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Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr
Kommunal Rapport 13.03.2019

Hålogaland lagmannsrett mener Herøy brøt regelverket for offentlige anskaffelser og
dømmer kommunen til å betale et gebyr på 6,9 millioner kroner. Retten mener også at det er
sannsynlig at hele anbudet var rigget.
Lagmannsretten mener det er skjerpende at retten har funnet at det foreligger flere alvorlige
brudd på grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket.
Dermed følger lagmannsretten langt på vei tingrettens begrunnelse i denne saken. I
tingretten ble Herøy i Nordland dømt til å betale et overtredelsesgebyr på 5,9 millioner
kroner, men formannskapet i kommunen vedtok å anke dommen. Nå foreligger resultatet, og
det er ikke i kommunens favør.
aken som tingretten og lagmannsretten nå har behandlet gjelder spørsmål om brudd på
regelverket for offentlige anskaffelser etter en anbudskonkurranse i 2016. Anbudet gjaldt
bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger til en anslått verdi til mellom 41 og 43 millioner
kroner.
– Ikke holdbar kalkyle
Retten mener beregningen som kommunen gjorde av verdien på anskaffelsen, ikke var
holdbar. Størrelsen på anbudet har betydning for hvor anbudet skal gjøres kjent, i dette
tilfellet ble det lyst ut på Doffin, men retten mener verdien oversteg 44 millioner kroner som
er terskelverdien i henhold til EØS-regelverket, og dermed skulle anbudet vært utlyst i TEDdatabasen.
I dommen heter det at kalkylen ble revidert dagen før anbudet ble publisert på Doffin, og at
kalkylen da lå snaut 850.000 kroner under terskelverdien. Den opprinnelige
verdiberegningen lå ifølge dommen langt over terskelverdien. Byggeoppdraget er nå på det
nærmeste ferdig, og retten viser til at den endelige kontraktssummen endte på i overkant av
52 millioner kroner inkludert endringer. Lagmannsretten mener kommunen satte
verdianslaget lavt for å komme under terskelverdien.
Retten mener anbudet skulle vært lyst ledig i TED-databasen og ettersom det ikke ble gjort,
har kommunen gjort en ulovlig direkte anskaffelse. I dommen heter det at lagmannsretten
ikke trenger å ta stilling til om anskaffelsen er ulovlig også etter andre grunnlag, men retten
går likevel gjennom andre punkter fordi retten mener det er av betydning for størrelsen på
gebyret og erstatning.
– Sannsynlig at anbudet var rigget
Det var to tilbydere som ikke fikk kontrakten som saksøkte kommunen. Disse selskapene
hevdet at hele konkurransen var rigget og at kommunens prosjektleder lenge før utlysningen
hadde pekt ut hvilket selskap som skulle få jobben. I dommen heter det at lagmannsretten
finner det sannsynliggjort at dette var tilfellet og at det er gjort grove og forsettlige brudd
på anskaffelseslovens § 5.
Ettersom byggingen nå på det nærmeste er ferdig, er det også et tema i dommen om
hvorvidt kontrakten kunne kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse. Her har
retten kommet til at det fortsatt står igjen noen arbeider, og at omsorgsboligene ikke er tatt i
bruk. Lagmannsretten mener også at gode grunner taler også for at oppfylte kontrakter kan
kjennes uten virkning. Nettopp det at kontrakten nå er så godt som oppfylt, taler ifølge retten
for å ilegge et høyt overtredelsesgebyr.

Få formildende omstendigheter
Lagmannsretten mener en ulovlig direkte anskaffelse er av de aller groveste brudd på
anskaffelsesregelverket, noe som i seg selv taler for en merkbar reaksjon.
«Lagmannsretten ser ikke andre formildende omstendigheter i utmålingsspørsmålet enn at
Herøy kommune er en liten kommune med begrensede midler. Dette kan imidlertid ikke
tillegges stor betydning ettersom det er viktige preventive hensyn som taler for en streng
reaksjon på grove og gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket. Lagmannsretten er under
tvil kommet til at prosentsatsen for overtredelsesgebyret ikke settes høyere enn i tingretten,
altså 12%», heter det i dommen.
I tillegg til gebyret på 6,9 millioner kroner er Herøy kommune dømt til 183.600 kroner i
erstatning til en tilbyder og 236.760 kroner til en annen tilbyder. I tillegg kommer må Herøy
kommune og XO Construction AS sammen stå ansvarlig for motpartens saksomkostninger
for både tingretten og lagmannsretten. Dette beløper seg totalt til 4,3 millioner kroner. XO
Construction er selskapet som vant konkurransen og det har også vært kommunens
partshjelper under rettssaken.
Avviser at konkurransen var rigget
Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) i Herøy kommune sier han er skuffet over dommen.
– Det saken handler om er at anbudet skulle vært sendt ut i hele EØS-området, ikke bare i
Doffin, sier Jensen som viser til at de hadde fått en vurdering fra Norges største
konsulentselskap på verdien av anbudet.
At både tingretten og lagmannsretten mener konkurransen skal ha vært rigget, er han ikke
enig i.
– Jeg ble overrasket første gangen det ble nevnt. Det avviser jeg blankt, sier Jensen.
Han sier at kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til hva den skal gjøre. Dommen falt i går
og nå vil ordføreren ta en runde med advokaten, så skal kommunestyret få en orientering
den 26. mars om saken.

Partigrupper er ikke kommunale organer
Kommunal Rapport 25.03.2019

Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan
Fridthjof Bernt.
Kommunelovens bestemmelser om møter gjelder ikke for partigruppenes møter.
SPØRSMÅL: I en kommune gis det tilskudd til partigruppene i kommunestyret etter satser
fastsatt av kommunestyret. Et av partiene har bestemt at dette tilskuddet i sin helhet skal gis
som godtgjøring til gruppelederen. Dette skjedde helt formløst i et gruppemøte, uten
forutgående innkalling eller sakliste. Det ble ikke skrevet noe referat eller møtebok fra møtet.
Et medlem fra et annet parti ber om at kontrollutvalget vurderer om dette er tilstrekkelig
grunnlag for at kommunen kan foreta utbetaling av denne godtgjøringen til gruppeledere, idet
hun etterlyste dokumentasjon av vedtaket i partigruppen i form av protokoll fra møtet. Kan
eller må kommunen stille krav om dette?
SVAR: Partigruppene er ikke kommunale organer, og bestemmelsene i kommuneloven om
møter i folkevalgte organer gjelder ikke her. Spørsmålet om hvilke krav man kan stille til
saksbehandlingen i en sak som dette, blir dermed et internt anliggende for partiet. For
kommunen er spørsmålet bare hvem som har myndighet til å treffe beslutninger av denne
typen og hva slags dokumentasjon som må kreves for det som er vedtatt.
Utgangspunktet må her være at hvis ikke annet er fastsatt, enten i kommunens reglement
eller i partiets vedtekter, må partigruppen selv treffe vedtak om bruk av den støtten den
mottar fra kommunen. Det er ikke noen særlige formkrav til hvordan slikt vedtak skal treffe.
Er det uenighet om det foreligger et gyldig vedtak, eller om innholdet av dette, må dette
avklares i nytt gruppemøte.
For kommunen er spørsmålet hva som kreves av dokumentasjon for hva som er vedtatt. Jeg
vil mene at det her er tilstrekkelig med et brev fra den som har myndighet til å opptre på
gruppens vegne. Det er i utgangspunktet gruppeleder, men hvis saken gjelder ham spesielt,
bør det også kreves medunderskrift fra gruppesekretær eller nestleder, eller om slik ikke er
utpekt, et annet medlem.
Noen krav ut over dette til hvordan vedtak er truffet og dokumentert tror jeg ikke kommunen
kan stille.

Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kommunal Rapport 18.03 2019

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et
ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og
sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan
brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering
sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige
vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan
kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av
helsesektoren framover.
Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk
den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber
om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til
kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.
Som begrunnelse for avslaget fremholder kommuneadvokaten blant annet:
«Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og
hjemmebaserte tjenester i kommunen. Den inneholder videre innspill på hvordan vi kan
organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.
Rapporten er et internt dokument for administrasjonen og bestilt av rådmannen.» Og føyer
kommuneadvokaten til: «Siden rapporten er bestilt av rådmannen, er det naturlig at
administrasjonen behandler saken internt først.»
Er det lovlig?
SVAR: I offentleglova § 15 andre avsnitt har vi en bestemmelse om adgang til å nekte innsyn
i «dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak,
og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si.» Denne
bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å nekte innsyn i et dokument i sin helhet, bare i «delar
… som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», og bare
«når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka».
Det betyr at denne bestemmelsen bare tillater sladding av de delene av dokumentet som
karakter av råd til kommunen om hva den bør gjøre, ikke f.eks. beskrivelser av faktiske
forhold eller prognoser om fremtidig behov.
«Faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester i kommunen» er klart
nok utsagn om faktiske forhold, og kan derfor ikke unntas fra innsyn etter denne
bestemmelsen. Jeg vil også tro at det samme gjelder «innspill på hvordan vi kan organisere
og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover». Dette
fremtrer som beskrivelse av mulige handlingsalternativer - hva man kan gjøre - og er da ikke
«råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg». Det er jo i siste hånd et politisk
eller forvaltningsmessig spørsmål, der avgjørelsen vil måtte bygge også på en rekke
vurderinger og hensyn – både politisk, administrativ og økonomisk prioritering - som det ikke
er konsulentfirmaets oppgave å gi råd om. Synspunktene i utredningen er bare premisser for

de vurderingene kommunen skal foreta; faglige vurderinger som i neste omgang må prøves
mot andre typer hensyn som det ikke er konsulentfirmaets oppgave å mene noe om.
På denne bakgrunn vil jeg tro at denne rapporten ikke inneholder opplysninger som er av en
slik karakter at de unntas fra offentlig innsyn etter bestemmelsen i offl. § 15.
I alle fall er det etter min mening rimelig klart at ikke noe av det som står her, «er påkravd» å
hemmeligholde «av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka». Dette ser vi også av at dokumentet blir frigitt i sin helhet når det legges fram i åpent
kommunestyremøte.
Og selv om det skulle stå noe her som kan sladdes, er det vanskelig å tro at hele
dokumentet kan unntas fra innsyn etter bestemmelsen i offl. § 12, fordi «dei unnatekne
opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet», eller det som da gjenstår «vil
gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet». Det vil i så fall være en ganske sterk
karakteristikk av konsulentfirmaets arbeid med saken.
Av samme grunn er også helt klart at det ikke ville være adgang til fastsette utsatt innsyn
etter offl. § 5 fram til kommunestyremøtet. Vilkårene for dette er svært strenge; det kan bare
gjøres «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og … innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller
private interesser». Det er ingenting som tyder på at denne konsulentrapporten hadde slike
mangler. Det bakenforliggende hensyn for å holde den tilbake var etter alt å dømme et ønske
om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne
vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å
unndra denne rapporten fra innsyn.
Rapporten skulle vært journalført da kommunen mottok den, se offl. § 10som viser til
«reglane i arkivlova» om dette, det vil i praksis si arkivforskrifta § 9 om plikt til å registrere
alle inngående og utgående saksdokumenter. Brudd på journalføringsplikten er straffbart,
se arkivlova § 22.

Namsskogan kommune
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Kan offentliggjøres iht off.l §3

Unntatt offentlig, Off.l. §13
Leder Namsskogan kontrollutvalg Elisabeth Bjørhusdal

7890 NAMSSKOGAN

Vår ref:
19/2547-2-KJKV

L.nr.
9302/19

Arkiv:

Deres ref:

Dato:
08.04.2019

OPPFØLGING SAK 3/19 KONTROLLUTVALGET
Viser til kontrollutvalgets sak 3/19 vedrørende behandling av henvendelse fra Birgit Strømsnes.
Ut fra vedlegg og orientering som er vedlagt og lagt ut på KonSek sin hjemmeside, finner jeg det
svært beklagelig at denne henvendelsen ikke er vurdert som en klage, men behandlet som en
forvaltningssak vedr. saksbehandlingsrutiner i kommunen.
Ut fra innholdet i brevet fra Strømsnes, ser rådmann dette som en klage på vår ansatt. Saken burde vært
oversendt til kommunen for behandling iht våre klagerutiner. Ut fra min vurdering foreligger det
personopplysninger, som er lagt ut offentlig, og derfor ber rådmann om at brev fra Strømsnes datert
29.01.2019 unntas offentligheten. Det bes i tillegg om at brevet oversendes rådmann, som vil behandle
klagen iht våre rutiner.

Med hilsen

Kjersti Kvalvik
Rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi:
Ordfører

Postadresse:
Sentralbord:
Namsskogan kommune
Telefaks:
7890 Namsskogan
Saksbehandler tlf:
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no
Hjemmeside: www.namsskogan.kommune.no

74 33 32 00
74 33 32 61

Bankgiro:
Bankgiro for skatt:
Org. nr:

4472.06.00045
6345.06.17409
NO 864 982 212

Namsskogan kommune v/rådmannen
Kommunehuset
7890 NAMSSKOGAN

Vår saksbehandler: Jorunn Sund, tlf. 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/413-17
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 10.04.2019

Vedr. rådmannens henvendelse til kontrollutvalget
Jeg viser til din henvendelse om sak 3/19 i kontrollutvalget. Saken inneholdt en henvendelse
fra en tidligere ansatt, Birgit Strømsnes, som ikke har fått svar på en henvendelse til
kommunen innen vanlige frister, jf. forvaltningsloven § 11a første og andre ledd..
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, utvalget behandler derfor ikke saker på vegne av
kommunen. Utvalgets skal drive kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Det
innebærer blant annet å påse at kommunen har fungerende rutiner for saksbehandling.
Utvalget går normalt ikke inn i enkeltsaker, men bruker disse som utgangspunkt for å
undersøke kommunens systemer. I henvendelsen fra Strømsnes går det fram at hun har
henvendt seg til kommunen uten å få svar før etter 8 mnd. Kontrollutvalget ønsker derfor å bli
orientert om kommunens rutiner for svar på henvendelser, og har fattet vedtak i
kontrollutvalget den 21. mars 2019 om at de ønsker en orientering i neste møte.
Rådmannen har rett i at brevet fra Strømsnes også er en klage på personalsjefen. Vi har
vurdert brevet opp mot rettspraksis (jf. Moxnes-dommen), som tilsier at at personer i ledende
stillinger må tåle kritikk for hvordan de utfører arbeidet. Kritikken behøver ikke å unntas
offentlighet.
Henvendelsen fra Strømsnes er sendt til kontrollutvalget, som har behandlet den. Det er
likevel ingenting i veien for at rådmannen på eget initiativ kan behandle henvendelsen som
en klagesak.
Vi noterer oss at rådmannen har unntatt også sitt eget brev fra offentligheten. Vi har vurdert
brevet opp mot offentleglova og kan ikke se at det brevet inneholder opplysninger som skal
unntas offentlighet. Henvendelsen blir lagt fram for kontrollutvalget i neste møte, 9.5.2019.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Jorunn Sund
førstekonsulent
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Ordfører
Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Orientering fra revisor - 09.05.2019 Regnskap, årsberetning,
revisjonsberetning og revisjonsnotat.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
09.05.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/278 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Revisjonen brev nr.2 - uavhengig revisors beretning 2018 - revisjonsnotat 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget ber revisor gå igjennom revisjonen av regnskapet og gjerne med eksempler
opp mot regnskapet for å gi kontrollutvalget en regnskapskyndig veiledning og fortolkning,
slik at kontrollutvalget skal kunne stille rådmannen gode spørsmål om fjorårets regnskap og
årsberetning.
Kontrollutvalget ønsker også at revisor går igjennom sitt valg av revisjonstilnærming for
regnskapet 2018.
1. Hvordan er rådmannens egenkontroller testet?
2. Hvilke opplysninger i årsberetningen har revisor kontrollert opp mot regnskapet?

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.

Orientering fra rådmannen 09.05.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
09.05.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/170 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
Saksutredning
· Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og
årsberetning for 2018.
· Kontrollutvalget ønsker også å bli orientert om kommunens rutiner for svar på
henvendelser, det er fattet vedtak i kontrollutvalget den 21. mars 2019 der KU
ønsker en orientering til dette møte.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget vil her få en orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2018.
Kontrollutvalget kan stille spørsmål. Det vil gi kontrollutvalget et godt innblikk i beretning og
regnskapet for kommunen.
Det er viktig at kontrollutvalget og rådmannen har en god dialog.

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og
årsberetning 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
09.05.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/278 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Namsskogan kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet –
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
Årsregnskap 2018 del 1 inkl noter v3 Namsskogan
Årsregnskap Namsskogan 2018
Balanse detaljert 2018 Namsskogan
Årsberetning Namsskogan 2018
Revisjonsberetning 2018, revisjonsnotat, brev nr. 2/2018
Kontrollutvalgets uttalelse for 2018
Saksutredning
Årsregnskapets funksjon gjør rede for tilgangen på, og anvendelsen av de midlene som har
vært stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning - hvor
det redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen utgjør disse
noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2018
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 2 323 576. Regnskapet viser at de
samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis kr. 148 219 670, og kr. 141 787
432. noe som ga et brutto driftsresultat på kr. 6 432 238.
Driftsregnskapet – nøkkeltall
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års
avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig
mindreforbruk

Regnskap
2018
-100 518 135

Budsjett
2018
-99 416
818
5 924 182
2 145 588
6 557 866
6 466 772

10 157 101
2 324 956

8 612 360
0

Regnskap
2017
99 148 988
8 743 017
10 988 218
16 273
790
3 457 445

Investeringsregnskapet for 2018
Investeringsregnskapet for 2018 er gjort opp i balanse med et en sum på kr. 17 721 527.-

Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet. Note 6 og 12 bør forbedres.

Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 08.04. 2019. Revisor mener at ledelsen har oppfylt
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk.
Om frister for årsavslutningen
Følgende frister gjelder, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning og Forskrift om revisjon
i kommuner og fylkeskommuner:
·
·
·
·

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

Revisjon
Namsskogan kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt Norge SA. Revisor
tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan foreligge
feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Dersom revisor avdekker mangler eller svakheter gjennom revisjonen av regnskapet, vil
revisor etter en fast og innarbeidet praksis sende et revisjonsnotat til administrasjonssjefen
med kopi til kontrollutvalget. forhold som tas opp i et revisjonsnotat er av mindre vesentlig
betydning, og skal ikke vektlegges ved vurderingen av hvorvidt regnskapet kan godkjennes
eller ikke.
Revisjonsnotatet følger derfor ikke som vedlegg til denne sak, men blir fremlagt for
kontrollutvalget under orientering fra revisor.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem overfor
kontrollutvalget, med kopi til administrasjonssjefen. Jf. forskrift om revisjon §4:
1. «mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
3. misligheter,
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet
på riktig beslutningsnivå,
6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter
som gis i henhold til lov eller forskrift, og
7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.»

Slike brev skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev.
Kontrollutvalget har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev bli fulgt opp og
utbedret. Namsskogan kommune vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre de
påpekte mangler og svakheter.
Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for virkningen av
disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne anbefale at
regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 08.04 2019 med forbehold.
Følgende forhold er omtalt i revisors beretning som nummererbrev nr. 2 av 2018.
·
·

Kommunen har i 2018 mottatt aksjer i NTE. Aksjene ble overført kommunene
vederlagsfritt etter en prosentvis fordeling. Aksjene er ikke bokført pr.31.12.2018.
Tallene i kolonne for opprinnelig budsjett i regnskapsskjema 1A og 1B samsvarer
ikke med vedtatt budsjett for 2018. Tilsvarende vil da også kolonne for regulert
budsjett i samme skjemaer heller ikke samsvare med faktiske vedtatte
budsjettreguleringer.

Konrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til forskrift om
kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet /
kommunerådet eller fylkesutvalget / fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til
den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret / fylkestinget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisjonsberetning ble levert med forbehold.
Følgende forhold er omtalt i revisors beretning som nummererbrev nr. 2
·

Kommunen har i 2018 mottatt aksjer i NTE. Aksjene ble overført kommunene
vederlagsfritt etter en prosentvis fordeling. Aksjene er ikke bokført pr.31.12.2018.
Investeringsregnskapet skulle vist anskaffelser og gavefinansiering av aksjene,
samtidig som verdien skulle ha vært vist som en eiendel i kommunens
balanseregnskap. Namsskogans kommunes eierandel beløper seg til 4430 aksjer a
kr. 7 500.- dvs en verdi på kr. 33 225 000.-

·

Budsjett tallene som fremkommer i skjema 1A og 1B er ikke i samsvar med
opprinnelig budsjettskjema 1A og 1B vedtatt i kommunestyre. Det vil si at tallene i
kolonnene for opprinnelig budsjett i regnskapskjema 1A og 1B samsvarer ikke med
vedtatt budsjett for 2018.
Det er viktig at administrasjonen følger regler for budsjettbehandling for at kommunestyrets
økonomiske styringsvertøy skal fungere for politikerne.
Revisor mener likevel at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget git i vedlegg. Forslag
til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet følger vedlagt.

samarbeid med arbeidsgivere, leger og sykmeldte.
NAV Namsskogan har bidratt til at alle ungdommene som har søkt bistand fra NAV har fått hjelp til å
komme i arbeid eller annen aktivitet.

