlinger og bedriftsnettverk i fbm strategi- og nettverksbygging for nye region
Namdal og nye Trøndelag.



Søkt og fått godkjent midler gjennom NKom til utbedring av bredbåndtilbudet på Øvre
Høylandet. Pågående prosess.



Gjennom mobil- og bredbåndsprosjektet i Indre Namdal søkt om, og fått midler til utbedring av
bredbånd til saga i Aavatsmarka

7.3

PRIORITERINGER FOR UTVIKLING I 2018

Landbruk
 Lovsaker, hovedsakelig jordlov, konsesjonslov og naturmangfoldloven
 Drenering, saksbehandle søknader
 Nydyrking, saksbehandling av plan
 SMIL, årlige lokale strategier, saksbehandling av søknader. BARK (bevaringsprogram for
utvalgte arkeologiske kulturminner). Kombineres med SMIL.
 Avlingsskade (klimabetinget)
 Gjødslingsplanlegging, aktiviteter ifm. Jord- og plantekultur (pådriver)
 Bruksutbygging; Søknadsbehandling, videresending til Innovasjon Norge. Elektroniske
søknader.
 Utmarksforvaltning/reiseliv (sporadisk, prosjektorganisert.)
 Autorisasjon plantevern (drifting av autorisasjonsdatabase til Mattilsynet).
 Organisert beitebruk, søknadsbehandling hovedsakelig sau.
 Regiongruppe landbruk (Landbrukskontora i Namdal, FM og IN
 Aktiv kontakt med landbruksnæringa. Deltakelse på fagmøter og årsmøter i faglaga.
 Produksjonstilskudd. Delta på kontroll av søknader.
 Bistå og følge opp Skogprosjekt Namdal
 Bistå i prosjektgruppa for arbeidsgruppe nye skogbruksplaner Høylandet-Grong
 Sekretæriat for Fjellstyret
 Fullføre rullering av skjøtselsplan for slåttemyrer
 Slått av kantvegetasjon i Flakkan
 Få godkjent forvaltningsplaner for Langfjelldalen – Holmdalen, Aundalen og Råbesdalen
naturreservater
Teknisk










Sluttføre arbeidet med boligpolitisk handlingsplan
Fullføre vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg
Sluttføre arbeidet med vedlikeholdsplan for alle kommunale veger
Starte bygging av kommunale utleieboliger i sentrum
Igangsette bygging av utvidelse barnehage
Kjøp av ny brannbil
Kjøp av ny redningsbil
Fullføre prosjektet med ny reservevannløsning for det kommunale vannverket
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Bistå kommunalsjef helse ved gjennomgang av funksjoner og rombehov på
helsesenter/sykeheim
Avslutte prosjektet utbygging av Kongsmoen kai og få utbetalt fylkeskommunalt tilskudd
Starte prosjektet med å skifte varmtvannstanker på sykeheimen
Utskifting av pumpestasjon Haugland
Bistå ved prosjektering av oppgradering skolegård

Næring
 Være tilrettelegger for å bidra til næringsutvikling ved å legge til rette for utvikling av bygg og
arealer
 Jobbe med å generere aktivitet til Kongsmoen industriområde
 Være aktiv i fht å søke ut penger til bredbånd/fiberutbygging
 Gjennomføre tiltak vedtatt for året 2018 i kommunens næringsplan