Årsberetning og –rapport 2018
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1.Innledning
1.1 Rådmannens kommentar
Rådmannen avlegger med dette årsberetning for 2018.
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre
forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også
redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å
hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om
seksuell orientering.
Årsrapporten er rådmannens rapportering av virksomhetens drift til kommunestyret.
Rådmann har hatt fokus på tilstedeværelse for våre ansatte. Dette har bidratt til at sykefraværet er
redusert fra 9,2% i 2017 til 6,8% i 2018. Dette er et resultat av en aktiv arbeidsgiverpolitikk der fokus har
vært økt nærvær på arbeidsplassen, og rådmann er meget godt fornøyd med dette resultatet.
Årets netto driftsresultat ble på 4%. Det er fra sentrale myndigheter ønsket at dette resultatet skal være
1,75%. Namsskogan kommune har de senere år levert resultater godt over ønsket mål både fra sentrale
myndigheter og kommunestyret. Rådmann har sett at dette dessverre har gått på bekostning av
organisasjonsutvikling og lederutvikling. 2018 har vært preget av opprydding og utvikling av rammevilkår
for å videreutvikle Namsskogan kommune som organisasjon.
Rådmann ser store utfordringer i forhold til rammevilkår og samarbeid med nærliggende kommuner.
Økonomiplanen la opp til at Namsskogan kommune skulle motta 7 nye flyktninger hvert år fremover.
Sentrale myndigheter har lagt opp til at mindre kommuner ikke får nye flyktninger fra 2018. Dette gir oss
store utfordringer og organisasjonen må omstilles på grunn av sviktende overføringer fra staten.
Rådmann ser for seg at Namsskogan kommune de nærmeste årene ikke kan forvente nettoresultat på lik
linje med de senere år.
I tillegg sliter kommunen med integrering av de som har kommet. Dette medfører at flere flytter fra
kommunen på grunn av manglende arbeid eller utdanning. Kommunen får da mindre økonomiske
overføringer som vil gi redusert tjenestetilbud for alle innbyggerne i Namsskogan kommune.
Rådmann konstaterer at nabokommuner har økonomiske utfordringer.
I løpet av 2018 ble tjenestekjøpsavtaler sagt opp for kjøp av lederressurser innenfor helse og oppvekst av
Grong kommune. Dette medførte at rådmann måtte rigge egen organisasjon med ledere innenfor helse
og oppvekst. I tillegg har Grong kommune sagt opp vertskommuneavtalen for kjøp av legetjenester i
2019. Dette gir oss utfordringer med rigging av egen legetjeneste og legevakt.
I 2018 har det vært fokus å få oversikt over eksisterende rutiner og å utarbeide rutiner der dette
manglet. Rutinene samles i et felles kvalitetssystem som heter «Compilo» og som skal være kommunens
avviks og forbedringssystem i årene fremover. Å bygge opp et kvalitetssystem som omfatter hele
kommunens virksomhet, er en meget omfattende oppgave og krever mye tid. Det er av avgjørende
betydning for driften av organisasjonen at vi får på plass dette systemet så fort som mulig og helst innen
utgangen av 2020. Systemet er allerede tatt i bruk og utvikles fortløpende.
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Namsskogan er en spennende kommune å jobbe i med mange dyktige og høyt kvalifiserte medarbeidere.
Rådmann ser at alle medarbeiderne har svært mange oppgaver som skal løses av få personer. Dette blir
utført på en svært tilfredsstillende måte av alle til tross for begrensede ressurser.

20. mars 2019
Kjersti Kvalvik
Rådmann
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1.2 Årshjul

Plan og styringssystemet består av kommunens overordnede og politiske vedtatte planverk. Det enkelte
års aktivitet er beskrevet i årshjulets tre hoveddeler; resultatvurdering, strategi og årsbudsjett.
Det er en målsetning at styringen av virksomheten skal forenkles og være effektiv, slik at politiske
målsetninger og prioriteringer kan styrkes i økonomiplanperioden. Kommunens oppgaver følger av
kommuneloven, plan og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak.
Systematisk rapportering fra enhetene til rådmannen, og videre til politiske organer, er en forutsetning
for god politisk og administrativ styring. Kommunens rapporteringssystem består av kvartalsvis
budsjettavviksanalyser og årsrapport som har vært fremmet for politisk behandling.
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1.3. Administrativ organisering
Namsskogan kommune har fra 2018 en 3-nivå organisering. Organiseringen er i henhold til
nedenstående hierarki med rådmannen på nivå 1, kommunalsjefene på nivå 2 og øvrige ledere på nivå 3.

1.4. Politisk organisering
Kommunestyret med 13 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen
så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Formannskapet på 5 medlemmer er driftsstyre for kommunen og er i tillegg det faste utvalget for
plansaker, fondsstyre for kraftfondet og kommunens klagenemd.
Kommunestyret:
 6 representanter fra Arbeiderpartiet
 3 representanter fra Senterpartiet
 2 representanter fra Sosialistisk Venstreparti
 2 representanter fra Optimum
Formannskapet:
 2 representanter fra Arbeiderpartiet
 1 representanter fra Senterpartiet
 1 representanter fra Sosialistisk Venstreparti
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1 representanter fra Optimum

Ordfører
Stian Brekkvassmo, Arbeiderpartiet.
Varaordfører
Odd Inge Myrvold, Senterpartiet
Leder kontrollutvalg
Elisabeth Bjørhusdal

Kommunestyret
13 medlemmer

Kontrollutvalg

Formannskap

3 medlemmer

5 medlemmer

Eldrerådet
Administrasjonsutvalg
Klagenemd

(partssammensatt)

8

Rådet for
likestilling
mennesker
med nedsatt
funksjonevne

Diverse Råd og
Utvalg

ÅRSBERETNING
2. Analyser og økonomisk resultat
2.1 Økonomiske analyser
Økonomi
Regnskapsresultat – avvik
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 2.323 mill.
i 1000 kr (netto driftsutg.)
Rådmann inkl stabstj.Sentrale styringsorg./fellesutg.
Oppvekst
Helse og omsorg
Samfunnsutvikling
Konsesjonskraft
Sum driftsavdelingene

Beløp
13 272
30 938
39 529
15 539
- 1 085
98 194

Rammetilskudd fra staten
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Renteinntekter
Rente og avdragsutgifter
Til avsetninger
Bruk av tidl.års mindreforbruk
Bruk av avsetninger
Sum fordeling til drift
Regnskapsmessig mindreforbruk

-51 541
-19 732
-15 350
-11 988
-11 907
- 1 159
7 561
10 157
-3 457
-3 099
100 518
-2 323

Rev. Budsjett
Avvik
16 743
-3 471
33 752
-2 814
35 384
4 145
15 788
-249
- 2 251
1 166
99 416
--1 222
-50 991
-18 100
-14 516
-12 650
-11 867
-834
7 395
8 612
-3 457
-3 008
99 416

-550
-1 632
-834
662
-40
-325
605
1 545
0
-91
-660
-1 885

Årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.323 mill. Revisjonen har fra 2018
påpekt at variabel lønn må periodiseres til den perioden arbeidet er utført. Dette har medført at variabel
lønn for desember 2018, som ble utbetalt i januar 2019, ble tilbakeført fra 2019 til 2018. Dette utgjorde
1.163 mill. Denne endringen medfører at det er kostnadsført variabel lønn for 13 mnd. i 2018.
Mindreforbruket forklares i hovedsak med:
- Skatter, rammetilskudd og andre direkte og indirekte skatter har en merinntekt på kr 2,394 mill.
- Renteinntekter og renteutgifter har et mindreforbruk på kr 280.000,-.
- Bruk av avsetning og til avsetning har en meravsetning på kr 1.454 mill.
Totalt mindreforbruk gjør det mulig å styrke avsetningene til disposisjonsfondet i 2018 ut over det som
er budsjettert for året.
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Regnskapsresultat
Siste fire år(i hele tusen)
Regnskapsresultat

2015
-10 673

2016
-6 997

2017
-3 458

2018
-2 323

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2015 – 2018
Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene.
Driftsinntekter
Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet
Inntektsart(hele tusen)
2015
2016
2017
2018
Salgs-/leieinnt./brukerbet.
-17 278
-16 662
-18 728
- 20 500
Refusjoner/tilsk
-16 531
-19 820
-16 034
-17 130
Rammetilskudd
-47 478
-46 627
-48 724
-51 541
Øvrige tilsk./ovf
-510
-969
-15 158
-11 974
Skatter
-45 149
-49 117
-48 538
-47 070
Sum driftsinntekter
-126946
-133 195
-147 002
-148 219
Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2018 har økt med kr 1.217 mill, som tilsvarer 0,8% fra foregående
år. Integreringstilskuddet har hatt størst nedgang for kommunens inntekter. Endringen i øvrige
tilskudd/overføringer mellom 2016 og 2017 skyldes endring i inntektsføring av integreringstilskudd. Er
overført fra ramme 2 til ramme 5. Størst økning i inntekter har vært på vederlagsbetaling ved ny sykeheim.
Driftsutgifter
Utgiftsart(hele tusen)
2015
2016
2017
2018
Lønn inkl sosiale utgifter
66 819
67 524
77 120
81 942
Øvrige kostnader
1 661
975
370
345
Kjøp av tjenester
40 197
41 424
48 141
47 732
Overføringer
9 335
11 120
12 338
12 977
Sum driftsutgifter
118 012
121 043
137 229
141 787
Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2018 har økt med kr 4,558 mill, som tilsvarer 3,32 % økning fra
foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter har økt med kr 4.822 mill, som tilsvarer 6,25 %
økning i forhold til foregående år. Av dette utgjør 1,163 mill periodisering av variabel lønn for desember.
Korrigert for variabel lønn har lønnskostnadene økt med kr 3.659 mill som tilsvarer 4,74%.

Driftsresultat
(i hele tusen)

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Eksterne finansieringstransaksj.
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

2015
-126 946
118 012
-8 934
5 359
-6 393
- 9 968

2016
-133 195
121 044
-12 152
5 614
-6 479
-13 017

2017
-147 002
137 229
-9 773
6 646
-5 615
-8 743

2018
-148 219
141 787
-6 432
6 419
-5 911
-5 924

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter. Brutto driftsresultat er det beløpet som
kommunen har til rådighet for å dekke kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.
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Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat minus eksterne finanstransaksjoner. Dette er det beløpet
kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens
økonomiske handlefrihet.

Netto resultatgrad
Netto resultatgrad i prosent

2015
7,85

2016
9,77

2017
5,95

2018
4,00

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til
å finansiere investeringer og avsetninger.
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene å ha et
netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Tidligere var anbefalingen 3 % basert på
inntektsføring av investeringsmomsen i driftsregnskapet. All investeringsmoms er inntektsført i
investeringsregnskapet.

Investeringer
(i hele tusen)

Brutto investeringsutgifter
Utlån/avdrag
Kjøp av aksjer/andeler
Avsetninger/dekning tidligere år
Sum finansieringsbehov
Bruk av eksterne lån
Salg av aksjer/andeler/avdrag
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner
Bruk av avsetninger
Egenkapital
Sum finansiering
Udekket i investeringsregnskapet

2015
7 076
1 212
250
409
8 947
-6 214
-10
-1 900
-823

2016
53 780
1 346
225
148
55 499
-27 040
-1
-24 690
-957

2017
53 005
1 328
376
7 542
62 251
-15 160
-45 856
-1 235

2018
16 787
538
395
0
17 721
-13 661
-170
-2 272
-1 180

-8 947

-52 688
2 811

62 251

17 721

Bygging av nytt omsorgssenter ble avsluttet i 2017. Hovedsatsing i 2018 har vært bygging av ny utleiebolig og
infrastruktur Skorovatn.
Av investeringsprosjekter i 2018 nevnes følgende(bruttoinvestering):
-

I Pad
Bruvedlikehold
Lysarmatur
Utstyr brann
Veivedlikehold
Oppgradering Namsskogan sentrum
Renseanlegg Skorovatn
Lekeområde Trones skole
Skolhaugen, boliger til utleie

290.000 kroner
1.776.000 kroner
2.197.000 kroner
122.000 kroner
750.000 kroner
112.000 kroner
3.567.000 kroner
111.000 kroner
5.881.000 kroner

I 2018 hadde kommunen 17 investeringsprosjekter i opprinnelig budsjett. Av disse var det fire prosjekter som
ikke ble startet opp.
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Balansen
(i hele tusen)

Betalingsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer/andeler
SUM OMLØPSMIDLER
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Utlån
Utstyr, maskiner
Faste eiendommer/anlegg
SUM ANLEGGSMIDLER
SUM EIENDELER
Kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
SUM GJELD
Fond
Regnskapsmessig resultat
Kapitalkonto
Udekket i investeringsregnskapet
Endring regnskapsprinsipper
SUM BOKFØRT EGENKAPITAL
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2015
40 936
9 671
-856

2016
50 646
7 275
874

2017
67 605
13 075
1 286

2018
76 003
7 906
2 188

49 751

58 795

81 968

86 098

4 403
117 249
17 219
12 184
141 043
292 098
341 849

4 705
120 617
3 720
11 177
189 350
329 569
388 364

5 081
133 268
3 385
10 715
237 201
389 653
471 621

5 457
147 566
2 836
8 144
248 127
412 134
498 232

-19 257
-143 764
-83 740
-246 761

-23 224
-149 381
-101 511
-274 116

-28 553
-159 510
-113 279
-272 790

-19 299
-167 701
-130 246
- 297 948

-15 753
-10 647
-70 181

-31 610
-6 997
-79 945
2 811
1 493
-114 248
-388 364

-47 388
-3 457
-120 923
0
1493
-170 277
-471 621

-47 039
-2 324
- 126 909
0
1 493
-180 964
498 232

1 493
-95 088
-341 849

Anleggsmidler: Verdien på fast eiendom/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes aktivering av
investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2018 utgjorde 5,911 mill kroner.
I 2018 ble det tatt opp lån på investeringsprosjekter og startlån i Husbanken. Startlån ble lånt ut videre
gjennom kommunens sosialtjeneste.
Beregnede pensjonsmidler har økt med 14,298 mill. kroner i 2018. Endringene skyldes at faktiske
innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.
Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år slik at det i 2018 ble inntektsført 1.223 tusen kroner
vedrørende 2017. Premieavviket for 2018 var på 2.082 mill kroner.
Egenkapital: Endringer i kapitalkonto er i hovedsak knyttet til netto endringer i pensjonsforpliktelsene,
endringer i innlån/utlån, endringer i anleggsmidler og endringer i aksjeandeler.
Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld økte med 10,707 mill. kroner. Gjelden økes som følger av nye
låneopptak. Kortsiktig gjeld gikk ned, og den er i stor grad relatert til posteringer i forbindelse med
årsavslutningen og diverse leverandører.
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Lånegjeld
(i hele tusen)
Lånegjeld pr 01.01
betalte avdrag i året
nye lån
Lånegjeld pr 31.12.
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld *)
Antall innbyggere pr 31.12
Brutto gjeld pr innbygger i kroner
Brutto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld pr innbygger i kroner

2015
81 348
-4 575
6 967
83 740

2016
83 740
-4 949
22 720
101 511

2017
101 511
-6 185
17 954
113 280

2018
113 280
-5 795
22 762
130 246

1 021
4 281
78 438

1 039
1 267
99 205

340
4 061
108 879

100
12 723
117 423

892
94
66
62
88

872
116
76
74
113

902
125
77
81
120

871
149
88
79
116

*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen
som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

2.2. Fond
Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.
(i hele tusen)
2015
2016
2017
2018
Disposisjonsfond
5848
22 368
32 719
36 315
Bundne fond
7849
7 038
8 467
10 724
Ubundne investeringsfond
2056
2 204
6 202
6 202
SUM FOND
15753
31 610
47 388
53 241
Disposisjonsfondet er styrket med 3.596 mill. kroner. Avsetningen til disposisjonsfondet er i samsvar med
vedtak i kommunestyret inklusive vedtak om disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2017.
Bundne driftsfond er styrket med 1.257 mill. kroner. Kommunen har 26 konti med avsatte midler til
bestemte formål.

2.3. Likviditetsanalyse
(i hele tusen)
Omløpsmidler
Fratrukket kortsiktig gjeld
ARBEIDSKAPITAL

2015
49 751
-19 257
30 493

2016
58 795
-23 224
35 571

2017
81 968
-28 553
53 415

2018
86 098
-19 299
66 798

(prosent)
2015
2016
2017
2018
Likviditetsgrad 1
2,6
2,53
2,87
4,46
Likviditetsgrad 2
2,1
2,1
2,36
3,94
Arbeidskapital i % av driftsinntekt
24,0
26,7
36,3
45,06
Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1
Likviditetsgraden har utviklet seg positivt de siste fire årene. Den har økt med 9,6 prosent siste året som må
betegnes som tilfredsstillende.
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2.4. Rapportering i henhold til finansreglementet
Sammendrag
Kommunen har tilsammen 26 lån. Av dette er 12 lån knyttet til Husbankens startlånordning.


Låneporteføljen er fordelt på 3 låneinstitusjoner
- Kommunalbanken (78,2 mill. kroner)
- KLP (45,3 mill. kroner)
- Husbanken (6,0 mill. kroner)



Det største lånet er på ca. 21 mill. kroner og er tatt opp i Kommunalbanken. Lånet utgjør ca. 17% av
samlet låneportefølje.

Sammensetning av låneportefølgen (mill. kroner)
Lånekilder
Kommunalbanken
Husbanken
KLP
Banklån
Obligasjoner
Sertifikater
Sum
Andre

31.12.2018 31.12.2017
78
60
6
6
45
47
0
0
0
0
0
0
130
113
0
0

Endring
18
0
-2
0
0
0
16
0

Kommunens netto gjeld utgjør 130 mill. kroner per 31. desember 2018
Refinansiering
Kommunen har ingen lån som skal refinansieres neste 24 måneder
Avdrag
Minimumsavdraget er estimert til 3,0 mill kroner. I 2018 var det budsjettert med 5,6 mill kroner i avdrag.
Minimumsavdrag utgjør ca 4% av netto gjeld. Netto gjeld har en estimert nedbetalingstid på ca. 25 år.
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Eksisterende lån
Lånenr./lånegiver

Hovedstol

Rentetype

Innfrielsesdato

6 670 163

1,604 % (p.t.)

01.05.2042

15 8317.55.33829 KLP

16 389 350

1,900 % (Fast)

01.12.2048

12 8317.54.20129 KLP

5 071 950

1,800 % (p.t.)

16.12.2035

11 8317.53.64210 KLP

1 469 600

2,240 % (p.t.)

18.12.2034

10 8317.50.52863 KLP

1 773 706

2,300 % (p.t.)

27.12.2022

9 8317.54.59246 KLP

20 634 000

2,010 % (Fast)

01.09.2056

20180367 Kommunalbanken

21 762 000

2,420% (Fast)

01.01.2048

8 20130593 Kommunalbanken

5 892 700

1,950 % (p.t.)

21.10.2033

7 20110731 Kommunalbanken

12 2374 120

2,020 % (Fast)

05.12.2036

6 20100420 Kommunalbanken

11 478 520

1,950 % (p.t.)

29.12.2048

5 20100419 Kommunalbanken

7 952 000

1,950 % (p.t.)

20.07.2032

4 20030831 Kommunalbanken

2 458 060

1,950 % (p.t.)

26.04.2024

3 20030618 Kommunalbanken

2 786 250

1,950 % (p.t.)

15.08.2033

2 20040760 Kommunalbanken

4 500 000

1,950 % (p.t.)

15.08.2033

1 20020885 Kommunalbanken

9 171 420

1,990 % (Fast)

09.12.2042

Husbanken

SUM

130 246 893

Vektet løpetid på gjeldsporteføljen




Det betales likviditetspremie for løpetid
Lengre løpetid gir høyere likviditetspremie
Gjennomsnittlig løpetid på kommunens gjeldsportefølje er 25 år.

Verdi på låneporteføljen
Alle lån er tatt opp som ordinære avdragslån med flytende eller faste rentebetingelser. Lån med fast
rente utgjør ca. 56 % av samlet gjeld. Samlet markedsverdi på kommunens gjeld er 130 mill kroner.
Bokført verdi og markedsverdi på ulike typer passiva
Beløp i mill. kr - 31.12.2016
Banklån – flytende rente
Banklån – fast rente
Obligasjoner – flytende rente
Obligasjoner – fast rente
Sertifikater
Rentebytteavtaler
Sum

Endringer i risikoeksponeringen
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Bokført verdi

Markedsverdi

-56,0
-73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-130,0

-56,0
-73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-130,0

Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente
31.12.2018

31.12.2017

Endring

Renterisiko
Andel fast rente
Anslått rentekostnad inneværende år
Budsjetterte renter

56 %
2,60
2,4

54 %
1,90
2,2

2%
0,7
-0,2

Likviditetsrisiko
Refinansiering kommende 12 mnd.
Vektet løpetid (år)

0
25,0

0
25,0

0
0

Gjeld
Netto gjeld (mill. kroner)
Netto gjeld pr. innbygger (tusen kroner)

130
149

109
121

21
28

Stresstest
En økning i renten med 1% øker kommunens årlige rentekostnader med 0,7 mill kroner..
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
I finansreglementet til Namsskogan kommune er det lagt til grunn at andel fast rente skal være
mellom/over 25% av samlet gjeld. Videre skal vektet rentebinding være mellom 1 år og 5 år.
I 3. tertial 2018 har Namsskogan kommune:
 En andel fast rente på 56,7 % av samlet gjeld.

Finansreglement
Krav
Min
Maks
Gjeld
Største enkeltlån (% av samlet gjeld)
Andel faste renter av samlet gjeld
Andel faste renter av netto gjeld
Andel faste renter av lån som belaster
kommunekassen
Likviditet
Refinansiering kommende 12 mnd.
Vektet løpetid (år)
Renter og avdrag som andel frie
Kommentar/konklusjon
inntekter

Ja
Ja
Nei

25 %

25 %
75 %

Nei
Nei
Nei

31.12.2016

31.12.2016

16 %
56 %
56 %
60 %

19 %
54 %
59 %
60 %

0
25,0
6,4 %

0
25,0
6,9 %

Kommunens gjeldsportefølje er innenfor gjeldende finansreglement.

2.5.Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett
Det vises til regnskapsskjema 2A i regnskapet for 2018. Revidert budsjett for investeringer i
anleggsmidler var kr. 18.480.054 og regnskapsført beløp var kr. 16.787.130. Årets finansieringsbehov
beløp seg til kr. 19.098.054 i revidert budsjett og samme post ble regnskapsført med kr. 17.721.527.
Rådmannen anser derfor at det ikke er vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.
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3. Redegjørelse for andre forhold
3.1. Likestilling og mangfold i kommunen
Kommunen har følgende målsetting på området: I sin planlegging skal kommunen vektlegge kjønns og
likestillingsperspektivet, etnisitet, nedsatt funksjonsevne. I sammensetning av råd, utvalg,
arbeidsgrupper etc. skal det tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40%.
Etter valget i 2015 er det 5 kvinner av 13 medlemmer i kommunestyret. Det er samme andel som fra
valget i 2011. I formannskapet er 2 av 5 kvinner.
Toppledergruppen består av 3 kvinner og 3 menn, totalt 6 personer.
Deriblant har en kommunalsjef innvandrerbakgrunn.
Blant enhetsledere/avdelingsledere med hel eller delvis lederressurs som er tillagt stillingen, er det 8
kvinner og 5 menn. Deriblant har en ansatt innvandrerbakgrunn.
Innenfor oppvekst og omsorgsyrkene er det et stort flertall av kvinner. Totalt har kommunen 22 ansatte
med ikke etnisk norsk bakgrunn.
Kommunestyret har ikke valgt et eget likestillingsutvalg. Ivaretakelse av likestilling er formannskapet sitt
ansvar.

3.2. Etikk
Namsskogan kommune har vedtatt etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Retningslinjene
deles ut til nye politikere ved hvert valg og gjennomgås ved politikeropplæringen. Etiske retningslinjer er
en del av informasjonen som gis til alle nyansatte og retningslinjene er en obligatorisk del av
arbeidsavtalen.

3.3. Diskriminering
Kommunen har følgende målsetting på området:
I all areal, regulering og stedsutviklingsplanlegging skal en sikre at utemiljøet får en universell
utforming.
Det gjelder også offentlige bygg og andre bygninger som kommunen kan sette slike vilkår til i henhold til
plan og bygningsloven.
Administrasjonsbygget er utformet etter kravene om universell utforming og er tilgjengelig for alle. Det
er montert automatisk døråpner i hovedinngangen og rullestolheis og alminnelig heis for å sikre tilgang
til bygget. Det nye omsorgsbygget tilfredsstiller alle krav om universell utforming.
Kommunen har ikke i 2018 hatt stillingssøkere som har vært funksjonshemmede og som har vært
kvalifisert for oppgave i kommunen. Ingen av kommunens retningslinjer virker diskriminerende.
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3.4. Internkontroll og kvalitetssystem
Kvalitetssystem brukes for å beskrive det ansvar og de oppgaver som ligger til rådmannen etter
kommuneloven. Hensikten med internkontrollen er å sørge for:











Kvalitet og effektivitet i tjenesten
Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid
Helhetlig styring og riktig utvikling
Utvikling i tråd med vedtatte mål
Etterlevelse av lover og regler
Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er:
· delegasjonsreglement
· reglement for etiske standarder
· reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
· reglement innenfor økonomi og finansforvaltning
· reglement innenfor datasikkerhet og personvern
Alle reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering, og det er lagt plan for rullering i 2019.
I 2018 har det vært utfordringer til økonomistyring og rapportering i henhold til vedtatt reglement. Dette
på grunn av stor «turnover» i toppledergruppen.
Kommunen har pr. 31.12.2018 ingen pågående rettssaker med betydelig økonomisk betydning for
kommunen.

3.5. Fortolkning av statlige styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser.
Det kommunale selvstyret er en viktig verdi i det norske samfunnet. Den statlige styringen av
kommunene og fylkeskommunene skal baseres på rammestyring, veiledning og dialog.
Kommuneproposisjonen for 2018 tilkjennegav vekst i frie inntekter. Fra Staten er det kommunisert at
inntektssystemet skal bidra til sterke og levende lokalsamfunn, likeverdig tjenestetilbud, tilrettelegging
for kommunereform og mer rettferdig fordeling av tilskudd.
De frie inntektene til kommunesektoren er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre
føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2018 ble det lagt opp til en reell vekst i frie
inntekter på 2,6 pst.
Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren ble anslått til 3,0 pst.
KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene:
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Dette anslaget kan man kontrollere opp mot regnskap 2018 og budsjett 2019, og det er bra samsvar
mellom disse. Da kan man med noen grad av sikkerhet legge til grunn prognoser for de nærmeste årene
basert på det innbyggertallet som er lagt til grunn.
Framtidig eiendomsskatt på kraftanlegg vil være avhengig av hva staten vedtar hva angår
kapitaliseringsrenten. Dette kan gi forholdsvis betydelige utslag for Namsskogan kommune.
Videre vil det være av betydning for kommunen at man oppnår god pris på konsesjonskraftsalg.

19

4. Medarbeidere
Ansatte
Antall ansatte var i oppstarten av året 144 ansatte fordelt på 107 årsverk mens det på slutten av året var
143 ansatte og 109 årsverk. Tilkallingsvikarer og svært små stillingsbrøker på deltids brannvesen er ikke
tatt med.

Sykefravær
Sykefraværet i Namsskogan kommune har i 2018 hatt en meget positiv utvikling. Fraværet er redusert fra
9,2% i 2017 til 6,8% i 2018. Kommunestyrets målsetting har vært å redusere sykefraværet til under 7%.
Dette målet er nå nådd, og det jobbes videre med å redusere sykefraværet ytterligere.
Sykefraværet har hatt stor fokus i 2018. Deriblant kan nevnes at samtlige ansatte på helse og omsorg er
fulgt opp med individuell samtale i september/oktober. Grunnen for fokuset var at området hadde størst
fravær. I rapporten som ble utarbeidet i denne forbindelse, er det ingenting som tyder på unaturlig
fravær eller mye bruk av korttidsfravær. Det fokuseres kontinuerlig på nærvær, og arbeidsgiver følger
spesielt opp langtidssykemeldte. Ansatte er flinke til å bruke egenmelding i stedet for legemeldt fravær.
Digitalisering av sykemeldinger, opplæring av ledere, gjennomgang og opplæring av Capitec –
registreringer av riktig fravær, vil stå i fokus også i 2019.
Sykefravær i 2018 fordelt på rammeområder:
Ramme 1
Ramme 2
Ramme 3
Ramme 4

3,6%
5,1%
9,7%
8,8 %

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse har vært gjennomført årlig. Dette er ikke en måling av
medarbeidertilfredshet. 10-faktor-undersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer (eller variabler),
som hver måles med noen få måleindikatorer. 10-FAKTOR er en utviklingsorientert
medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere kriterier. De to viktigste
kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å utvikle. Bakgrunnen for at kun ti
faktorer inngår i undersøkelsen, er ønsket om en kort og fokusert undersøkelse. Derfor har det vært
spesielt viktig å velge ut et sett faktorer som har stor betydning for å oppnå gode resultater.
Det ble i 2018 lav deltakelse fra de ansatte, bare litt over 30%. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har fattet
vedtak om å gå over til andre typer undersøkelser.

Undersøkelsen måler:
1 Oppgavemotivasjon • motivasjon for oppgavene i seg selv. («indre motivasjon»)
2 Mestringstro • tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet
3 Autonomi • opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
4 Bruk av kompetanse • opplevd bruk av egen kompetanse. («kompetansemobilisering»)
5 Mestringsorientert ledelse • ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine
forutsetninger
6 Rolleklarhet • tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.
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7 Relevant kompetanseutvikling • opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant
for jobb/oppgaver
8 Fleksibilitetsvilje • villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på
9 Mestringsklima • kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode
10 Prososial motivasjon • ønske om å bidra til andres måloppnåelse, dvs. gjøre noe nyttig for andre
Resultatet for Namsskogan (på en skala 1-5 – hvor 5 er best)
Faktor

Navn

Namsskogan
kommune

Norge

Faktor 1

Oppgavemotivasjon

4,5

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,5

4,3

Faktor 3

Autonomi

4,6

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,4

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert
ledelse

4,1

3.9

Faktor 6

Rolleklarhet

4,5

4,3

Faktor 7

Relevant
kompetanseutvikling

4.0

4,3

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,5

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4.4

4,1

Faktor 10

Prososial motivasjon

4,7

4,7

Alle verdier har steget fra 2017 til 2018.

Tillitsvalgte og vernetjenesten
Samhandlingen med tillitsvalgte og vernetjenesten anses som god. Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet,
Utdanningsforbundet og Hovedverneombudet sitter i AMU. Tillitsvalgte deltar også i ansettelser og andre
drøftinger.

Personalreglement og system for varsling
Lokal personalhåndbok er lagt inn i Compilo, som er kommunens avvik- og forbedringssystem, og skal
revideres i løpet av 2019. Verktøy for avviksmelding og varsling foreligger i elektronisk versjon. Alt er lagt
ut på kommunens hjemmeside og er tilgjengelig for alle. Compilo kommer i ny versjon i mars 2019, og
blir etter det tilgjengelig også for politikere og revisjon.
I 2018 har alle ansatte i kommunen fått tilbud om opplæring i avvikssystem, Compilo og saksgang og
tjenesteveg i kommunen, samt sykefraværsrutiner. Stadig flere benytter avvikssystemet.

Opplæring som er foretatt gjennom året:
Februar
2. februar: Arbeidsmiljøloven i praksis, arbeidstakers og arbeidsgivers plikter
Deltakere: Enhetsledere og avdelingsledere med personalansvar. Verneombud og tillitsvalgte var også
invitert til å delta.
Kursholder: Personalsjef
19. februar: Opplæring i personalmelding - bruk av digitale skjema
Kursholder: Rita Gjertsås
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26. februar: Lederopplæring HMS. Deltakere var ledere som ikke hadde gjennomgått HMS-kurs for ledere.
Kursholder: Personalsjef
Mars
20.mars: Sykefraværsoppfølging. Deltakere var alle ledere med personalansvar.
Kursholder: Rune Holmlimo, ANT HMS & BHT
Kurs i Compilo. Deltakere var alle ledere med personalansvar også kalt utvidet ledergruppe.
Kursholder: Personalsjef
April
Juridiske forhold omkring ansettelse/oppsigelse, intervju, referansesjekk, drøfting etc.
Deltakere var utvidet ledergruppe som alle har personalansvar og hovedtillitsvalgte (HTV).
Kursholder: Jon Aune, daglig leder ANT HMS &Bedriftshelse AS
Mai
3.mai: Konflikthåndtering. Vanskelige møter/samtaler med trening, gjennomgang prosedyre.
Kursholder: Personalsjef

Personvernlov/GDPR
Kommunen har deltatt i et fellesprosjekt omkring ny personvernlov, vedtatt sikkerhetsmål og utviklet
prosedyrer for å ta vare både på ansatte og innbyggere i forhold til personvernet.
Personvernombud er Stig Hellem.
Det arbeides med å samkjøre arkivprosedyrer mot nye krav og å revidere arkivplan.

Digitalisering personalmapper
Prosjektet med å skanne og digitalisere alle personalmapper nærmer seg slutten. Det er satt et skarpt skille i
forhold til fysisk arkivering fra 1. januar. Heretter vil alle mapper kun være elektroniske. De fysiske mappene
fraktes til IKA Trøndelag når alt er ferdig.

5. Politikk, administrasjon/støttefunksjoner og felles tjenester
Rammeområde 1 - Økonomisk analyse:
Rådmann inkl. stabstjenester, sentrale styringsorganer/fellesutgifter

Beløp(mill. kr)

Mindreforbruk lønnsområde inkl. sosiale kostnader

-2,8

Øvrige utgifter - merforbruk

+0,3

Økt inntekt statstilskudd og refusjoner

-0,3

Sum mindreforbruk

-3,0

5.1. Politikk
Namsskogan kommune har ordfører i 100% ressurs og varaordfører i 7,5% ressurs.
Det holdes kommunestyremøter og formannskapsmøter iht. oppsatt møteplan.
Antall behandlede saker i kommunestyret: 81 stk
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Antall behandlede saker i formannskapet: 77 stk
Ordfører og rådmann har jevnlige dialogmøter.

5.3. Rådmannskontoret
Staben er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere,
folkevalgte og ansatte.
Ressurser, tjenester og oppgaver
Enheten har 2,9 årsverk. I løpet av året har det vært noen vakanser og midlertidige funksjoner.
Enheten har overordnet ansvar innen personalforvaltning, lønnsforhandlinger, samhandling med
hovedtillitsvalgte, kommunal beredskap, politisk sekretariat, skjenke-/salgsbevillinger, tildeling av støtte
(politikk/trossamfunn), tilganger/autorisasjoner, fellestjenester (kjøretøy, IKT, telefoni), HMS, AKAN,
brannvern, anskaffelser, arkiv/depot, postmottak, stortings-/kommunestyrevalg. I tillegg forvaltes
interne tjenester (ressursadministrasjon, postmottak, arkiv, sentralbord) herunder noen NAV-tjenester,
bibliotektjenester, salg av bøker og lokale skriftstykker, adgangstegn og deltakerbevis til aktiviteter.
Veiledning og informasjon om saksbehandling samt bidra til kunngjøring og informasjon om nyheter og
aktiviteter ved innspill til hjemmesidens redaktører om aktuelt stoff, samt sørge for oppslag av aktuelle
kunngjøringer. Det forestås også produktsalg som er godkjent av kommunen.
HMS og økonomi
Det er gått vernerunde i administrasjonsbygget, og foretatt ros-analyser.
Årets sykefravær var på 3,6%.
Oversikt over Bedriftshelsetjenestens utførte oppdrag i 2019 for hele kommunen:
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5.3. Kontor- og personal
Ressurstilgang og forbruk
Kontor og personalsjef har vært ansatt i 100% stiling fra 2.1. 2018
Tjenester og oppgaver
Hun har oppgaver og saksbehandling innen bl.a.:
 HMS, KS og GDPR ansvarlig – systemoppbygging
 Opplæring innen HMS
 Personalsaker
 Reglementsforvaltning
 Lederoppfølgning (statistikk, veiledning, bistand)
 Overordnet ansvar for oppfølging av sykmeldte, arbeidsavklaring og pensjon
 Sekretær i råd/utvalg
 Tariffoppgjør (Lokale forhandlinger)
 Søknadsbehandling (utdanning, frikjøp tillitsvalgte mm)
 HMS – undersøkelser (medarbeiderundersøkelser, vernerunder, sykefravær og
medarbeidersamtaler)
 Ansvar for Akan
 Vernetjenesten
 Deltaker i personal-ledernettverket Indre Namdal
 Deltaker i arbeidsutvalget for personal-ledernettverket KS Trøndelag

5.4. Økonomikontor
Tjenester og oppgaver
Ansvarlig for regnskap, skatt, kommunale avgifter, innfordring og lønn. Skal være kommunens
kontrollorgan. Økonomisjefen er også skatteoppkrever i kommunen.
Ressurstilgang og forbruk
Økonomikontoret har pr 31.12.2018 2,6 årsverk. Økonomikontoret har oppfølging av rammeområdene
både i forhold til budsjett og regnskap.
Forklaringer på sykefravær og økonomi
Sykefraværet på økonomikontoret, som også inkluderer Indre Namdal Lønn (INLønn), for 2018 var 1,6 %.
Økonomikontoret har et mindre forbruk på 10% i forhold til revidert budsjett. Hovedårsaken til dette
har vært skifte av bemanning (økonomisjef, konsulent, fødselspermisjon) der det har blitt vakanse i
stillingene i overgangsperioder.
Mål og måloppnåelse
I 2018 har vi fått brukt nytt økonomisystem i sin helhet og ikke vært belastet med opplæring ved
implementering. Systemet fungerer bra. Avdelingen inkl. IN LØNN har hatt stor turnover i 2018 der ca
2/3 av arbeidstokken er skiftet ut. Dette har medført at alle krav knyttet til rapportering ikke er fulgt opp
som ønsket. 2018 har vært et krevende år på grunn av dette.
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5.5. IN-Lønn
Tjenester og oppgaver
Namsskogan kommune har felles lønningskontor med Grong, Lierne og Røyrvik.
Lierne har desentralisert arbeidsplass. Røyrvik og Grong drives fra Namsskogan.
Oppgavene er generelle oppgaver innenfor lønnsområdet, herunder ajourhold og registrering av
faste og variable lønnstransaksjoner, import fra forsystem, lønnskjøring, periodisk rapportering av
pensjon til Kommunal landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, fagforeningstrekk og lønns- og
personal statistikk(PAI) som skal sendes til Kommunenes Sentralforbund(KS). Som arbeidsgiver er
man også pliktig til å rapportere lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå
og NAV - arbeidstakerregisteret. Dette er samlet i en melding som heter A-melding og skal sendes
inn hver måned til skatteetaten. I tillegg kommer administrering av lønnssystemet og avstemminger
mot regnskap samt oppdatering av gjeldende regelverk.

Ressurstilgang og forbruk
In Lønn har til sammen 3 årsverk. Hvorav dette utgjør 4 ansatte. 3 av dem er samlokalisert på
Namsskogan og en ansatt har kontorsted i Lierne (0,8 årsverk).
Forklaring på økonomi og sykefravær
Enhetens reviderte utgifts budsjett var på kr 1 967 000,- og regnskapsført forbruk var på
kr. 2.050.000,-. Samarbeidsavtalen er slik at kostnadene ved IN Lønn fordeles med 90 % etter
folketall pr. kommune og 10 % fordeles likt pr. kommune. Kostnadene ved IN Lønn utlignes ved
refusjon fra alle fire kommunene.
Mål og måloppnåelser
Lønningskontoret har som mål og framstå som en helhetlig enhet hvor all kompetanse er samlet
«under samme tak». Dette vil minske sårbarheten, få klarere ansvarsforhold, felles rutiner og
prosedyrer som kan utnytte ressursene bedre.
Viktige hendelser og resultater
Nytt system er godt implementert, men det er stadig endringer knyttet til lønns og arbeidsvilkår –
lov og tariffmessig som må følges opp. Det er gitt bistand knyttet til personalmeldinger mv ovenfor
personal til kommunene.
Det har vært permisjon og utskifting av ansatte. Dette har gitt utfordringer knyttet til bruk av vikarer
og opplæring av ny ansatte.
Enheten har prioritert og løst primæroppgavene ut fra dette slik at ansatte har fått lønn til riktig tid.

Målebarometer administrasjon og fellestjenester

Fokusmål

Inkluderende
arbeidsliv med stort
nærvær

Sentrale
utfordringer

Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

Sykefravær 6,8%

<7%

7,1-9 %

> 9%

Andel graderte
sykmeldinger, 23,3%

50%

49-35%

<35%

Fornøyde arbeidstakere,
målt i snitt på score i
medarbeiderundersøkelse.

4,2

4,4-3,9

< 3,8

Måleindikatorer

Trivsel og nærvær

Gode arbeidsforhold
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Vernerunde gjennomføres
årlig på alle enhetene

Nærledelse, aktivitet
og deltakelse

Medarbeidersamtale
gjennomføres med alle
ansatte årlig
Medlemskap i
bedriftsidrettslag (ikke i
drift)
Deltakelse på felles sosiale
arrangement

Teknologi og
moderne
arbeidsformer i
saksbehandlingen
og toveis
kommunikasjon

Kort
saksbehandlingstid

Informasjon til
innbyggere

Omdømme

Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Forvaltningsmelding ved
utsatt saksbehandling
Vedtak i henhold til
delegasjon, andel saker
avgjort innen 3 uker
Rangering hjemmeside *)
Utgivelse av Namsin
regelmessige pr år

100 %

99-90 %

< 89 %

100 %

99-95 %

< 94 %

75%

74-60%

<60%

>70%

40%

<54%

100 %

99-90%

< 89%

>85%

84-70%

<69%

6 stjerner

5-4 stjerner

<3 stjerner

9

8-7

<7

>10

9-5

<4

Antall utlån

>5 000

4 999 - 3 500

<3 499

Antall lånere

>180

179-150

<149

Positiv omtale i media i løpet
av året

Tilgjengelighet på
bibliotek

*) Usikker rangering. Basert på tilbakemelding fra brukerne på spm. «Fant du det du lette etter?»

6. Oppvekst
6.1. Oppvekst - overordnet
Tjenester og oppgaver
Kommunalsjefen har overordnet ansvar for barnehager, skoler, SFO, voksenopplæring og
flyktningetjenesten. PPT og barnevern er interkommunale tjenester med Grong kommune som
vertskommune. Kommunalsjefen representerer kommunen som barnehage- og skoleeier, samt som
barnehagemyndighet.
Ressurstilgang og forbruk
Fram til 1.september 2018 har Namsskogan kommune kjøpt kommunalsjef-ressurs tilsvarende 40%
stilling fra Grong kommune. Kommunalsjef for oppvekst i 100% stilling ble ansatt fra 10.oktober 2018.
Økonomi
Totalt har oppvekst et mindreforbruk på ca kr. 2,2 mill. i 2018.
Mindreforbruket er innenfor områdene voksenopplæring, flyktningetjeneste og grunnskole.
Mindreforbruket har i stor grad sammenheng med inntekter som er høyere enn budsjettert.

Mål og måloppnåelse
Overordnet mål har vært å få til en god økonomistyring hos alle underliggende enheter, med fokus på å
holde seg innenfor budsjett. Målet er oppnådd med god margin.
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Diverse inntekter ble betydelig større enn budsjettert. God økonomistyring fra alle enhetene har vært et
vilkår for å skaffe til veie inntektene som kommunen har hatt krav på blant annet gjennom refusjoner.

Viktige hendelser og resultater




Kjøp av 40% kommunalsjef fa Grong ble erstattet med 100% kommunalsjef i Namsskogan fra
10.10.2018.
Fra 1.november gikk enhetsleder for voksenopplæring/flyktningetjeneste over i annen stilling, og
ansvar og oppgaver ble lagt til kommunalsjef.
Barnetallsutviklingen er bekymringsfull og vil ved fortsatt negativ utvikling kunne kreve
omstilling/omorganisering av tjenestetilbud.