8. AVSLUTNING – UTSIKTER FREMOVER
Som årsmeldinga viser har 2017 vært et spennende og krevende år på mange vis, ikke minst å sikre tett
oppfølging av daglig drift koblet med mange utredninger/vurderinger knytta til bygningsmessige
behov i kommunen.
En viktig prioritet i 2018 blir å fortsatt levere gode tjenester på en rekke fagområder samt sikre
fremdrift på viktige utviklingsområder. På flere områder er vi avhengig av tett samarbeid med andre
kommuner.
Høylandet har fattet vedtak om å rette hovedsamarbeidsretningen mot kommunene i Midtre Namdal
men ser også mange muligheter knytta til å samarbeide på tvers av regioner innen Namdalen. Fra 1.
januar 2018 er Trøndelag fylke en virkelighet og det blir svært viktig å posisjonere et sterkt og samlet
Namdalen innen det nye fylkeskartet. Det nye regionrådet for Namdalen blir en viktig arena i så måte.
Formålet er å sikre en felles og solid stemme som bidrar til utvikling i Namdalen.
I begynnelsen av året vil det utarbeides en Namdalsstrategi som vil gi viktige prioriteringer og føringer
for namdalssamarbeidet. Vider jobbes det med å etablere et rådmannsforum for Namdalen.
Rådmannen ser frem til et slikt forum som kan følge opp operative tema fra diskusjoner i regionrådet
for Namdalen, samt være et fora for å diskutere mulige samarbeidsområder/tema på tvers av
namdalskommunene.
Mye er for tiden i «bevegelse» innad i Namdalen inkl. arbeidsprosesser blant fire kommuner i Indre
Namdal om et styrket og langsiktig samarbeid (Grong, Lierne, Røyrvik, Namsskogan);
avklaringsprosesser knytta til oppløsning av Midtre Namdal samkommune innen 2020; etablering av
«nye Namsos kommune» samt kommunesammenslåingsprosess i Ytre Namdal mellom Vikna og
Nærøy. Med dette bakteppet må Høylandet «trå i takt med» og avvente utfall av flere prosesser som
grunnlag for å få avklart de beste samarbeidsordningene i årene framover.
For Høylandet konkret vil det i 2018 rettes fokus på gjennomføring av ny handlingsplan 2018-2021. Vi
har satt et ambisiøst mål om at Høylandet skal ha 1300 innbyggere i 2020. Dette krever oppfølging på
ulike vis. Det vil i løpet av 2018 igangsettes bygging av leiligheter ved «Elveparken Boligtun». Med
bakgrunn i kommunens næringsstrategi vil kommunen fokusere på å være en god tilrettelegger for
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eksisterende og nytt næringsliv. Dette vil inkludere ferdigstilling av kai ved Kongsmoen
industriområde samt utbedring av bredbånd- og mobildekningen i kommunen. Et aktivt aktivitetstilbud
er for mange viktig mht. bolyst. En endelig avklaring mht. bygging av en hall vil være viktig.
Det har over flere år blitt utført svært begrensa vedlikehold/utbedringer av kommunale bygg. Takket
være flott innsats av vaktmesterteamet har byggene generelt blitt holdt i god stand. På flere bygg ser en
imidlertid klare behov for at større utbedringer blir utført. Utbedring/utbygging av barnehagen
igangsettes i 2018, samt noen utbedringer på skolen og skolegården.
Kommunens handlingsrom til å foreta større investeringer har vært svært begrenset. Å få økt
kommunens inntekter samt kontinuerlig sikre mest mulig effektiv drift og fine mulige innsparinger blir
svært viktig både i 2018 og årene fremover. Fra 2018 blir det innført generell eiendomsskatt. Dette gir
kommunen et noe større handlingsrom til å kunne foreta investeringer enn tidligere år. En videre
avklaring mht. prioriterte investeringer i årene fremover blir en viktig oppgave i 2018.
I 2017 ble det feiret 30-års jubileum for Norsk Revyfestival-NM i Revy. Festivalen har vært en
suksess og en enorm omdømmebygger for Høylandet. Revyfestivalen har imidlertid stor konkurranse
fra mange andre festivaler og kravene er mange som medfører økte utgifter. Styret for Norsk
Revyfaglig senter og Norsk Revy har igangsatt en strategisk prosess knytta til festivalens fremtid. Det
vil være av stor betydning for Høylandet at en klarer å mobilisere nok engasjement og finansielle
forpliktelser til at arrangementet fortsatt kan arrangeres på Høylandet.
Jeg vil til slutt rette en stor takk til alle ansatte i Høylandet kommune for solid og engasjert innsats på
en rekke tjenesteområder. Også stor takk til politikerne for godt og konstruktiv samarbeid.
Med gode ønsker for 2018 og årene fremover!
Høylandet, 31. mars 2018
Liv Elden Djokoto
Rådmann
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