Rammeområde 2 – økonomisk analyse
Områder: Skole, barnehage, SFO, flyktningetjeneste og voksenopplæring.
Regnskap

Budsjett

Rev.budsjett

Forbruk i %

Personalkostnader

28.233

28.870

28.818

97,97

Sykelønnsrefusjon

-.1134

-390

-673

168,55

Øvrige kostnader

10.161

9.544

10.016

101,46

Inntekt

-5.862

-4.013

-4.477

130,94

Totalt

31.398

34.011

33.684

95,93

6.2. Skole
Namsskogan og Trones skoler
Tjenester og oppgaver
Barne og ungdomsskole 1. - 10. klasse
Ressurstilgang og oppgaver:
På Trones skole økte elevtallet til 16 fra skolestart 2018, og det ble behov for mere gruppedeling på
småtrinnet (9 elever fra 1.-4. klasse). Pr. 31.12.2018 er det 3,5 lærerstillinger og 0,8 assistentstilling ved
skolen.
På Namsskogan skole er det en økning av lærerressursene på ca. 0,5 årsverk fra høsten 2018. Kommunen
har fått en del ekstra midler til «tidlig innsats» på småtrinnet, og har brukt disse til mest mulig
klassedeling på småtrinnet.
I tillegg har oppfølging av elever med særskilte behov ført til en økning av ressurs til assistent.
Begge skolene har hatt språkassistent i 80% stilling, som har bidratt godt i integreringsarbeidet.
Alders og kjønnsfordeling
Gjennomsnittsalder blant ansatte ved skolen har gått ned i løpet av skoleåret 2017-18, og er nå på ca. 38
år. Tre ansatte sa opp stillingen og en ansatt gikk av med pensjon i 2018. Det har gått greit å erstatte
disse med kvalifisert arbeidskraft.
I grunnskolen generelt er det en utfordring med skjev kjønnsbalanse. På Trones skole er det ingen
mannlige lærere. På Namsskogan skole er det også skjev fordeling hvor ca 30% av ansatte er menn.
Det har ikke vært gjort særskilte tiltak i 2018 for å rekruttere flere mannlige lærere.
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HMS og økonomi
Enhet: Namsskogan skole (2100)
1. Økonomi (tall i tusen)
Regnskap
Januar –
Desember
Personalkostnader
10 898
Sykelønnsrefusjon
-295
Øvrige kostnader
2 939
Inntekter
-2259
Netto forbruk
11 284

Årsbudsjett

Forbruk i
%

11 217
-320
2 800
- 1 721
11 976

97,26
92,19
105
131
94,22

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Enheten er innenfor rammene for budsjett 2018. Totalt er det et mindre forbruk, som skyldes økte
inntekter/øremerket statstilskudd. På grunn av manglende budsjettregulering i 2. halvår er det reelle
overskuddet ca. kr. 400.000
2. Handlingsplan
Tiltak
Innkjøp I-padder

Gjennomføring
Innkjøp gjennomført. I-paddene ble ikke tatt i bruk i 2018 på
grunn av tekniske utfordringer og forsinkelser på levering av
programvare fra leverandør.

Utredning skoleareal

Igangsatt. Gjennomgang sammen med arkitekt i uke 15.
Bestilt utredning av flere alternativer. Lagt fram for
kommunestyret høsten 2018, men ikke tatt noen beslutning
om økonomiske rammer.
Kommet godt i gang. Innkjøp gjennomført, men montering av
diverse apparat gjenstår. Gjort mye med leke og uteområde,
som en del av nærmiljøprosjektet.

Leke og uteområde

3. HMS, personal og sykefravær
Sykefravær
2017
2018

1. kvartal
7,47
3,64

2. kvartal
2,95
1,05

3. kvartal
3,19
0,48

4. kvartal
4,39
2,74

Årsgjennomsnitt
4,5
2,10

Kommentar:
I 2018 har det vært et historisk lavt sykefravær. Skolen har ikke hatt langtidssykemeldte, og kun kortvarig
sykefravær fortrinnsvis knyttet til influensa/forkjølelse.

Enhet: Trones skole (2110)
1. Økonomi (tall i tusen)
Regnskap
Januar – September
Personalkostnader
3 253
Sykelønnsrefusjon
-371
Øvrige kostnader
687
Inntekter
-27
Netto forbruk
3 542

Årsbudsjett Forbruk i
%
3 259
99.82
-300
123
583
118
-112
24,37
3 430
103
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Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Enheten har et lite underskudd på ca. kr. 100.000 i 2018. På grunn av manglende regulering mellom
enhetene på slutten av året, har enheten egentlig et overskudd på ca. kr. 150.000
2. Handlingsplan
Tiltak
Innkjøp I-padder

Gjennomføring
Innkjøp gjennomført. De er ikke tatt i bruk da det gjenstår en
del tekniske tiltak, noe IKT Indre Namdal IKS har ansvar for.
Opplæring gjenstår.
Gjennomført befaring. Fallunderlag er ankommet, men ikke
montert fordi snøen kom fortere enn beregnet.

Leke og uteområde

3. HMS, personal og sykefravær
Sykefravær
2017
2018

1. kvartal
2,64
18,65

2. kvartal
11,34
21,41

3. kvartal
14,40
16,02

4. kvartal
19,96
0,46

Årsgjennomsnitt
12
17

Kommentar:
Høyt sykefravær skyldes langtidssykemelding. I 4. kvartal ble sykefraværet svært lavt.

4. Andre tiltak og utfordringer
Vurdering for læring:
Fra høsten 2018 har lærerne på Namsskogan skole deltatt på «vurdering for læring». Det er et nettbasert
program for kompetanseutvikling av lærere. Målet er at elevene skal oppnå bedre læringsresultat.
Skolemiljø:
Fra høsten 2018 har lærerne på Trones skole deltatt på et nettbasert opplegg, for å få bedre kunnskap om
hvordan skolen arbeider med skolemiljø og krenkelser.
Skolen har gjennomført 65 grader nord i samarbeid med MOT, der alle elevene på ungdomstrinnet deltok.
I forbindelse med budsjettet for 2019 er det vedtatt at skolen blir med på MOT sitt opplegg «Skolen som
samfunnsbygger».
Lærerne opplever at barn fra 3.-7. klasse blir mer og mer avhengig av dataspill og sosiale medier på fritida.
Dette påvirker skolehverdagen for barna av ulik grad.
Skolelokaler, vedlikehold - utbygging
I 2018 ble det igangsatt en planprosess med utbygging av lokaler til kunst og håndverk, musikk, grupperom
mv på Namsskogan skole. Planskissen med kostnadsoverslag ble sendt til kommunestyret tidlig på høsten
2018. Utbyggingen skulle vurderes i sammenheng med andre tiltak i økonomiplanen.
For Trones skole ble det utarbeidet en tilstandsrapport høsten 2018, som viser et betydelig behov for
vedlikehold på kort og lang sikt. Også denne rapporten skulle tas inn i det videre arbeidet med økonomiplan.
Kompetanseutvikling og videreutdanning
Skolene er deltakere i nettbasert kompetanseutvikling. Dette foregår over nettet og er modulbasert, noe som
fører til at alle kan delta. I tillegg er to lærere på videreutdanning i norsk. En ansatt startet på lærerutdanning
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høsten 2018 ( 5 år). En ansatt går nå siste året på «Praktisk pedagogisk utdanning», og får nå godkjent
lærerutdanning.
Namsskogan skole skrev i 2018 avtale om lærlingeplass med oppstart i januar 2019.
Blant de ansatte er det 3 barne- og ungdomsarbeidere.
Utfordringer framover er å tilfredsstille statens kompetansekrav, der alle som underviser i norsk, matematikk
og engelsk, skal ha minimum 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet.

6.3. Flyktningetjeneste og voksenopplæring
Ressurser og tjenester:
Ved utgangen av 2018 er det ansatt 1 lærer i 100 % fast stilling,
1 lærer i 40 % stilling og flyktningkonsulent i 100% stilling.
Dette er en reduksjon på 2,7 årsverk i forhold til samme tid i 2017.
Oppgaver og ansvar
Foreløpig er lærere og flyktningkonsulent direkte underlagt kommunalsjef for oppvekst.
Flyktningetjenesten har ansvar for introduksjonsordningen, programrådgivning, bo-veiledning,
samfunnsinformasjon, karriereveiledning, samarbeid med NAV m.m.
Voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnsfag, som er en del av
introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen følger vedtatt skolerute, mens introduksjonsprogrammet
følger arbeidsåret.
Flyktningetjenesten har ansvar for program i perioder når skolen har fri.
HMS-arbeid:
Det er gjennomført førstehjelpskurs for ansatte og deltakere i introduksjonsprogrammet i samarbeid med
flyktningetjenestene i Indre Namdal..
Det har også vært samarbeid med familiesenteret i Namsskogan, og det er gjennomført brannøvelse.

Mål og måloppnåelse:
Hovedmål har vært god økonomistyring, utføre et godt bosettings- og integreringsarbeid, og å legge til
rette for et godt tilbud for norsk opplæring og introduksjonsprogram.
Når det gjelder økonomi endte både flyktningetjenesten og voksenopplæring med overskudd, som
hovedsakelig skyldes at tilskudd for norskopplæring var høyere enn budsjettert, og at det er betalt ut
mindre i introduksjonsstønad enn budsjettert.
Som følge av nasjonal politikk, fikk ikke Namsskogan kommune bosette flyktninger i 2018.
Dessverre har 21 bosatte flyktninger flyttet fra Namsskogan. Konsekvensen er at integreringstilskuddet fra
staten er lavere enn budsjettert i 2018.
Når så mange har valgt å forlate Namsskogan må vi reflektere over årsakene. Selv om norskopplæringen
har gitt gode resultater, har enheten ikke lyktes med sysselsetting som også inkluderer arbeidspraksis og
ordinært arbeid. Når det også oppleves vanskelig å finne/etablere et sosialt nettverk utenom skoletiden,
blir det vanskelig for tilflytterne å tro på en fremtid i Namsskogan kommune.
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Av flyktninger over 16 år som er ferdige med introduksjonsprogrammet, og som Namsskogan kommune har
ansvaret for ved utgangen av 2018, er 2 i grunnskole for voksne i Grong, 3 i videregående utdanning, 4 i
ordinært arbeid, og 2 er arbeidsledige. En av disse har arbeidspraksis gjennom NAV.
Fra januar 2019 er det igjen 11 personer i introduksjonsprogrammet. Flere av disse har meldt seg som
arbeidssøkere, og vil være ferdige med introduksjonsordningen i løpet av mars og juni 2019.
5. Økonomi (tall i tusen)
Voksenopplæring
Regnskap
Personalkostnader
Øvrige kostnader
Inntekter
Netto forbruk

1533
63
-1731
-135

Årsbudsjett

Budsjett rev.

1948
100
-1224
823

1795
115
-1224
685

Forbruk i
%
85,41
55,10
141,35
-19,63

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Personalkostnader er lavere på grunn av lavere bemanning på slutten av året.
Inntektene er høyere enn budsjettert. Inntektene fastsettes iht. antall deltakere med rett og plikt til
norskopplæring.

6. Økonomi (tall i tusen)
Flyktningetjenesten
Regnskap
Personalkostnader
Øvrige kostnader
Inntekter
Netto forbruk

3979
1032
-101
4899

Årsbudsjett

Rev.budsjett

4779
758
0
5537

4478
870
0
5348

Forbruk i
%
88,85
118,62
24,37
91,61

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Personalkostnadene på flyktningetjenesten inkluderer introduksjonsstønaden til deltakerne.
På grunn av nedgang i antall deltakere og dermed reduksjon i arbeidsmengde, er antall
ansatte/stillingsstørrelse redusert på slutten av året. Det er også utbetalt noe mindre i introduksjonsstønad
enn budsjettert.
På øvrige kostnader er det skysskostnader som har ført til merforbruk. Når det ikke er offentlig transport
tilgjengelig, må det leies skyss når deltakere i introduksjonsprogrammet skal på språkpraksis, arbeidspraksis
m.m. I tillegg betaler Namsskogan kommune skyss tur-retur Bergsmo/Grong for elever som går på
grunnskole for voksne.
Viktige hendelser og resultater:
I 2015 mottok Namsskogan kommune flyktninger for første gang.
I 2017 var antallet på sitt høyeste, med 62 personer. Pr. 1.januar 2019 bor det 42 flyktninger i
Namsskogan. Av disse er 26 barn og ungdom.
Muligheter for kollektiv transport er meget begrenset i Namsskogan kommune. Man er derfor avhengig
av førerkort og bil for å delta i jobb og fritidsaktiviteter. Å ta førerkort er derfor en del av
introduksjonsprogrammet. Det betyr at flyktningene betaler selv for kjøretimer. De får ikke trekk i
introduksjonsstønaden når de er på kjøreopplæring. Flyktninger som er ferdig med trinn 3 og mangler
penger til å gå videre, kan få utbetalt et forskudd på 10 000 kroner i forbindelse med å ta førerkort.
Tiltaket fungerer bra og mange flyktninger har nå førerkort. Flere holder også på å ta førerkort.
Kommentar: Tjenesten er svært sårbar ved sykefravær, fordi det er utfordrende å sette inn vikarer som
ikke kjenner tjenesten. Heldigvis har ansatte vært lite syke.
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Utfordringer:
Fra høsten 2019 er det bare 5-8 personer igjen på introduksjonsprogram. Disse vil være ferdige i løpet av
2020. Målsettingen videre er at så mange som mulig skal komme i ordinær jobb eller i utdanning.
Personer som ikke får jobb eller er i utdanning, vil enten flytte fra kommunen eller bli mottakere av
sosialhjelp.
For å få fast arbeid i Norge er det nødvendig å ha fagbrev eller høyere utdanning. For å kunne søke på
videregående utdanning eller kunne delta på ordningen fagbrev på jobb, må man ha
grunnskolekompetanse. Iht. opplæringsloven § 4-a har alle over 16 år, som ikke har dokumentert
grunnskolekompetanse, rett til grunnskoleopplæring for voksne. Det er kommunen som har ansvar for
dette.
I 2018 har Namsskogan kommune kjøpt tjenesten «grunnskole for voksne» fra Grong kommune for 2
ungdommer som tar buss tur-retur Bergsmo hver dag. Ytterlige 3 personer begynte på grunnskole i
Grong, men sluttet etter en tid på grunn av at reiseavstand og tidsbruk ble for belastende. Flere av de
som er ferdig med introduksjonsprogrammet i løpet av våren 2019, har rett til grunnskoleopplæring.
Fordi disse også har barn og familie som må følges opp, er opplæring på Bergsmo ikke realistisk, fordi de
da må reise før ungene drar på skolen, og kommer hjem etter middagstid. Flyktningene har heller ikke
familienettverk som kan hjelpe dem med barnepass.
Det jobbes med at kommunen fra høsten 2019 vil legge til rette for grunnskole for voksne på Trones
voksenopplæring, alene eller i samarbeid med Røyrvik kommune.

6.4. Barnehage
Ressurstilgang og forbruk:
Ansatte:
Namsskogan:
3,9 årsverk
Trones:
3,8 årsverk
Brekkvasselv:
3,2 årsverk
Felles styrerressurs 1 årsverk er inkludert og fordelt på alle tre barnehagene. Alle
barnehagene(avdelingene) har i tillegg en pedagogisk leder som har ansvar for den daglige driften.
Aldersfordeling:
Gjennomsnittsalder for ansatte på alle barnehagene ca. 45 år
Antall barn:
Under 3 år
Over 3 år

Namsskogan
8
6

Trones
4
7

Brekkvasselv
5
5

Gjennomsnittlig gruppestørrelse:
Samlet familiegruppe 0-6 år på alle barnehagene.
Grunnbemanningen er god i forhold til antall barn i alle tre barnehagene, men det blir sårbart om noen
ikke er tilstede. Ved fravær er det utfordrende å finne vikarer som kan rutinene i barnehagene. Fravær
gir derfor de som er tilstede på jobb en høyere arbeidsbelastning.
Sykefravær
2018

1. kvartal
6,9

2. kvartal
8,9

3. kvartal
6,2
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4. kvartal
7,5

Årsgjennomsnitt
7,37

Økonomi (tall i hele tusen)
Regnskap
Personalkostnader 7417
Sykelønnsrefusjon
-363
Øvrige kostnader
420
Inntekter
-923
Netto forbruk
6551

Budsjett
6965
-40
497
-904
6518

Rev. budsjett
6975
-40
552
-960
6975

Forbruk i %
106,33
906,5
76,18
96,19
100,37

Kommentar til avvik:
Merforbruk personalkostnader skyldes hovedsakelig innleie av vikarer ved fravær og at noe lønn som
gjelder SFO ligger på ansvar barnehage. Mye av merforbruket dekkes inn med sykelønnsrefusjon.
Mindreforbruk øvrige kostnader skyldes bevisste valg for å kompensere for økt forbruk lønn. Dette
gjelder kurs/oppholdsutgifter, skyss/reiseutgifter og utstyr/inventar.
Skolefritidsordningen (SFO) i Namsskogan
Skolefritidsordningen(SFO) i Namsskogan kommune driftes av barnehagene i Namsskogan og Trones.
Åpningstid er før og etter skoletid 5 dager i uka og hele onsdag. SFO-barna møter opp i barnehagen og er
sammen med barnehagen før og etter skoletid. Onsdager er de største barna fra barnehagen sammen
med SFO-barna ute av barnehagen når bemanningen gjør det mulig. SFO har eget rom i barnehagen, slik
at de kan trekke seg unna de minste barna i perioder av dagen. Dette er en ordning som har fungert
veldig bra, og skolebarna synes det er flott å få bruke tid på leik og forskjellige aktiviteter både ute og
inne.

Økonomi

(tall i hele tusen)

SFO Namsskogan/Trones

Regnskap
26

Budsjett
58

Rev. budsjett
88

Forbruk i %

Mindreforbruket skyldes at noen lønnsutgifter som naturlig tilhører SFO, ligger på ansvar 2710barnehage.

I tekstdel budsjett 2018 beskrives utfordringer og satsingsområder for barnehagene utover det som står i
målebarometeret. Her er noen kommentarer til dette:
1. Kompetanseutvikling.
Det er gjennomført felles planleggingsdager og felles personalmøter for alle barnehageansatte i
Namsskogan kommune. Målet har vært å søke en mer felles plattform for det pedagogiske arbeidet i
alle barnehagene, og gjøre hverandre bedre.
2. Fokusområder
Barnehagen har fokusområder som det jobbes med hele tiden. Dette er godt implementert hos de
ansatte. Fokusområdene er:


Alle barn skal bli sett
I det daglige arbeidet i barnehagen jobbes det systematisk for at alle barn skal bli sett og hørt.
Barnehagen etterstreber å legge til rette aktiviteter og opplegg for at alle, uansett alder og behov,
skal få det tilbudet de trenger. Det er et tidkrevende arbeid, og krever tilstedeværende,
observerende og lyttende voksne som reflekterer underveis.
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Realfag i barnehage
Utdanningsdirektoratet har innført realfag i barnehagen. Dette skal det jobbes med i barnehagene
for å legge et grunnlag til de begynner på skolen. Barnehagene i Namsskogan har kommet godt i gang
med dette arbeidet. Det brukes både personalmøter og avdelingsmøter til å reflektere og planlegge
hva som er best for den enkelte barnegruppen. Vi har også vært på kompetanseheving sammen med
de andre barnehagene i Indre Namdal der matematikk har vært sentralt.



Holdninger og sosial kompetanse
Holdninger og sosial kompetanse hos barn og voksne er noe vi har kontinuerlig fokus på. Det er
krevende for barn å få tilstrekkelig øving på sosial kompetanse med jevngamle, fordi det er så få barn
på alle alderstrinn. Erfaringer som er gjort i 2018, er at barnehagene må ha enda større fokus på
samarbeid på tvers mellom barnehagene for å skape et større grunnlag for sosial trening. Det er
viktig at barna også kan leke med andre barn på sin egen alder. Barnehagene jobber også
systematisk med å hindre at barn opplever mobbing i barnehagen. Vi belyser temaet og snakker med
barna om hvordan man skal oppføre seg imot hverandre. Det er også brukt en del tid på voksenrollen
og hvordan vi som voksne skal gå foran som gode forbilder og vise gode holdninger til de man har
rundt seg.



Språkutvikling
Språket til barna er noe av det viktigste verktøyet de har for å uttrykke seg og å utvikle gode
kommunikasjonsevner. Det leses mye og bibliotek er et veldig viktig hjelpemiddel for barnehagene i
Namsskogan. Vi har også fått bibliotekar til å komme rundt for høytlesing med barna. Samtidig
brukes språket daglig og barn får veiledning underveis. Å ta seg tid til samtale med barna er veldig
viktig for språkutviklingen. Med mindre barn er det ofte bilder og tegnstøtte som brukes til å
stimulere til å forhøye ordforrådet.



Flerkulturelt mangfold
Barnehagene i Namsskogan har et flerkulturelt mangfold. Vi har barn som kommer fra forskjellige
land, som blir godt integrert i barnehagens fellesskap. Et viktig og lærerikt arbeid for både store og
små. Alle barnehagene i Namsskogan har barn med fremmedspråklig bakgrunn, noe som krever en
ekstra innsats på språklæring, inkludering og tilvenningsperioder. Noen barnehager har hatt flere
tilvenningsperioder i løpet av barnehageåret 2018. Dette er både tidkrevende og interessant.



Tverrfaglig arbeid med barn
Barnehagene har et godt samarbeid med familiesentret og skole, der vi samarbeider om å legge til
rette for barnets beste. Barnehagene fokuserer på de som trenger litt ekstra i barndommen for å
gjøre de til flotte og robuste ungdommer og voksne på sikt. Det jobbes for å utvikle et enda bedre
tverrfaglig teamarbeid på tvers av kommunens enheter.

Viktige hendelser og resultater
I løpet av et barnehageår er det svært mange hendelser. Vi kan ikke nevne alle her, men en del som viser
bredden i barnehagens virksomhet.







Ny rammeplan (forskrift til lov om barnehager) er implementert.
Det er utarbeidet en felles utviklingsplan for barnehagene i Indre Namdal. Vi er aktive deltakere i
ledernettverk for barnehagene i Indre Namdal.
Vi har et observasjonskorps bestående av 1 representant fra barnevern, 1 fra ppt og helsesøster
(Kvello korpset). De er innom barnehagene i Namsskogan kommune og observerer 2 og 4 åringene 1
gang i året. Dette er et felles satsnings område for alle barnehagene i Indre Namdal.
Samenes dag blir markert hvert år. Viktig at barnehagene lærer barna om kulturer vi har rundt oss.
Alle barnehagene var samlet på Trones til markering av samenes dag.
Barnehagene følger årstider og tradisjoner gjennom hele barnehageåret, og legger opp aktiviteter ut
i fra dette.
Overgang barnehage-skole, er et høydepunkt for både barn og foreldre. De forbereder seg på en ny
epoke i livet. Siste halve året i barnehagen før skolestart, blir det brukt mye tid på forberedelser.
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Skolestarterne er på skolen og får lov til å delta i undervisningstimer, friminutt og måltider 1 gang i
mnd på vårhalvåret. Skolestarteren på Brekkvasselv har også kjørt buss til Namsskogan hver onsdag
for å være med SFO, sammen med skolestartere på Namsskogan og andre småtrinns elever.


Samarbeid med Fjellstyret i Namsskogan er viktig for barnehagene. Alle barnehagene var med på
felles fisketur med garnfiske i høst. I august var også noen ansatte med på kurs i friluft i regi av
fjellstyret.

Framtidige utfordringer
Selv om det er kommet til noen flere barn i kommunen i 2017-18, er det fortsatt god plass i
barnehagene. Styrer og de pedagogiske lederne har tett samarbeid og høyt fokus på kvalitet på
barnehagetilbudet ut fra de forutsetningene kommunen har. Når få personer arbeider i hver barnehage,
er den enkeltes kunnskap og kompetanse av svært stor betydning, og sårbarheten er stor. Fravær vil
raskt gå ut over kvaliteten på tjenesten dersom vi ikke har tilgjengelige, gode vikarer som er kjent med
rutiner og planer.

6.5. MOT
Ressurser:
0,27 årsverk som er fordelt på 2 ansatte som har henholdsvis 10 og 17% stilling i tillegg til andre
arbeidsoppgaver.
Mål og måloppnåelse:
Hovedmål for MOT er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. I tillegg til obligatoriske
skolebesøk, har MOT har hatt et aktivt år med blant annet felles skolering på Grong.
«65 grader nord» ble gjennomført i september 2018 i samarbeid mellom skole, helsestasjon, familiesenteret
og MOT. Da gikk turen over gamle Steinfjellveg, og etter hvert til Skorovatn for overnatting. Deltakerne
evaluerte opplegget og var godt fornøyd.
MOT har arrangert julebord for ungdommer fra 7. kl til og med 3. klasse VGS.
I tillegg har MOT bidratt til at ungdomsklubben har vært i drift i 2018 etter vakanse i stilling som
ungdomsklubbleder.
Kommunestyret tok i 2018 ( budsjettvedtak for 2019) beslutning om å delta i programmet «Skolen som
samfunnsbygger».

6.6. Barnevern og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
Namsskogan kommune er med i interkommunalt samarbeid for barnevernstjeneste og PPT for Indre Namdal,
med Grong som vertskommune. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel,
og bruk av tjenesten.
Kostnaden til barneverntiltak for Namsskogan kommune i 2018 var kr 2.861.00,- som gir en økning på ca. kr
760.000,- fra 2017.
Namsskogan kommune sin kostnad til PP-tjenesten har vært kr 785.000,- i 2018, en øking på ca.70.000,- i
forhold til 2017.

Målebarometer oppvekst (hentet fra budsjett for 2018)
Gode
tjenester
med fokus
på kvalitet,
tilgjengelig
het og
brukermed
virkning

Forebygging og
tidlig innsats

God kvalitet i
tjenesten

Antall gjennomførte observasjoner etterfulgt av
foreldresamtaler (gjelder alle barn i barnehage)

>2

1

<1

Gjennomsnittlig alder for melding til
hjelpeapparat

<8år

9-11år

>12 år

Andel lærere med godkjent utdanning for
undervisning

100%

99- 90%

< 89%
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Andel ansatte med barnehagelærer/fagbrev
bemanning i barnehage

God kvalitet i
tjenesten
God helhet og
samhandling
Oppfølging
rus/psykiatri

Bosatte flyktninger
blir selvforsørgende

Integrering

>75%

74-60%

< 59%

Andel elever med vedtak om spesialundervisning

<9%

11-13%

>14%

Andel avgangselever fra grunnskolen som
begynner direkte på vgs

100%

99-90%

<90%

Andel elever i vgs som fullfører
iht.ungdomsretten

>80%

79-70%

<69%

Gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing på
5.trinn skal være over gjennomsnitt for NordTrøndelag (over 3 år)

Over

På
gjennomsnitt

Under

>4,3

4,2-4,1

<4

Elevenes opplevelse av et trygt læringsmiljø fritt
for mobbing, sett i forhold til nasjonalt
gjennomsnitt.

over

På gj.snitt

under

Ønsket antall besøk av ungdommer pr
ungdomsklubbkveld

40 stk

20 stk

10 stk

Foreldreoppmøte på tverrfaglige foreldremøter i
barnehage og skole iht. plan for forebyggende
arbeid barn og unge

>70%

69-50%

>49%

Skaffet egen bolig

>2

1

<1

Ordinært arbeid

>5

3-4

<3

Bestått norsk prøve

>90%

80-89%

70-79%

Bestått samfunnkunnskapsprøve

>80%

70-79%

60-69%

Grunnskolepoeng sammenlignet med
gjennomsnitt for Nord Trøndelag.

Bosatte flyktningers
kompetanse

Kommentarer til målebarometer:
1. Forebygging og tidlig innsats. Disse punktene gjelder observasjoner som gjøres av Kvellokorpset i barnehagene, og av lærere i grunnskolen. hensikten er at barn/elever som står i
fare for å utvikle problemer faglig, sosialt eller emosjonelt, skal få riktig hjelp så tidlig som
mulig.
2. Læringsmiljø.
Gjennomgående de siste 4-5 årene har vi noe dårligere lærings/elevmiljø enn nasjonalt
gjennomsnitt. Det er igangsatt en del forebyggende tiltak, tverrfaglig samarbeid, og aktive tiltak opp
mot elever og foreldre. Ungdomstrinnet har hatt en klar bedring i elev og læringsmiljøet, og ligger på
ønsket resultat høsten 2018. I 7. klasse er det betydelig dårligere, og skolen har en oppfatning av at
mye bruk av sosiale medier på fritida påvirker miljøet negativt. Resultatene kan svinge ganske mye
fra år til år, og høsten 2017 viste dårlig resultat for 10. klasse.
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3. Nasjonal prøve i lesing 5. klasse
Resultatene varierer naturlig nok mye fra år til år. Dette har sammenheng med svært ulike
elevgrupper, og variasjon i antall elever. Høsten 2018 oppnådde 5. klassen på Namsskogan skole et
dårligere resultat enn gjennomsnittet i N-Trøndelag. Det er bekymringsfullt at 5. klasse får svake
resultat i lesing. Det planlegges tiltak på småtrinnet for å utvikle leseferdighetene.
4. Oppmøte på foreldremøter- forebyggende arbeid
I forbindelse med gjennomføring av plan for forebyggende arbeid barn og unge, ble det innkalt til
foreldremøte for 5.-10. klasse vedrørende tema «spillavhengighet». Oppmøtet var tilfredsstillende,
og vurderes å ligge innenfor «laveste aksepterte resultat». På grunn av kapasitetsproblemer ble det
ikke gjennomført temaforeldremøter i barnehagen i 2018.
5. Grunnskole poeng - eksamen resultat
I 2018 var resultatet på skriftlig grunnskoleeksamen for svakt. Resultatet på muntlig eksamen er cirka
på gjennomsnittlig nivå for fylket. Snittkarakteren på grunnskolepoeng ligger like over 4. Det er like
innenfor det som er definert som «laveste aksepterte resultat».

7. HELSE OG OMSORG (INKLUDERT NAV)

Helse- og omsorgssektor i Namsskogan kommune består av ansvarsområder innen helse-, pleie og
omsorgstjenester i tillegg til kommunal NAV.
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7.1 BUDSJETT OG SYKEFRAVÆR

Personalkostnader
Sykelønnsrefusjoner
Øvrige kostnader
Inntekter
Resultat (merforbruk)

Regnskap
37 926 824
-1 112 957
12 746 949
-8 696 630
40 864 186

Budsjett
31 336 065
-620 000
12 210 080
-5 954 803
36 971 342

Forbruk i %
121,03
179,51
104,40
146,04
110,53

Avvik i NOK
-6 590 759
492 957
-536 869
2 741 827
-3 892 844

Kommentarer om budsjett: Totalt hadde helse- og omsorgssektoren et budsjett på 36 971 342 kroner i 2018.
Regnskapet ble på 40 864 186 kroner. Underskuddet for hele sektoren er altså på 3 892 844 kroner i 2018,
10,53 % merforbruk i forhold til tildelt budsjett. I kommunestyremøte 11.12.2018 ble budsjettet foreslått
regulert ved at underskuddet skulle dekkes inn. Kommunestyret vedtok å vente med reguleringen til endelige
regnskapstall ble fremlagt.
Sykefravær: Gjennomsnittlig 9,7 % sykefravær i ramme 3, helse- og omsorgssektoren.

7.2 TJENESTER, OPPGAVER OG RESSURSER
Tjenester og oppgaver som helse- og omsorgssektoren er pliktig til å utføre bestemmes av lover og avtaler,
forskrifter, veiledere og rundskriv. Det er rom for lokale tilpasninger som ikke strider med ovennevnte
formelle reguleringer.
Sektorledelse, kommunalsjef:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. Fram til september 2018 kjøpte Namsskogan
kommune 0,4 årsverk kommunalsjef av Grong kommune.
NAV og Økonomisk sosialhjelp:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. 0,2 årsverk administreres av Namsskogan kommune
selv. Resten av årsverket (0,8) er organisert som en del av NAV Indre Namdal og administreres med dette av
NAV Indre Namdals ledelse.
NAV Namsskogan forvalter lov om sosiale tjenester som blant annet omfatter informasjon, råd og veiledning,
økonomisk stønad, midlertidig botilbud og kvalifiseringsprogram. I tillegg utføres saksbehandling på
Husbankens finansieringsordninger som bostøtte og startlån. Det har over tid foregått en evaluering av NAV
organiseringen i Indre Namdal. Utprøving av ny organisering ble iverksatt 01.05.2017. Evaluering av
organiseringen og vurdering av en ny organisering pågår.
Arbeidsledigheten i Namsskogan har holdt seg stabilt lavt i 2018, og ligger ved utgangen av året på 1,9 %.
Det ble i 2018 utbetalt mindre sosialhjelp enn i 2017. Dette skyldes stabile tall for arbeidsledige, fraflytting
som kommunen opplever og at flere flyktninger hadde egen inntekt gjennom introduksjonsprogrammet
(introduksjonsstønad).
Krisebolig og Krisesenteret:
Etter lov om sosiale tjenester er NAV forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til personer i akutte
situasjoner hvis de ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller
samlivsbrudd eller hvis man har blitt kastet ut fra stedet man bodde. Namsskogan kommune har en
krisebolig etter lov om sosiale tjenester. Boligen er på tettstedet Namsskogan og forvaltes av kommunal
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NAV. Namsskogan kommune er også medeier av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS på Verdal. Folk som har
vært utsatt eller risikerte å bli utsatt for vold eller annen livsfarlig kriminalitet i Namsskogan kommune, ble
sendt direkte til Krisesenteret på Verdal. For innbyggernes sikkerhet er dette et tiltak som blir videreført.
Lege- og legevaktstjeneste:
Grong og Namsskogan kommune har hatt et samarbeid om legetjenesten siden årsskiftet 2005 /2006, med
Grong som vertskommune. Samarbeidet baseres på en avtale mellom kommunene som fordeler ansvar og
myndighet. Kommunene har felles allmennlegetjeneste og tilsynslegetjeneste. Legetjenestens personell er
ansatt i Grong kommune. Samarbeidet har også felles løsning for smittevern og miljørettet helsevern.
Namsskogan har lege på plass fire dager i uka. Den siste dagen er legen i Grong for å ha tilknytning til et
fagmiljø og for å oppdatere seg på aktuelle oppgaver/retningslinjer.
Legetjenesten i Grong og Namsskogan er medlem i felles legevaktsordning i Indre Namdal sammen med
Høylandet, Lierne og Røyrvik. Dette er en vaktordning på kveld i ukedagene og på dagtid i helgene.
Legevaktsordningen er under vurdering ettersom Høylandet kommune har trukket seg ut av samarbeidet og
har gått til Midtre Namdal Samkommune sin vaktordning. I tillegg er kommunene med i legevakttjenesten i
Namdal (LINA), lokalisert i Namsos, som dekker legevakttjenesten for kommunene på natt, alle dager i uka.
Fysioterapitjeneste:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 0,7 årsverk. 0,5 årsverk er privat driftsavtale med tilskudd, mens
0,2 er fastlønnet kommunal stilling.
Fysioterapitjenesten er et veldig viktig tilbud i kommunen. Kommunen har brukere på sykehjem, i barnehage
på Trones og Namsskogan som trenger kontinuerlig fysioterapeutisk oppfølging. For mange pasienter er det
også viktig at de kommer raskt til behandling etter sykdom, skade eller sykehusbehandling. Fra 01.01.2018 er
det ikke lenger krav om en henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at pasienten skal få
refusjon fra folketrygden. Dette har medført større trykk og flere henvendelser til fysioterapeuten.
Fysioterapiressursen blir utvidet i 2019.
Hjelpemidler og ergonomiske tiltak:
Kommunens plikt følger av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9 som
sier at «kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt
den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av
pasientens og brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra Arbeids- og
velferdsetaten eller fra andre relevante instanser.»
Helsedirektoratet utdyper at «kommunens sørge-for-ansvar» gjelder uavhengig av varigheten av behovet.
Det omfatter alle ledd i formidlingsprosessen herunder å avdekke og utrede behovet for alle typer
hjelpemidler, utprøving av hjelpemidler, bistand i søknadsprosess, tilpasning og enklere montering,
opplæring i bruken av hjelpemiddelet, og service og reparasjon. Kommunen har også et ansvar for å evaluere
og følge opp behov for endringer. For enklere hjelpemidler ved kortvarige behov inntil to år, har også
kommunen finansierings- og anskaffelsesansvaret.»
Som nevnt over har kommunen et stort ansvar i forhold til hjelpemidler og ergonomiske tiltak. I 2018 har
ansatte som har jobbet med hjelpemidler og ergonomiske tiltak gjort det i tillegg til andre ordinære
oppgaver. Kommunens oppfølging i forhold til hjelpemidler har i 2018 ikke vært helt tilfredsstillende i forhold til
lovkrav og veileder fra Helsedirektoratet. Kommunen har i tillegg ikke hatt nok stillingsressurser for oppgavene.
Det blir i 2019 etablert en stillingsressurs på 40 % innen hjelpemidler og ergonomiske tiltak.
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Folkehelsearbeid og HUNT4:
Tidligere hadde Namsskogan kommune et samarbeid om folkehelsekoordinator med Høylandet og Grong,
men dette samarbeidet ble avsluttet for noen år tilbake. Det forebyggende helsearbeidet lider derfor under
mangel av folkehelsekoordinator. HUNT står for Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag. Namsskogan kommune
var med i HUNT3-undersøkelse i 2006-2008. Namsskogan kommune ble også med i HUNT4 (inkludert UngHUNT) i 2017-2019. For Namsskogan kommune fant undersøkelsen sted i periode 22.10.2018 til 22.11.2018.
Undersøkelsen ble godt gjennomført med tanke på organisering, og oppmøte som var 66 %.
Helsestasjonstjenester:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. Ressursen ble etablert fra 01.09.2018. Før september
2018 ble det brukt vikarer i dette ansvarsområdet. Det ble også kjøpt tjenester fra Grong kommune.
Kommunens helsesøster er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeid. Ansvarsområdene for helsestasjon er barn og unge samt smittevern i
befolkningen generelt. Fokusområdene er hjemmebesøk etter fødsel, helseundersøkelser og
foreldreveiledning på helsestasjon, tett samarbeid med foresatte og barnehagene/skolene om barnas
oppvekstmiljø, forebyggende psykososialt samarbeid, oppfølging av barn/unge med spesielle behov,
habilitering og individuelle planer, opplysningsvirksomhet, undervisning i skolehelsetjenesten ift ulike tema
som for eksempel pubertet, sex og samliv, kosthold og fysisk aktivitet. Helsestasjon for ungdom,
barnevaksineringsprogrammet samt smittevern inkludert reisevaksinering inngår også i fokusområdene.
Jordmortjeneste:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. Namsskogan kommune brukte kun 0,4 årsverk. Resten
av årsverket (0,6) ble solgt til Grong, Lierne og Røyrvik. Lierne sa opp samarbeidsavtalen om jordmortjeneste
med Namsskogan kommune. Samarbeidet avsluttes 28.02.2019. 0,2 årsverk som Lierne kjøpte blir brukt på
ledelse av Familiesenteret.
Jordmor er en sykepleier med toårig spesialutdannelse. Jordmors arbeidsoppgaver er først og fremt
svangerskapsomsorg med kontroller og etterkontroller. I tillegg gjøres det hjemmebesøk etter fødsel,
ammeveiledning, foreldreforberedende kurs, kurs på skoler og prevensjonsveiledning. Jordmor har også i
oppgave å ivareta beredskap og følgetjeneste for den fødende. Det vil si å ivareta den fødende under
ambulansetransport til sykehuset.
Psykisk helsevern:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1,4 årsverk. 0,4 årsverk ble kjøpt fra Røyrvik kommune fra
november 2018.
Psykisk helsevern er kommunens lavterskeltilbud for kommunens befolkning, det vil si at hver enkelt av
kommunens innbyggere kan selv ringe direkte til tjenesteansvarlige for å avtale time for oppfølging. Det
mottas også henvisninger fra lege. Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter rehabilitering, oppfølging,
psykososial støtte og veiledning, samt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det kan da f.eks være
rusmisbrukere som trenger støttesamtale og veiledning i forhold til rusmestring, flykninger med traumatiske
opplevelser som trenger oppfølging og voksne/eldre som sliter med angst og tunge tanker. Det brukes også
mye ressurser på oppfølging av skolebarn med psykisk helsetilbud i forhold til støttesamtaler og
forebyggende arbeid, ansvarsgrupper, koordinering av individuell plan og oppfølging av elever. Arbeidet
innebærer også å ha oversikt over befolkningens psykiske helsetilstand og behovet for tiltak/tjenester.
Omsorgssenteret; demens- og eldreomsorg:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 19,26 årsverk. 6 årsverk er sykepleierressurser, 9,36 årsverk er
hjelpepleierressurser, 3,5 årsverk er assistentressurser og 0,4 årsverk er sekretærressurser.
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Det nye Omsorgssenteret åpnet i desember 2017. Lokalene er lyse og trivelige, og det er en stor glede både
for beboere og ansatte både å bo/arbeide på senteret. Flytteprosessen regnes som ferdig. Kriterier for å få
tildelt plass på Omsorgssentret er at bruker ikke lenger er i stand til å bo i egen bolig, med den hjelpen
hjemmetjenesten kan bidra med, eller at bruker har behov for et kortere opphold av forskjellige årsaker.
Hovedmålsettingen for daglig drift ved Omsorgssenteret er å sørge for at alle brukere får dekket sine behov i
forhold til hygiene, ernæring, oppfølging av forordnet behandling i form av medikamenter og øvrige tiltak,
samt sørge for tilbud om aktivitet og sosial omgang med andre. Også i 2018 ble Namsskogan sykehjem
sertifisert som livsgledesykehjem.
Frivillighet: Når det gjelder frivilligheten har det vært mål å øke frivilligheten i omsorgen. Dette
målet ble delvis oppnådd. Både Sanitetsforening, barnehager og pensjonistlaget kom på besøk på
sykehjem. Det er behov for å mobilisere frivilligheten enda mer.
Kjøkken: Kjøkkenet produserer mat til sykehjem, til hjemmeboende, samt til interne
møter/arrangementer og kurs. Det tilrettelegges for ønskekost til dårlige pasienter, og evt andre
dietter det er behov for. Eget kjøkken er med på å skape trivsel og hygge for beboerne, mye god
pleie i ett godt måltid. Per 31.12.2018 hadde kjøkkenet 2,16 årsverk.
Vaskeri: Vaskeriet vasker klær til beboerne på Omsorgssenteret og til brukerne av hjemmetjenester
etter søknad. Vaskeriet selger også tjenester til private. Per 31.12.2018 hadde vaskeri 1 årsverk.
Aktivitetsstua: Kravet til tilbud om aktivitet (Omsorgsplan 2015/2020) ble sett på i 2016.
Namsskogan kommune hadde ingen aktivitørstilling og dette ble løst med det pleiepersonalet man
hadde til rådighet. Siden 2017 har det vært ansatt en aktivitør (0,5 årsverk) slik at kommunen
oppfyller krav til tilbud om aktivitet.
Avdeling for funksjonshemmede:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 6,94 årsverk. 2,94 årsverk er vernepleierressurser, 2,56 årsverk
er hjelpepleierressurser og 1,44 årsverk er assistentressurser.
Avdeling for funksjonshemmede er kommunens tilbud for voksne med orienterings- og bevegelseshemninger
som medfører behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemme. Boenheter innen avdelingen er fysisk
tilrettelagt med hensyn til alder, funksjonshemming eller sykdom. Tildelingskriterier for plass på avdelingen er at
man på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for både tilrettelagt
bosituasjon og daglig assistanse i forhold til blant annet pleie og aktivisering. Pr 31.12.2018 har avdelingen 6
brukere. Det har vært mål at man i 2018 skal prioritere tiltak for fysisk aktivisering av brukere. På grunn av
økonomisk situasjon og høyt sykefravær har man hatt en redusert bemanning på avdelingen, noe som gjorde
det vanskelig å oppnå dette målet.
Hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie:

Pr 31.12.2018 hadde ansvarsområdet Hjemmehjelp 0,7 årsverk assistentressurs. Pr 31.12.2018 hadde
ansvarsområdet Hjemmesykepleie 6,45 årsverk. 3,7 årsverk er sykepleier-/vernepleierressurser og 2,75
årsverk er hjelpepleierressurser.
Kommunen hadde i 2018 hjemmehjelpressurs som har fungert bra og ytet bistand til brukere. En
hjemmehjelp yter praktisk bistand til brukere som trenger hjelp til å mestre dagliglivet på grunn av alder,
sykdom eller andre spesielle behov. Som hjemmehjelp hjelper man til med blant annet rengjøring, matlaging
og vask av klær. Hensikten med hjemmehjelp er at brukerne skal klare å bo i sitt eget hjem, selv om de har
behov for hjelp til ulike gjøremål.

41

Hjemmesykepleie har hatt et ordinært driftsår i 2018. I løpet av 1 døgn blir det gjennomført opp til 40
hjemmebesøk og tilsyn hos brukere av tjenesten. I tillegg legges det opp og kontrolleres 30 dosetter med
medisin i uka. Tjenesten har ca. 30 trygghetsalarmer i kommunen som betjenes på dag og kveld. På natt blir
trygghetsalarmene koplet opp mot Namsskogan Omsorgssenter.
Støttekontakttjeneste:
Kommunen har flere støttekontakter som på årsbasis har oppdrag som tilsvarer 0,5 årsverk.
Namsskogan kommune har flere støttekontakter som utfører støttekontaktoppdrag. Støttekontakttjenesten har
i 2018 fungert bra. Støttekontakttilbudet er ment å hjelpe brukere med å bli mer trygg på seg selv, takle ulike
livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad. En støttekontakt kan komme på besøk hjemme,
bli med på kafé, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Både barn og voksne som har behov for å
få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid, kan søke kommunen om å få støttekontakt. Alle
kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må man ha et behov som er av en
slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med
brukeren vil kommunen avklare om en kan få støttekontakt eller ikke.
BPA-tjeneste:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 3,2 årsverk.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer
med langvarig og stort behov for personlig assistanse. For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må
man være under 67 år, ha behov for bistand ut over to år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet
mellom 25 og 32 timer per uke, har man rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA vil
være vesentlig dyrere for kommunen. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den
enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA. Når praktisk bistand og
opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder
arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt. I 2018 hadde
Namsskogan kommune 4 brukere av BPA-tjenester.
Omsorgslønn og avlastningstjeneste:
Omsorgslønn er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det
ytes vanligvis i forbindelse med pleie og omsorg av gamle, syke pasienter, alvorlig funksjonshemmede voksne
og multifunksjonshemmede barn. Det er omsorgsoppgavens tyngde som er avgjørende, ikke pasientens
tilstand eller alder. Omsorgslønn innvilges av kommunen etter søknad og vurdering av behov. Namsskogan
kommune har i løpet av 2018 innvilget omsorgslønn, men det har ikke vært mange saker.
I forhold til avlastning er det slik at personer med stort omsorgsarbeid kan ha krav på avlastning ved at noen
andre overtar omsorgen for den pleietrengende i perioder. Dette kan være spesielle avlastningsboliger for barn,
særlige boliger for funksjonshemmede eller sykehjem. Namsskogan kommune har i 2018 ikke hatt dette tilbudet.
Rehabiliteringsarbeid:
Namsskogan kommune kan tilby sine innbyggere rehabilitering gjennom lokal fysioterapeut og opphold ved
Namdal Rehabilitering på Høylandet. Kommunen har 182 døgn til disposisjon ved Namdal Rehabilitering. I
2017 ble det stilt spørsmål om kommunen skal ha de eierandelene den har ved Namdal Rehabilitering eller ikke.
Resultatet for 2018 viser at eierandelene trengs. I 2018 var det stor pågang som førte til at alle døgnene ble brukt
opp.
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Lærlings- og praksisplassordning:
Helse- og omsorgssektoren tilbyr både ordinære lærlingplasser og praksisplasser for videregående- og
voksenopplæringselever. I 2018 har sektoren hatt lærlinger innen helsefag og matlagingsfag. Kommunen har
også tatt imot videregåendeskoleelever og deltakere fra introduksjonsprogram i praksis. Pr 31.12.2018 hadde
dette ansvarsområdet 2 årsverk ordinære lærlingplasser.
Koordinerende enhet:
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov
for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og
koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og
koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet behandler
alle søknader som kommer inn. Koordinerende enhet består av lege, enhetsledere institusjon og hjemmetjeneste.
Gruppen har en som er definert som koordinator og det tilknyttes annet personale etter behov.
POSOM - psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer:
POSOM handler om den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjeneste som skal settes inn i en
akuttfase, og tidlig i oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker, kriser og hendelser. Namsskogan kommune
har i 2018 hatt POSOM-gruppe bestående av ulike fagpersonell. POSOM-gruppe har i løpet av året 2018
rykket ut når det har vært behov for det.
Tilskuddsforvaltning og kjøp av tjenester:
Helse- og omsorgssektoren har også forvaltningsansvar av tilskudd på totalt 553 tusen kroner. Det gis
tilskudd til Krisesenteret på Verdal og tilskudd til Frivillighetssentraler. Helse- og omsorgssektor forvalter
også kommunens kjøp av helse- og omsorgstjenester for 6,2 millioner kroner. Tjenester som kjøpes gjennom
sektoren er legetjeneste, 1 sykehjemsplass i Namsos, legevaktstjeneste, rehabiliteringstjeneste og
arbeidsgiver innen NAV.

7.3 UTFORDRINGER
Vanskelig å opprettholde kriterier for livsgledesykehjem:
I 2018 er Namsskogan sykehjem sertifisert som livsgledesykehjem. I siste del av året har det vært
utfordringer med å oppfylle alle kriterier for et livsgledesykehjem på grunn av sykepleiemangel.
Langstrakt kommune:
I forhold til hjemmesykepleie er kommunen langstrakt slik at mye tid går bort på kjøring. Dette er noe som
tjenesten ikke har mulighet til å påvirke i særlig grad. På sikt kan velferdsteknologiske løsninger bidra til
redusert bruk av arbeidstid i bil.
Arbeidsoppgaver blir flere:
Både i hjemmetjenesten og i institusjoner har arbeidsoppgaver merkbart blitt større og flere, da det er flere
brukere som har flere sammensatte behov, og større omsorgsbehov for å klare å bo hjemme lengre. Brukere
blir også sendt fra sykehus tidligere. Videre fremover er det behov for å bemanne med nok fagkompetanse
hvis man skal klare å løse alle oppgaver.
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Å skaffe fagkompetanse:
En annen utfordring fremover vil være krav til kompetanse for å imøtekomme de behovene som vil kreves av
helsetjenesten i kommunen. Det er utfordrende å skaffe fagutdannede helsepersonell. Mangelen gjelder
spesielt helsepersonell med høyere utdanning.
Den generelle rekrutteringsutfordringen:
Allerede nå har helse- og omsorgssektor betydelige rekrutteringsutfordringer av tilkallingsvikarer. Det er ikke
nok søkere innenfor kommunens egne grenser. De som søker seg til kommunen fra andre steder vil helst ha
en fast fulltidsstilling for at de skal flytte. Flere ansatte kommer til å gå av med pensjon om 3-5 år.
Rekruttering blir med dette en stor utfordring for kommunen i årene som kommer.
Å beholde ansatte:
Manglende arbeidsplaner og stort arbeidspress har av flere blitt oppgitt som årsaker til at de sluttet. I nesten
hele 2018 har det vært brukt midlertidige turnusplaner da man ikke har klart å lage en permanent turnus. Videre
fremover er det behov for å skape ro rundt ansatte, kartlegge arbeidsmetoder og lage arbeidsplaner som er
forutsigbare.
Rutiner, prosedyrer og aktiv bruk av internkontrollssystem:
Det er i 2018 utarbeidet en del rutiner og prosedyrer, men man har enda ikke kommet langt nok med dette
arbeidet. Det er også en betydelig mangel på skriftlige vedtak og individuelle planer i forhold til tjenestetildeling
og brukeroppfølging. Kommunen har tatt i bruk Compilo, et systemet for avvik og forbedringshåndtering som også
utvikles innenfor helse og omsorgssektoren.

Målebarometer helse og omsorg:
Fokusmål

Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Ønsket resultat

Sentrale utfordringer

Måleindikatorer

En fremtidsrettet og aktiv
pleie- og omsorgstjeneste

Sertifisering/godkjenning som
livsgledesykeheim

Rutiner og system på
internkontroll

I henhold til lovverket

Øke frivilligheten i
omsorgen

Avtaler med skole, barnehage,
andre frivillige organisasjoner

God økonomistyring

Riktig budsjettering

Tilgang på kvalifiserte
fagpersonale

Antall fagpersonale i fast stilling

Sikre behandlingsforløp
mellom fastlege/sykehus
og kommunal oppfølging

Dager som går fra oppfølging av
fastlege/sykehus avsluttes til
kommunal oppfølging settes i gang
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Laveste aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

Godkjent
2018

Ikke godkjent

100 %

99-90 %

< 89 %
2018

>5

4-3
2018

<2

< 0,1-1 %
underskudd

> 1,1 % i
underskudd
2018

> 91 %

90-80 %

< 79 %
2018

Innen 14 dager
2018

Innen 3 uker

Innen 4 uker
eller mer

8. Teknisk
Avdelingen består av Brannvesen, Renhold, Driftsavdeling og Plan og utvikling.
Økonomisk analyse – rammeområde 4
RAMME 4
Personalkostnader
Sykelønnsrefusjon
Øvrige kostnader
Inntekter
Totalt mindreforbruk

Regnskap (mill. kr) Forbruk i %
9,62
94,28
0,40
0
29,1
98,88
22,64
98,88
-0,04
99,97

Sykefravær innenfor Ramme 4:
8,8 %

8.1 Brann
Tjenester/oppgaver
 Forebyggende oppgaver knyttet til brann.
 Beredskapsmessige oppgaver ved brann/ulykker
Ressurstilgang/forbruk
16 stk mannskaper med fordelte oppgaver.
 Brannsjef 5%
 Brannmester, leder forebyggende og leder beredskap 10%
 4 stk utrykningsledere
 5 stk røykdykkere
Økonomi
Ingen enkeltstående store investeringstiltak for 2018, men salg av gammel brannbil gjorde enheten i stand
til å anskaffe etterlengtet utsyr som:
 Varmesøkende kamera.
 Gassmåler.
 Røykvifte.
 Strålerør.
 Slanger.
Den øvrige driften av brannvesenet ser slik ut:
Regnskap (mill kr)
Budsjett (mill kr)
1.733.1.692

Forbruksprosent
102,40

Måloppnåelse
Oppnådd:
4 stk. Konstabler har avlagt eksamen i Grunnkurs for Brannpersonell.
2 stk. Konstabler har avlagt eksamen for beredskapstrinn 1.(Utrykningsleder)
1 stk. Konstabel har tatt kl. 2 (Tankbilsertifikat)
Namsskogan fikk i 2018 endelig sin IUA henger med spesialutstyr for å håndtere spesialavfall ved
trafikkulykker. Første øvelse med gjennomgang av utstyret, er foretatt.
Aksjon boligbrann
Retrening i forbindelse med «Mens Du Venter På Ambulansen».
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Ikke oppnådd:
Vi har ikke fått på plass en ny tilbyder på utøvende forebyggende oppgaver, Anticimex kan ikke tilby oss slike
tjenester lengre.
Utdanning av egen varabrannsjef, dette er satt litt på vent. Årsaken er at vi venter på hva som skjer med den
nye «Dimensjoneringsforskriften».
Viktige hendelser og resultater
Namsskogan brannvesen utførte 21 utrykninger i 2018.
 3 Brann
 15 Trafikk
 3 Andre
Det ble gjennomført 5 øvelser.

8.2 Feiing
Tjenester/oppgaver
 Feiing av skorsteiner
 Tilsyn med piper/ildsteder
Ressurstilgang/forbruk
Namsskogan har 50% stillingsandel på feiing.
For sesongen 2018 som i 2017 ble det leid inn feier fra Brannvesenet-Midt, dette for å kunne benytte fast
feier til andre kommunale oppgaver (vaktmester). Feier har vært inne til årlig helsesjekk.

Mål/Måloppnåelse
Antall feide skorsteiner og tilsyn ble nådd.

8.3 Kommunalteknikk
Tjenester og oppgaver
-

VAR-tjenester vann, avløp og renovasjon. Utførende ansvar.
Drift og vedlikehold av kommunale veger, bruer og lysanlegg
Drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
Drift og vedlikehold av kommunale hus og leiligheter
Boligforvaltning, drift, utleie, nybygg
Prosjektering nye kommunale bygg og anlegg

Ressurstilgang og forbruk
Driftsavdelingen har 4,85 årsverk og består av en formann og 4 utearbeidere.
Utførte oppgaver
- Prosjektet utbygging av branngarasje:
I egen regi har enheten bygd 2 lagringsbygg i hver ende av branngarasjen på til sammen ca. 150
m2. Prosjektet ferdigstilles i 2019. Her er det lagt ned en betydelig innsats av egne mannskaper
for å få gjennomført prosjektet. Utbyggingen vil frigjøre lager for driftsavdelingen. Hele
prosjektet er et resultat av et godt teamsamarbeid i hele ramme 4.
- Innen vann, avløp og renovasjon er det utført nødvendige vedlikeholdsoppgaver.
- Slamtømminger og renovasjon iht kontrakt med Øvre Namdal Renovasjon.
- Etter Strompdalsveien ble det utført en del stikkrenneskifter og grøfterensking, samt opprusting
av veibanen i form av nytt bærelag og topplag.
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-

-

Finnvoldbekkbrua ble utskiftet og oppklassifisert til 10 tonns akseltrykk og 60 tonn totalvekt, slik
at den imøtekommer fylkesmannens anmodninger. Her ble det også etablert bedre adkomst fra
fylkesvei.
Anbudskonkurranse for vintervedlikehold i Skorovatn ble gjennomført.
Oppussing av leilighet i Tronesmoveien 6 ble gjennomført.
Det er installert automatiske strømmålere i alle kommunale bygg.
Store deler av utvendig kledning på Namsskogan skole er overflatebehandlet.
Nye lokaler ved Namsskogan skole er utredet. Bygget mangler spesialrom. Prosjektet skal
innarbeides i økonomiplan.

Boligforvaltningen
På Namsskogan har det vært en del ledige utleieenheter gjennom året. Det er fullt belegg på utleie av
omsorgsboliger.
På Brekkvasselv har det vært lite bevegelse i leiemarkedet. På Trones har det vært noen ledige enheter
igjennom året.

8.4. Renhold
Renhold:
Avdelingen har 5,5 årsverk fordelt på arbeidende leder og åtte renholdere og vikarer.
Tjenester og oppgaver
Daglig renhold av kommunale bygg (skoler, barnehager, svømmebasseng, institusjoner, brannstasjon,
administrasjonsbygg mm.) i Skorovas, på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. I tillegg utføres rengjøring
i kommunens utleieboliger samt institusjoners beboelsesrom, ved behov. Dyprengjøring/boning/glansing
utføres årlig, gjerne i forbindelse med ferieavviklinger.
Utførte oppgaver
Det jobbes fortsatt med å videreutvikle innhold i renholdsmodulen i FAMAC programmet. Dette vil gjøre
det enklere å holde oversikt og å dokumentere renholdet.

8.5. Plan og utvikling
Ressurstilgang og forbruk
1 årsverk.
Teknisk samarbeid med Grong kommune på digitalt planregister, tegning av arealplaner og
saksbehandling av disse.
20 % salg av oppmålingstjenester i sommerhalvåret til Grong kommune.
Plan og utvikling merker at rollen som kommunalsjef krever en del oppmerksomhet mot administrasjon
og drift av Ramme 4. Ses på som en utfordring som må løses innenfor egne ressurser.
Tjenester og oppgaver
 Overordnet ledelse av VAR områdene. Budsjett og regnskapsansvarlig. Fritaksvedtak.
 Planoppgaver reguleringsplan og arealplan: Etablere og saksbehandle nye arealplaner I
samarbeid med Grong kommune. Saksbehandling av dispensasjonssøknader.
 Oppmåling: Saksbehandling av fradeling av nye eiendommer, oppmåling og matrikkelføring.
Oppmålingstjenester til private aktører (salg av oppmålingstjeneste 20% til Grong kommune).
 Byggesaker: Saksbehandling i henhold til PBL loven, matrikkelføring av tiltaket og ajourhold av
kartlaget PBL tiltak.
 Matrikkelen: Feilretting og rydding.
 Kart: Digitalisering av kommunal infrastruktur som VA. Oppfølging av Geovekstprosjekter i regi av
Statens kartverk. Ajourhold av kartlag.
 Snøscooterløyper: Utvikling og drift av løypenettet
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Beredskapskoordinator. Kriseplanen er revidert og oppdatert i 2018.
Oppgavestøtte til Kommunalteknikk innenfor investeringsprosjektene samt planverk.

Økonomi
Regnskap (mill kr)
1,121

Budsjett (mill kr)
1,563

Forbruksprosent
71,73

Mål – Måloppnåelse
Oppgaver og resultater:
 180 registrerte saker. 204 utgående journaler.
 Oppdatering av kriseplanens telefonlister samt Varsling 24
 Brekkaveien er opprustet med nytt toppdekke i samarbeid med NTE. Et prosjekt som ble
gjennomført i forbindelse med at NTE gravde høyspentkabel i veien innover til Brekka.
 Boligpolitisk plan er rullert etter bestilling fra kommunestyret.
 Utskiftet gatelys i hele kommunen, ca. 200 punkter er byttet til LED lys.
 Skolhaugen Trinn II er ferdigstilt. 3 nye boenheter.

Målebarometer Teknisk
Fokusmål

Sentrale
utfordringer

Måleindikatorer

Andel av vedtak omgjort av fylkesmannen
i prosent av totalt antall vedtak
Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

God Saksbehandling

Full oversikt over
utgift/inntekt på
VAR-område
Boligmassen mest
mulig utnyttet
God standard på
bruer

Opplevd tilfredshet med
saksbehandlingen
Det er ikke gjennomført noen
spørreundersøkelse.

Ønsket
resultat

Laveste
akseptert
e resultat

Ikke
godkjent
resultat

<2%

3-10%

>11%

>4,5

4,4-4

<3,9

Opplevd tilgjengelighet til saksbehandler
Det er ikke gjennomført noen
spørreundersøkelse.
Andel plan og byggesaker som er
behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

>4,5

4,4-4

<3,9

>98%

95-97%

<94%

Andel matrikkelføringer innenfor
gjeldende tidsfrister

>98%

95-97%

<94%

Prosent inndekning av utgifter

100%

99-95%

< 94%

Prosent utleie av total boligmasse

>95%

90-94%

<89%

Ingen feil i alvorlighetsgrad 4 målt på
bæreevne og trafikksikkerhet på bruer

<4%

5-10%

>11%

8.6. Næring
Næring, jordbruk og skogbruk har i 2018 vært direkte underlagt rådmann fordi dette har vært mest
hensiktsmessig med hensyn til utnyttelse av lederressurser.
Målebarometer:
Fokusmål

Sentrale
utfordringer

Måleindikatorer

Nye bedrifter registrert i kommunen
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Ønsket
resultat

Laveste
akseptert
e resultat

Ikke
godkjent
resultat

Økt bolyst og økt
sysselsetningen

Attraktiv partner for
tilvekst og
nyetableringer

Forhindre nedgang i
folketall og skape
nye arbeidsplasser,
samt sikre
eksisterende
virksomheter.
Kunne bidra
økonomisk til
oppstart og utvikling
Arealer og
infrastruktur til
disposisjon

6
Antall konkurser registrert i kommune
Økt lønnsomhet i eksisterende bedrifter.
Målt på de 10 største as.

0
71%

4%
Øke Kraftfondet
Bredbånd og mobildekning
Regulerte næringsarealer

Ca 100%
Ledig
areal

Enheten har 100% næringssjef.
Sentrale oppgaver har vært å veilede og å være hjelpefunksjon ovenfor lokalt næringsliv og oppfølging av
nyetableringer. Enheten har også vært brukt til andre kommunale oppgaver og bistand i organisasjonen.
Enheten har deltatt i utvikling av mineralnæringen med Aplittforekomsten i Finnvolldalen og engasjement i
mineralprosjektet.
Resultater i 2018
Det har vært arbeidet med ny næringsplan igjennom hele 2018. Planen blir vedtatt våren 2019.
En sentral målsetting for kommunen er bolyst og økt sysselsetning. Utviklingen i næringslivet har vært bra i
2018. Det har vært 6 nyregistrerte bedrifter i 2018. Økt sysselsetting og ingen frafall av bedrifter har bidratt
positivt, men folketallet er redusert totalt sett.
Det blir arbeidet med prosjekt for økt bruk av kommunens tildelte konsesjonskraftkvote. Utbygging av
fritidshus i Skorovatn er i startfasen med de ringvirkninger det vil få. Det er flere kraftverksprosjekter som er
tildelt konsesjon i NVE. Summen av det nevnte vil medføre økt aktivitet i kommunen.
Det er en klar målsetning å øke bredden på kompetansen og innsatsen på veiledning til nyetablerere og
eksisterende næringsliv. Samarbeidsløsninger mellom kommunene i Indre Namdal skal ha som målsetting å
bidra til god veiledningstjeneste ovenfor næringslivet.
Økonomi og fond
Kommunen ble tilført kr 170.000,- til Næringsutviklingsfondet i 2018. Saldo ved inngangen til året var på kr
70.000,- og samlet tilgang ble kr 240.000.- for 2018. Det er en ambisjon om å bruke opp tilførte midler fra
RUP hvert år. I 2018 ble det bevilget kr 37.000.- fra dette fondet. Når det gjelder Kraftfondet mottar
kommunen kr 2.750.000,- hvert år i planperioden. Ved årets start var saldoen på ca kr 6.760.000.-. Til
disposisjon for bevilgninger i 2019 var fondsstatus på kr 7.004.500.-

8.7. Jordbruk
Tjenester og oppgaver
Oppgavene gjennom året har bestått av:







Behandling av søknader som omhandler fradeling av eiendom eller rettigheter tilknyttet fast
eiendom (konsesjonslov, jordlov).
Ulike tilskuddsordninger (produksjonstilskudd, SMIL, RMP og BU-midler).
Faglig rådgivning innen området.
Motorferdsel i utmark.
Saker behandlet etter rovviltforskriften.
Forvaltning av fisk, inkl. tiltak i forbindelse med Namsblank.
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Ressurstilgang og forbruk
50 % stilling som kjøpes fra Røyrvik kommune.
Økonomi
Enheten hadde et mindre forbruk i forhold til budsjett på kr. 12 000,Mål – måloppnåelse
Effektiv veiledning og tjenesteproduksjon, god faglig kvalitet og fornøyde brukere.
Tjenester
Spørsmål, henvendelser og veiledning blir behandlet fortløpende.
Samfunn
Som målbart kriterium for jordbruksproduksjonen har en valgt å se på Namsskogan kommunes
utbetalinger av produksjonstilskuddet, regionalt miljøtilskudd og organisk beitebruk:



Antall bruk som mottok produksjonstilskudd; 23 stk. – utbetalt kr. 8 683 488,-.
Antall bruk som mottok regionalt miljøtilskudd og organisert beitebruk; 5 stk. – utbetalt kr
145 521,-.

Viktige hendelser og resultater
Tapsprosenten har vært stabil de siste årene, i 2018 lå den på 23 %.
Det er fortsatt samarbeid med Røyrvik kommune angående kjøp og salg av landbrukstjenester.
Landbruksleder har kontordag i Namsskogan kommune en dag i uka, ellers etter behov.
Det har vært noe aktivitet på grøfting, og hydrotekniske tiltak gjennom SMIL ordningen.
Framtidige utfordringer
Rovdyrproblematikken er fortsatt krevende for utøverne i regionen. Det må derfor arbeides for å få tatt
ut skadedyr raskest mulig.
Bidra til å opprettholde aktiv og målrettet drift på eksisterende gårdsbruk i kommunen. Samt jobbe
målrettet for å opprettholde og øke bosettingen og aktiviteten på nedlagte småbruk.

8.8. Skogbruk
Tjenester og oppgaver
 Saksbehandler og forvaltningsmyndighet for skogbrukslov med tilhørende forskrifter
 Administrering av Skogfondsordningen inkludert tilskuddsordninger
 Veileder- og hjelpefunksjon ovenfor skognæringa
 Saksbehandler og forvaltningsmyndighet av viltlov med tilhørende forskrifter
 Administrering av Hjorteviltregisteret
 Sekretær Namsskogan viltråd
 Ansvarlig Jegerprøven
 Prosjektansvarlig for ulike aktiviteter og prosjekter innenfor vilt- og miljøforvaltning (vilt/trafikk,
bekjempelse av fremmede plantearter, forvaltning av kommunens verneområder, restaurering
av Frøyningen (fornminne- og friluftslivsområde)
 Salg av 50 % ressurs innenfor fagområdene skog-, vilt- og miljøforvaltning til Røyrvik kommune
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Ressurstilgang og forbruk
Skogbrukssjef utgjør 100 % stilling, hvorav 50 % ressurs selges til Røyrvik kommune.
Mål og måloppnåelse
Skogbruk: Alle henvendelser er behandlet.
Viltforvaltning: Elgstammen er redusert grunnet den harde vinteren 2017/2018. Men den ser ut til å
kunne øke raskt igjen, da kjønns og alderssammensetningen i elgstammen fortsatt er god.
Veileder og hjelpefunksjon: Det oppleves som vanskelig å skaffe nok rom til veiledning utover det
som gjelder enkle saker, som for eksempel føring av skjema. Kommunen er deltaker i «Skogprosjektet i
Namdalen» og der ivaretas disse funksjonene. Skogbrukssjefen opplever derfor at alle skogeiere får
veiledning i skogbruksfaglige spørsmål så lenge prosjektet pågår. Nytt treårig skogprosjekt ble påbegynt
fra og med 2017.
Viktige hendelser og resultater
Aktiviteten på hogst i kommunen er meget lav, og bærer preg av vindfallhogstene tidligere år etter
stormene i 2013. Det er også meget lav aktivitet på skogkultur. Plantingen etter stormhogstene ser ut til
å være mer eller mindre ferdig utført. Med noen få unntak, som kommunen vil følge opp i 2019.
Det ble avvirket ca. 2970 m3 til en verdi av 1 084 574 kroner. Totalt ble det plantet ca. 19.700 planter,
ungskogpleie utført på ca. 190 daa, markberedning på 48 daa.
Elg: Det ble felt 137 dyr av en kvote på 201 elg.
Det ble utarbeidet nye bestandsplaner i kommunen fra og med 2017 til 2020.
Framtidige utfordringer
Alt avvirket areal skal tilplantes. Og det er stort behov for ungskogpleie. Aktiviteten på skogkultur vil
fortsette også i 2019. Sammen med aktivitet følger det med saksbehandling av f.eks. veisøknader,
tilskuddssøknader, anvisning Skogfond, resultatkontroller etc.
Barke-biller kan være et stort problem for skogbruket. De angriper gjerne vindfall, for så å spre seg til
frisk skog og ødelegge tømmerkvaliteten. Man var således redd for at dette skulle skje etter stormene i
2013. I 2018 ble det på kommunens fangststasjon for barkbiller registrert færre biller enn forventet. Men
en økning fra i fjor. Det vil også være viktig å sette opp fangststasjonen i 2019, slik at man får et varsel
om en evt. oppsving i barkebillebestanden.
Skognæringa og myndighetene har stort fokus på vegbygging. Flere prosjekter er på gang. Disse trenger
oppfølging med saksbehandling og kontroller (krav for at vegen skal få tilskudd).
Påkjørsel av elg har alltid vært en utfordring i Namsskogan. Med både E6 og jernbane som går igjennom
hele kommunen. Bane Nord og deres tiltaksstrategier følges tett. Irregulær avgang på vei og jernbanen
må også legges til grunn for tildeling av kvoter påfølgende år.
Kommunen har et stort forvaltningsansvar i Hjortviltforvaltningen, dette krever oppfølging.
Hjorte-bestanden øker. Det har kommet signaler fra viltrådet om behov for større vald og økt
avskyting. Det forventes å bli en del saksbehandling i forbindelse med godkjenning av nye vald,
tildelinger, og innrapportering i 2019.
Kommunen har fra og med 2017 fått overtatt forvaltningen av naturreservatene i kommunen. Dette vil
kreve oppfølging, og det forventes noe saksbehandling på grunn av dette.
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8.9. Kultur (herunder ungdomsklubb, svømmehall, musikk- og kulturskole, bibliotek)
Tjenester og oppgaver
Svømmehaller
Badebetjent i 45% stilling 6 mnd pr år.
Namsskogan svømmehall:
Svømmehallen har i 2018 vært åpen 2 dager i uka, tilbyr svømming for alle aldersgrupper, tilbyr
svømmegymnastikk/varmebading 1 dag i uka og varme badstuer.
Trones svømmehall:
Svømmehallen har i 2018 vært åpen 2 dager i uka, tilbyr svømming for alle aldersgrupper, solsengutleie,
infrarød badstue, varme badstuer, trimrom og leier ut lokaler til fotterapeut.
Kultur
Kultursjef 1 årsverk.
Kultursjefen arrangerer lokal UKM og tilrettelegger for regional UKM, er sekretær for ulike kommunale
råd og utvalg, arrangør av konserter/underholdning. Er redaktør for Namsin, kontaktperson mot Museet
Midt, spillemiddelansvarlig, sekretær for årlig TV-aksjon, styremedlem i Namsskogan Frivillingsentral og
varamedlem i Skorovas Liv Frivilligsentral. Ansvarlig for utarbeidelse av planverk. Ansvarlig for utleie av
skoler, svømmehallene og Namsskoganhallen.
I løpet av 2018 har kultursjef vært prosjektleder i 40% stilling i 4 mnd. Prosjektlederlønn er utbetalt fra
Trøndelag Fylkeskommune slik at lønnsbudsjettet har hatt et mindreforbruk.
Bibliotek
Bibliotekleder i 30% stilling. Namsskogan kjøper bibliotek-sjef tjenester fra Røyrvik kommune. Utlån samt
arrangement innen biblioteket.
Kulturskolen
Kulturskolelærer i 85% stilling. Kommunen bytter undervisningstjenester med Røyrvik kommune.
Namsskogan kommune har tilbudt turnundervisning til ca 60 elever i 2018. Lærerundervisning lønnes
etter timelønn.
Ungdomsklubb
Ungdomsklubbleder i 20% stilling. For høsten 2018 lyste kommunen ut stillingen og etter denne runden
ble stillingen delt opp i 2 stillinger på 10% hver. Ansettes fra januar 2019. Fritidstilbud til barn og ungdom
13 til 18 år. Ungdomsklubbkveld en gang pr uke. Det er dessverre ikke gjennomført juniorklubbkvelder i
2018.
Ressurstilgang og forbruk
Året har vært preget av en god økonomisk styring og enheten har fulgt opp de pålegg som er blitt gjort ift
forbruk og budsjettstyring. Kultursjef har ansvaret for musikk- og kulturskolen, bibliotek, ungdomsklubb
og badetjenestene.
Forklaringer på sykefravær og økonomi
Økonomi
Når det gjelder regnskapstall for 2018 i forhold til revidert budsjett så har kultur et betydelig mindreforbruk for året. Dette mindre-forbruket har sin årsak i at mange av disse midlene er øremerkede midler
fra staten som ikke følger året, men skoleåret. Frivilligheten har anledning til å søke om økonomisk
tilskudd ved aktivitet. Ellers er det søkt og mottatt en rekke økonomiske tilskudd for ulike arrangement
som har gjort at egen ramme har økt. Mindre-forbruket har ikke medført mindre aktivitet innen enheten.
Mål – måloppnåelse
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Kommentar:
Økonomisk støtte til lag- og foreninger er gjennomført i løpet av hele året og det er mottatt en rekke
søknader som er behandlet. Litt større økonomiske tilskudd har for inneværende år gått spesielt til sang,
idrett og TV-aksjonen og vi ser at foreningene søker oftere og oftere om økonomisk tilskudd for å
gjennomføre arrangement som er rusfrie. Enhetens mål har hele tiden vært at det skal skapes aktiviteter
blant frivilligheten, og at dette kan utløse økonomiske tilskudd etter søknad.
Namsskogan Bygdetun mm; Her har det vært møter med aktuelle lag- og foreninger og Museet Midt.
Det er foretatt flytting av en del av gjenstandssamlingen til egnet lagerlokale i tidligere
sponplatefabrikken. Namsskogan kommune må påregne økt lagerleie i årene som kommer. Det tas sikte
på å legge ut eiendommen Skogstad for salg i løpet av 2019. Museet Midt har i 2018 bidratt med
elektronisk registrering av alle gjenstander som er inne i hovedbygningen
Viktige hendelser og resultater
Svømmehaller
Kommunens 2 svømmehaller er viktige møteplasser for våre innbyggere. Her har det blitt en økning for
begge svømmehallene i året som har gått. Svømmehallene har oppvarmet vann. Ved Namsskogan
svømmehall har også kommunen et utvidet tilbud hver mandag slik at sanitetsforeningen har
varmbading og trim før den offentlige badingen starter. Et populært tiltak.
Kultur
I året som har gått kan det nevnes noen ulike arrangement og deltagelse som kultur har medvirket til:
 UKM lokalt (Brekkvasselv) og UKM regionalt (Grong).
 Skikarusellrenn og ”Ti på topp” i samarbeid med idrettslagene i kommunen.
 Møter med Museet Midt IKS.
 Deltatt på en rekke møter og årsmøter med lag- og foreninger i Namsskogan kommune.
 "Møteplassen 2018" gjennom DKS.
 Speaker under ”Steinfjellstafetten 2018”
 Flere konserter i Skorovatn kapell i løpet av året.
 Aksjonsleder for årets TV-Aksjon – Oktober.
 Arrangør av teater i Namsskoganhallen i regi av N-T Teater/Turnèteateret i Trøndelag.
 Namsskogankveld i Namsskoganhallen – som blir arrangert i januar 2019.
 Tilrettelegge og ordne til trafikalt grunnkurs for ungdommene.
 Bidra med tilskudd og tilrettelegging for jegerprøve for ungdommer.
 Møter og årsmøter med ulike råd, lag- og foreninger igjennom hele året.
 Arrangør/Kommunekontakt for Namsskogan ~ DKS.
 Arrangør/Kommunekontakt for Namsskogan ~ DKSS.
 Faste styremøter i Namsskogan Frivilligsentral.

Målebarometer samfunnsutvikling/teknisk
Fokusmål

Sentrale
utfordringer

Måleindikatorer

Andel av vedtak omgjort av
fylkesmannen i prosent av
totalt antall vedtak
Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Ønsket resultat

Laveste
akseptert
e resultat

Ikke
godkjent
resultat

<2%

3-10%

>11%

>4,5

4,4-4

<3,9

>4,5

4,4-4

<3,9

God Saksbehandling
Opplevd tilfredshet med
saksbehandlingen

Opplevd tilgjengelighet til
saksbehandler
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Andel plan og byggesaker som
er behandlet innenfor
gjeldende tidsfrister

Full oversikt over
utgift/inntekt på
VAR-område
Boligmassen mest
mulig utnyttet
God standard på
bruer

Økt bolyst og økt
sysselsetningen

Forhindre nedgang i
folketall og skape
nye arbeidsplasser,
samt sikre
eksisterende
virksomheter.

Økt aktivitet blant
innbyggerne
Bedre folkehelse og et
godt kulturtilbud
Gode kulturtilbud

Attraktiv partner for
tilvekst og
nyetableringer

Kunne bidra
økonomisk til
oppstart og utvikling
Arealer og
infrastruktur til
disposisjon

God kvalitet i tjenester for ungdom

>98%

95-97%

<94%

Andel matrikkelføringer
innenfor gjeldende tidsfrister

>98%

95-97%

<94%

Prosent inndekning av utgifter

100%

99-95%

< 94%

Prosent utleie av total
boligmasse
Ingen feil i alvorlighetsgrad 4
målt på bæreevne og
trafikksikkerhet på bruer
Nye bedrifter registrert i
kommunen

>95%

90-94%

<89%

<4%

5-10%

>11%

>3

2-1

0

0
>11%

1
10 – 5%

<2
< 4%

>13%

12 - 10%

< 9%

Antall konkurser registrert i
kommune
Økt lønnsomhet i eksisterende
bedrifter. Målt på de 10 største
as.
Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud for barn og
unge
Netto driftsutgifter til kultur,
andel av budsjettet
Andel av elevene som går på
kulturskole

> 5%

4-4,9%

< 3,9%

< 70%

69 – 50%

49% >

Øke kraftfondet

> 10%

9 – 5%

< 4%

100%

99-90%

< 89%

Bredbånd og mobildekning
Regulerte næringsarealer
Ungdom i alderen 16-18 år
som bruker ungdomsklubben
jevnlig
Antall band i musikkskolen
(samarbeid med Røyrvik)

54

Ledig areal

Ikke ledig

>10

9-5

>3

2

>5
<1
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Bruker:

HESÆ

Klokken:

14:05

Program:

11.03.2019
XKOST-A1 Versjon:

17

Regnskap
2018

Regnskap
2017

Kostra Balanse: 10000 KASSE OG BANK FOR SEKTOR 000
21000001 Hovedkasse
21000002 Kasse sentraladministrasjonen
21000003 Kasse Namsskogan legekontor
Sum kostra Balanse: 10000 KASSE OG BANK FOR SEKTOR 000

26.604
2.166
1.000
29.770

17.088
2.832
1.000
20.920

Kostra Balanse: 10070 KASSE OG BANK FOR SEKTOR 070
21098001 Sparebank 1 - 4472.10.08956
Sum kostra Balanse: 10070 KASSE OG BANK FOR SEKTOR 070

2.592.404
2.592.404

2.584.167
2.584.167

Kostra Balanse: 10320 KASSE OG BANK FOR SEKTOR 320
21020001 Bankkonto remittering Visma 4472.06.00045
21020003 Sparebank 1 - 4472.20.07600
21020004 Sparebank 1 - 4202.14.13504
21020005 Sparebank 1 - 4202.16.07317
21020006 Sparebank 1 - 4212.23.49920
21020097 Sparebank 1 - 4202.29.87253/Ny:4212.14.20621
21020098 Sparebank 1 - 4202.16.44506
21020200 Sparebank 1 - 4472.09.03640
21020361 Sparebank 1 - 4472.10.11876
Sum kostra Balanse: 10320 KASSE OG BANK FOR SEKTOR 320

30.797.631
856.108
81.735
0
398.083
41.007.506
91.404
48.140
103.330
73.383.937

54.039.647
144.656
14.342
-1.939
147.976
10.468.001
29.763
48.155
82.101
64.972.701

28.376
28.376

28.184
28.184

Kostra Balanse: 13080 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 080
21375200 Eldre restanser - Agresso
21399013 Interimskonto - VISMA
23299040 Periodisering lønn
23299041 AGA periodisering lønn
23299042 Pensjon periodisering lønn
23299043 Periodisering feriepenger
Sum kostra Balanse: 13080 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 080

44.561
-1.054
-921.756
-56.881
-81.383
-103.580
-1.120.093

47.558
48.839
0
0
0
0
96.397

Kostra Balanse: 13610 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 610
21310001 Staten v/Helsedirektoratet
21310006 HELFO
21310008 IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
21310009 Husbanken
21310801 Inntektsutjevning rammetilskudd
21310910 Refusjon sykepenger NAV
Sum kostra Balanse: 13610 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 610

1.197.000
0
0
0
474.470
389.651
2.061.121

634.000
108.793
3.850.600
2.075.000
707.465
211.794
7.587.652

Kostra Balanse: 13640 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 640
21314800 Månedsoppgjør skatt desember
21314999 Oppgjørskonto mva
21364100 Til gode mva
21364800 Oppgjørskonto Momskompensasjon
21364801 Avgift momskomp høy
21364811 Grunnlag momskomp høy
Sum kostra Balanse: 13640 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 640

0
0
35.158
1.348.737
0
0
1.383.895

167.005
-4.006
-279.652
2.383.654
1.001
4.006
2.272.008

0
0

65.830
166.577

Kostra Balanse: 11200 OBLIGASJONER UTSTEDT AV SEKTOR 200
21070001 COOP Indre Namdal BA
Sum kostra Balanse: 11200 OBLIGASJONER UTSTEDT AV SEKTOR 200

Kostra Balanse: 13650 Kortsiktige fordringer, sektor 650
21350001 Røyrvik kommune
21350002 Grong kommune
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11.03.2019
Regnskap
2018
70.579
181.767
0
40.495
292.841

Regnskap
2017
70.579
0
55.000
11.641
369.628

Kostra Balanse: 13890 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 890
21375001 Lønn- og reiseforskudd
21375100 Kundereskontro kommunale avgifter
21375120 Kundereskontro barnehage/SFO
21375130 Kundereskontro pleie og omsorg
21375140 Kundereskontro husleie
21375190 Kundereskontro tilfeldig fakturering
21375411 LOS AS
Sum kostra Balanse: 13890 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 890

4.000
325.674
57.656
23.966
141.128
3.572.344
0
4.124.768

11.800
94.144
43.108
11.903
157.491
1.731.237
700.604
2.750.287

Kostra Balanse: 19080 PREMIEAVVIK SEKTOR 080
21914099 Arb.g.avg. Av premieavvik
21941090 Premieavvik KLP
21941091 Premieavvik STP
Sum kostra Balanse: 19080 PREMIEAVVIK SEKTOR 080

106.211
2.243.687
-161.149
2.188.749

62.443
1.073.376
150.964
1.286.783

134.132.305
13.434.358
147.566.663

121.516.734
11.751.339
133.268.073

Kostra Balanse: 21151 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 151
22166110 KomSek Trøndelag IKS
22166111 KomRev Trøndelag IKS
22166112 Namdal Rehabilitering IKS
22166113 Revisjon Midt Norge SA
22166114 Gusli skog
Sum kostra Balanse: 21151 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 151

25.000
0
71.430
15.000
1
111.431

33.000
12.000
71.430
0
0
116.430

Kostra Balanse: 21200 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 200
22170011 Indre Namdal Trafikk
22170014 Kommunekraft AS
22170017 Namdal Arbeidssamvirke AS
22170020 Hexehatten AS
22170026 Namsskogan Familiepark AS
22170101 COOP Indre Namdal AS
22170102 Biblioteksentralen AL
22170104 Namsskogan Boligbyggerlag
22170105 Norsk Revyfaglig senter
22170106 Namsskogan Fritid
22170107 Trones Nærradio BA
22170108 Indre Namdal bedrifthelsetj.
22170109 Vinterlandet Namsskogan AS
Sum kostra Balanse: 21200 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 200

400
1.000
25.000
22.500
1.450.000
100
600
1.600
5.000
5.000
20.000
5.000
30.000
1.566.200

400
1.000
25.000
22.500
1.450.000
100
600
1.600
5.000
5.000
20.000
5.000
30.000
1.566.200

Kostra Balanse: 21550 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 550
22141501 Egenkapitalinnskudd KLP
Sum kostra Balanse: 21550 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 550

3.780.303
3.780.303

3.399.356
3.399.356

21350004 Lierne kommune
21350100 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
21350101 N-Trøndelag fylkeskommune
21375011 Negativ lønn (opparbeidet gjeld)
Sum kostra Balanse: 13650 Kortsiktige fordringer, sektor 650

Kostra Balanse: 20550 PENSJONSMIDLER SEKTOR 550
22041101 Pensjonsmidler KLP
22041102 Pensjonsmidler SPK
Sum kostra Balanse: 20550 PENSJONSMIDLER SEKTOR 550

Kostra Balanse: 22890 UTLÅN TIL SEKTOR 890
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22270608 Elvekanten Ysteri -08
22275301 Sosiale utlån
22275401 Formidlingslån Husbanken
Sum kostra Balanse: 22890 UTLÅN TIL SEKTOR 890
Kostra Balanse: 24080 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER SEKTOR 080
22499500 Anlegg avskrives over 5 år
22499501 Akk. avskrivning - 5 år
22499600 Anlegg avskrives over 10 år
22499601 Akk. avskrivning - 10 år
22499700 Anlegg avskrives over 20 år
22499701 Akk. avskrivning - 20 år
22610001 Telefonsentral/kabling
22610002 Xerox kopimaskin
22610004 EDB-utstyr
22620001 Fjernundervisningsutstyr
22630003 EDB-utstyr legekontoret
Sum kostra Balanse: 24080 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER SEKTO
Kostra Balanse: 27080 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG SEKTOR 080
22747001 Håpnes borettslag, nr. 3
22747003 Håpnes borettslag, nr. 4
22747099 Holmenkoia
22747100 Lilleåsen borettslag
22747101 Lilleåsen borettslag, 2 garasjer
22747102 Lilleåsen borettslag nr. 10 Trones
22747200 Frønningsdal borettslag
22747201 Frønningsdal borettslag, 4 garasjer
22747202 Frønningsdal, omsorgsboliger
22747203 Frøyningsdalen borettslag avd 4
22747204 Håpnestunet III, borettslag
22780012 Frøyningen Prosjekt 2003
22780013 Veigrunn ved sponplatefabrikken
22780014 Ballplass Namsskogan skole
22780015 Tomt brannstasjonen
22780016 Uteområde barnehage/skole 2009/2010
22780017 Innfallsport Børgefjell
22780018 Diverse vegprosjekter 2009
22780021 Fossmo - Nessanvegen
22780022 Gatelys skolekrysset til Nyrudkrysset
22780023 Omsorgstunet uteområde
22780024 Trones kirkegård
22780025 Stedsutvikling Namsskogan
22780026 Tomt prestebolig Trones
22780027 Skolehaugen boligfelt
22780028 Tomt Søndre Lilleåsen
22780198 Tomt ballplass Brekkvaselv
22780199 Tomt kommunalteknisk anlegg Brekkvasselv
22780205 Brekkvasselv trygdeboligfelt
22799500 Anlegg avskrives over 20 år
22799501 Akk.avskriving - 20 år
22799600 Anlegg avskrives over 40 år
22799601 Akk. avskrivning - 40 år
22799700 Anlegg avskrives over 50 år
22799701 Akk. avskrivniing - 50 år
22799901 Tomter

11.03.2019
Regnskap
2018
49.470
32.724
2.754.775
2.836.969

Regnskap
2017
49.470
32.724
3.303.739
3.385.933

435.337
0
6.322.980
0
1.386.479
0
1
1
1
1
1
8.144.801

4.185.938
-2.583.860
18.020.252
-10.963.385
2.996.110
-939.264
1
1
1
1
1
10.715.795

50.000
100.000
30.000
1.160.000
40.000
451.087
406.026
80.000
350.000
1.000.000
700.000
25.978
2.000
2.652.428
24.050
470.902
312.500
323.913
655.349
268.156
32.896
2.029.159
5.082.513
39.205
3.488.035
80.610
17.370
32.000
27.230
7.149.600
0
76.400.192
0
124.682.960
0
396.976

50.000
100.000
30.000
1.160.000
40.000
451.087
406.026
80.000
350.000
1.000.000
700.000
25.978
2.000
2.652.428
24.050
470.902
312.500
323.913
655.349
268.156
32.896
2.029.159
5.082.513
39.205
3.488.035
80.610
17.370
32.000
27.230
13.462.352
-10.744.961
99.032.937
-29.100.853
146.902.312
-22.245.626
396.976
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11.03.2019
Regnskap
2018
94.690
114.262
26.666
49.284
117.527
685.849
434.838
5.614
250.000
27.850
36.318
240.700
178.458
-146.263
146.263
8.882.947
230.833
1.556.127
497.966
2.518.562
2.647.809
601.736
17.500
152.296
71.980
20.000
106.903
248.127.849

Regnskap
2017
94.690
114.262
26.666
49.284
117.527
685.849
434.838
5.614
250.000
27.850
36.318
240.700
178.458
-146.263
146.263
8.882.947
230.833
1.556.127
497.966
2.518.562
2.647.809
601.736
17.500
152.296
71.980
20.000
106.903
237.201.256

Kostra Balanse: 32080 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 080
23299002 Interimskonto fravær
23299003 Interimskonto legekontoret
23299010 Interimskonto bank (driftskonto)
Sum kostra Balanse: 32080 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 080

192.347
-460
0
191.887

131.997
-260
15.000
146.737

Kostra Balanse: 32200 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 200
23270001 Inngående faktura Periodisering
23270002 Periodisering annen
23270025 Leverandørgjeld Visma
Sum kostra Balanse: 32200 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 200

-580.147
-1.065.078
-5.443.025
-7.088.251

426.265
0
-13.212.577
-12.786.312

Kostra Balanse: 32355 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 355
23219001 Den Norske Stats Husbank
23231001 Kommunekreditt Norge AS
23231002 Kommunalbanken AS
23250002 Grong kommune
Sum kostra Balanse: 32355 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 355

-24.533
-285.011
-168.935
-10.000
-488.479

-20.392
-173.322
-127.255
-4.282.838
-4.603.807

Kostra Balanse: 32640 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 640
23214001 Forskuddstrekk
23214002 Påleggstrekk
23214095 Arbeidsgiveravg. Påløpne feriepenger
23214099 Skyldig arbeidsgiveravgift
23214806 Utg innf mva høy
23214999 Oppgjørskonto mva
Sum kostra Balanse: 32640 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 640

-2.533.746
-2.605
-355.343
-563.311
0
0
-3.455.004

-2.558.750
-14.426
-336.900
-563.956
-14.373
-255
-3.488.660

22840002 61/6,10 Moen Sportsheim
22944001 Parkeringsplass Steinfjellet
22944002 53/72 Veigrunn Trones boligfelt
22944003 Veigrunn gangvei Namsskogan
22944004 Gang-/sykkelveg Trones
22944005 Uteområde Namsskogan sentrum
22944006 Finnvolldalsvegen
22944007 53/113 Veigrunn lager Trones
22944008 Strompedalsvegen
22944009 53/89 Veigrunn Trones
22944010 53/111 Veigrunn Trones
22944011 Parkeringsplass Holmensenteret
22944012 Frøyningen prosj. 2003
22950001 Vannledning Håpnes II, etappe 1
22950016 Vannledning Namsskogan skole
22977001 59/57 Bjørhusdal industriområde
22977002 Brekkvasselv industriområde
22977003 Serviceområde sentrum
22978001 Boligfelt Brekkvasselv
22978002 Boligfelt Søndre Lilleåsen
22978003 Boligfelt Håpnes II
22978004 60/137 Tromter trygdeboliger
22978005 Boligfelt Håpnes III
22978006 60/59 Tomt Holmen
22978007 Ballplass Lilleåsen
22978009 60/59 Tomt Holmen
22990401 Namsskogan skole, nærmiljøanlegg
Sum kostra Balanse: 27080 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG SEKTOR 080
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11.03.2019
Regnskap
2018

Regnskap
2017

-6.943.952
-310.000
0
-33.425
-40.050
0
-7.327.427

-6.582.335
-665.157
-0
-33.425
-40.050
-500.000
-7.820.968

Kostra Balanse: 40080 PENSJONSFORPLIKTELSER SEKTOR 080
24014099 Arbgavg av netto pensjonsforpl.
24041101 Pensjonsforpliktelse KLP
24041102 Pensjonsforpliktelse STP
Sum kostra Balanse: 40080 PENSJONSFORPLIKTELSER SEKTOR 080

-976.997
-147.444.633
-19.279.837
-167.701.467

-1.273.385
-141.773.165
-16.464.251
-159.510.801

Kostra Balanse: 45355 ANDRE LÅN FRA SEKTOR 355
24531201 Lån 2003 0617/Nytt 0830/Nytt 20040760
24531202 Kommunalbanken 2003 0618
24531203 Kommunalbanken 2003 0831
24531206 Kommunalbanken 2010 0419
24531207 Kommunalbanken 2010 0420
24531208 Kommunalbanken 2011 0731
24531209 Kommunalbanken 2013 0593
24531210 Kommunalbanken 2017 0585
24531211 Kommunalbanken 2018 0367
24531310 KLP Kreditt AS lån 8317.50.52863
24531311 KLP Kreditt AS lån 8317.53.64210
24531312 KLP Kreditt AS lån 8317.54.20129
24531313 KLP Kommunekreditt AS lån 8317.54.59246
24531314 KLP Kommunekreditt AS lån 8317.55.33829
Sum kostra Balanse: 45355 ANDRE LÅN FRA SEKTOR 355

-4.500.000
-2.786.250
-2.458.060
-7.952.000
-11.478.520
-12.237.120
-5.892.700
-9.171.420
-21.762.000
-1.773.706
-1.469.600
-5.071.950
-20.634.000
-16.389.350
-123.576.676

-4.800.000
-2.972.000
-2.904.980
-8.520.000
-11.861.140
-12.916.960
-6.285.560
-9.630.000
0
-2.218.510
-1.561.450
-5.370.300
-21.177.000
-16.954.500
-107.172.400

Kostra Balanse: 45395 ANDRE LÅN FRA SEKTOR 395
24519009 Lån nr. 14 630800 2
24519010 Lån nr. 14 632050 2
24519011 Lån nr. 14 633925 4
24519012 Lån nr. 14 634576 4
24519013 Lån nr. 14 636629 9
24519014 Lån nr. 14 637027 5
24519015 Lån nr. 14 637921 9
24519016 Lån nr. 14 638299 9
24519105 Lån nr. 14 963417 2
24519106 Lån nr. 14 963423 0
24519107 Lån nr. 14 914068 3
24519108 Lån nr. 14 922900 7
Sum kostra Balanse: 45395 ANDRE LÅN FRA SEKTOR 395

-42.319
-155.869
-783.299
-1.520.594
-1.000.000
-916.428
-950.304
-1.000.000
-45.600
-22.800
-102.600
-130.350
-6.670.163

-47.428
-164.400
-816.663
-1.613.859
-1.000.000
-950.364
-983.729
0
-136.800
-68.400
-148.200
-177.750
-6.107.593

Kostra Balanse: 51080 BUNDNE DRIFTSFOND SEKTOR 080
25100402 Fiskefondet
25100405 Næringsfondet
25100406 Omstillingsfondet
25100407 Viltfond
25100409 Kraftfond
25100410 Næringsutviklingsfond for Namsskogan kommune
25100444 Feieavgiftsfond

-220.613
-39.420
-119.535
0
-6.334.336
-651.820
-318.781

-215.506
-50.368
-116.768
-69.747
-5.066.314
-688.417
-145.425

Kostra Balanse: 32890 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 890
23275001 Påløpne ikke utbet feriepenger
23275400 Div. leverandører (årsavslutning)
23275404 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
23275405 P M Kemi & Tools
23275406 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
23275407 GL-Bygg
Sum kostra Balanse: 32890 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 890
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Detaljert balanse 2018
40 Namsskogan kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12
25100450 Vannforsyningsfond
25100451 Avløp/avløpsrensingsfond
25100453 Avfall/renovasjonsfond
25110100 Velferdstiltak ansatte, ansvar 1402
25110101 Kompetansemidler NTE - ansvar 1500
25110200 Aksjer Namsskogan Familiepark
25110204 Kulturell skolesekk, ansvar 2110, prosjekt 7111
25110208 Skolelunsj, prosjekt 2103
25110211 Ny giv - Namsskogan skole, ansvar 2100
25110212 Samisk opplæring, ansvar 2720
25110213 Namsskogan skole, stimuleringsmidler
25110214 Namsskogan skole-ny modell kompetanseutv. prosj 2104
25110301 Tilsk utbedring boliger
25110302 Avsetning tap videreutlån
25110320 Tilskudd til studeiveiledning ansvar 3200
25110360 Frivillighetssentral, ansvar 3633
25110361 Gaver sykeheimen, ansvar 3610
25110364 Kompetanseplanmidler, NTFK ansvar 3610
25110366 KAD-Kommunalt Akutt Døgntilbud ansvar 3607
25110367 Tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd 2015 ansvar 3610
25110380 Psykisk helsevern
25110424 Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter, ansvar 4291(FMNT)
25110426 Bekjempelse av fremmede arter, ansvar 4291, prosj 7448
25110427 Universiell utforming som regional utfordring, ansvar 4280
25110602 FYSAK
25110603 Samarbeid kultur/skole - den kulturelle skolesekke prosj 1360 Vrimmel
25110604 Trivsel- aktivitet og bolyst - TAB
25110605 Den kulturelle spaserstokken ansvar 1368
25110606 Kulturvern, ansvar 1361
25110607 Folkehelsemidler, ansvar 1365
25110608 Arena midler 2018 - bruk 2019 ansvar 1701
25110609 DKS Den kulutelle skolesekken
25110610 Tilskudd/skjønnsmidler retaksering verker og bruk 2018-2019
Sum kostra Balanse: 51080 BUNDNE DRIFTSFOND SEKTOR 080
Kostra Balanse: 53080 UBUNDNE INVESTERINGSFOND SEKTOR 080
25300901 Ubundet investeringsfond
25300910 Fond lånemidler til videreutlån
Sum kostra Balanse: 53080 UBUNDNE INVESTERINGSFOND SEKTOR 080
Kostra Balanse: 56080 DISPOSISJONSFOND SEKTOR 080
25600901 Disposisjonsfond
25600903 Pensjonsfond
25600910 Flyktningefond
25610150 Opplæringsplan/kompetansemidler
Sum kostra Balanse: 56080 DISPOSISJONSFOND SEKTOR 080
Kostra Balanse: 581080 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK DRI
25810000 Endr. i regnsk.prinsipper som påvirker AK(drift)
Sum kostra Balanse: 581080 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER A
Kostra Balanse: 5950080 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK SEKTOR 080
25950001 Regnskapsmessig mindreforbruk
25950016 Regnskapsmessig mindreforbruk 2016
Sum kostra Balanse: 5950080 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK SEKTOR 0

11.03.2019
Regnskap
2018
-25.171
-489.274
0
-22.108
-100.000
-48.112
-20.000
-30.000
-8.363
-29.300
-61.000
-786.040
-103.594
-80.000
-46.680
-300.403
-57.768
-8.032
-193.296
-35.000
-139.907
-55.835
-4.676
-33.892
-40.440
-9.582
-7.400
-28.000
-43.455
-3
-40.000
-21.000
-171.853
-10.724.691

Regnskap
2017
-83.834
0
-241.573
-22.108
-100.000
-48.112
-20.000
-30.000
-8.363
-29.300
-61.000
-350.000
-3.594
-80.000
-46.680
-300.403
-69.591
-8.032
-193.296
-35.000
-139.907
-56.560
-4.676
-33.892
-40.440
-9.582
-27.400
0
-56.955
-14.343
0
0
0
-8.467.188

-5.618.785
-583.867
-6.202.651

-5.618.785
-583.867
-6.202.651

-28.228.928
-5.456.939
-2.446.060
-183.100
-36.315.027

-25.513.059
-4.577.251
-2.446.060
-183.100
-32.719.470

1.492.693
1.492.693

1.492.693
1.492.693

-1
-2.324.947
-2.324.947

-3.457.446
0
-3.457.446
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Detaljert balanse 2018
40 Namsskogan kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 12
Kostra Balanse: 5990080 KAPITALKONTO SEKTOR 080
25990001 Kapitalkonto
25990100 Kapitalkonto anleggsmidler
25990101 Kapitalkonto - Innlån
Sum kostra Balanse: 5990080 KAPITALKONTO SEKTOR 080
Kostra Balanse: 9100080 MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER SEKTOR
29100102 Felles finansiering av investeringsprosjekter
29100901 Husbankmidler - videreutlån
Sum kostra Balanse: 9100080 MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER SEK
Kostra Balanse: 9200080 ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR 080
29850003 Avløp og avløpsrensing
29850004 Private slamavskillere
29860004 Bjørhusdalslekta
29860005 Lindsetmoslekta
29860006 Flaatedalslekta
29860010 Heimbygda vår
29860011 Alle tiders Skorovas
Sum kostra Balanse: 9200080 ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR 080
Kostra Balanse: 9999000 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI
29999001 Motpost memoriakonti
29999100 Motpost ubrukte lån
Sum kostra Balanse: 9999000 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI
TOTALT

11.03.2019
Regnskap
2018

Regnskap
2017

114.969.156
-233.473.458
-8.405.478
-126.909.780

119.147.485
-223.461.281
-16.610.110
-120.923.906

9.896.669
2.827.200
12.723.869

2.134.455
1.927.200
4.061.655

286.588
60.923
2.340
34.980
36.630
51.740
2.800
476.002

286.588
60.923
2.640
34.980
37.290
52.440
3.600
478.462

-476.002
-12.723.869
-13.199.871

-478.462
-4.061.655
-4.540.117

-1

-1

7

samarbeid med arbeidsgivere, leger og sykmeldte.
NAV Namsskogan har bidratt til at alle ungdommene som har søkt bistand fra NAV har fått hjelp til å
komme i arbeid eller annen aktivitet.

Årsberetning og –rapport 2018
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1.Innledning
1.1 Rådmannens kommentar
Rådmannen avlegger med dette årsberetning for 2018.
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre
forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også
redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å
hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om
seksuell orientering.
Årsrapporten er rådmannens rapportering av virksomhetens drift til kommunestyret.
Rådmann har hatt fokus på tilstedeværelse for våre ansatte. Dette har bidratt til at sykefraværet er
redusert fra 9,2% i 2017 til 6,8% i 2018. Dette er et resultat av en aktiv arbeidsgiverpolitikk der fokus har
vært økt nærvær på arbeidsplassen, og rådmann er meget godt fornøyd med dette resultatet.
Årets netto driftsresultat ble på 4%. Det er fra sentrale myndigheter ønsket at dette resultatet skal være
1,75%. Namsskogan kommune har de senere år levert resultater godt over ønsket mål både fra sentrale
myndigheter og kommunestyret. Rådmann har sett at dette dessverre har gått på bekostning av
organisasjonsutvikling og lederutvikling. 2018 har vært preget av opprydding og utvikling av rammevilkår
for å videreutvikle Namsskogan kommune som organisasjon.
Rådmann ser store utfordringer i forhold til rammevilkår og samarbeid med nærliggende kommuner.
Økonomiplanen la opp til at Namsskogan kommune skulle motta 7 nye flyktninger hvert år fremover.
Sentrale myndigheter har lagt opp til at mindre kommuner ikke får nye flyktninger fra 2018. Dette gir oss
store utfordringer og organisasjonen må omstilles på grunn av sviktende overføringer fra staten.
Rådmann ser for seg at Namsskogan kommune de nærmeste årene ikke kan forvente nettoresultat på lik
linje med de senere år.
I tillegg sliter kommunen med integrering av de som har kommet. Dette medfører at flere flytter fra
kommunen på grunn av manglende arbeid eller utdanning. Kommunen får da mindre økonomiske
overføringer som vil gi redusert tjenestetilbud for alle innbyggerne i Namsskogan kommune.
Rådmann konstaterer at nabokommuner har økonomiske utfordringer.
I løpet av 2018 ble tjenestekjøpsavtaler sagt opp for kjøp av lederressurser innenfor helse og oppvekst av
Grong kommune. Dette medførte at rådmann måtte rigge egen organisasjon med ledere innenfor helse
og oppvekst. I tillegg har Grong kommune sagt opp vertskommuneavtalen for kjøp av legetjenester i
2019. Dette gir oss utfordringer med rigging av egen legetjeneste og legevakt.
I 2018 har det vært fokus å få oversikt over eksisterende rutiner og å utarbeide rutiner der dette
manglet. Rutinene samles i et felles kvalitetssystem som heter «Compilo» og som skal være kommunens
avviks og forbedringssystem i årene fremover. Å bygge opp et kvalitetssystem som omfatter hele
kommunens virksomhet, er en meget omfattende oppgave og krever mye tid. Det er av avgjørende
betydning for driften av organisasjonen at vi får på plass dette systemet så fort som mulig og helst innen
utgangen av 2020. Systemet er allerede tatt i bruk og utvikles fortløpende.
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Namsskogan er en spennende kommune å jobbe i med mange dyktige og høyt kvalifiserte medarbeidere.
Rådmann ser at alle medarbeiderne har svært mange oppgaver som skal løses av få personer. Dette blir
utført på en svært tilfredsstillende måte av alle til tross for begrensede ressurser.

20. mars 2019
Kjersti Kvalvik
Rådmann
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1.2 Årshjul

Plan og styringssystemet består av kommunens overordnede og politiske vedtatte planverk. Det enkelte
års aktivitet er beskrevet i årshjulets tre hoveddeler; resultatvurdering, strategi og årsbudsjett.
Det er en målsetning at styringen av virksomheten skal forenkles og være effektiv, slik at politiske
målsetninger og prioriteringer kan styrkes i økonomiplanperioden. Kommunens oppgaver følger av
kommuneloven, plan og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak.
Systematisk rapportering fra enhetene til rådmannen, og videre til politiske organer, er en forutsetning
for god politisk og administrativ styring. Kommunens rapporteringssystem består av kvartalsvis
budsjettavviksanalyser og årsrapport som har vært fremmet for politisk behandling.
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1.3. Administrativ organisering
Namsskogan kommune har fra 2018 en 3-nivå organisering. Organiseringen er i henhold til
nedenstående hierarki med rådmannen på nivå 1, kommunalsjefene på nivå 2 og øvrige ledere på nivå 3.

1.4. Politisk organisering
Kommunestyret med 13 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen
så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Formannskapet på 5 medlemmer er driftsstyre for kommunen og er i tillegg det faste utvalget for
plansaker, fondsstyre for kraftfondet og kommunens klagenemd.
Kommunestyret:
 6 representanter fra Arbeiderpartiet
 3 representanter fra Senterpartiet
 2 representanter fra Sosialistisk Venstreparti
 2 representanter fra Optimum
Formannskapet:
 2 representanter fra Arbeiderpartiet
 1 representanter fra Senterpartiet
 1 representanter fra Sosialistisk Venstreparti
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1 representanter fra Optimum

Ordfører
Stian Brekkvassmo, Arbeiderpartiet.
Varaordfører
Odd Inge Myrvold, Senterpartiet
Leder kontrollutvalg
Elisabeth Bjørhusdal

Kommunestyret
13 medlemmer

Kontrollutvalg

Formannskap

3 medlemmer

5 medlemmer

Eldrerådet
Administrasjonsutvalg
Klagenemd

(partssammensatt)
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Rådet for
likestilling
mennesker
med nedsatt
funksjonevne

Diverse Råd og
Utvalg

ÅRSBERETNING
2. Analyser og økonomisk resultat
2.1 Økonomiske analyser
Økonomi
Regnskapsresultat – avvik
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 2.323 mill.
i 1000 kr (netto driftsutg.)
Rådmann inkl stabstj.Sentrale styringsorg./fellesutg.
Oppvekst
Helse og omsorg
Samfunnsutvikling
Konsesjonskraft
Sum driftsavdelingene

Beløp
13 272
30 938
39 529
15 539
- 1 085
98 194

Rammetilskudd fra staten
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Renteinntekter
Rente og avdragsutgifter
Til avsetninger
Bruk av tidl.års mindreforbruk
Bruk av avsetninger
Sum fordeling til drift
Regnskapsmessig mindreforbruk

-51 541
-19 732
-15 350
-11 988
-11 907
- 1 159
7 561
10 157
-3 457
-3 099
100 518
-2 323

Rev. Budsjett
Avvik
16 743
-3 471
33 752
-2 814
35 384
4 145
15 788
-249
- 2 251
1 166
99 416
--1 222
-50 991
-18 100
-14 516
-12 650
-11 867
-834
7 395
8 612
-3 457
-3 008
99 416

-550
-1 632
-834
662
-40
-325
605
1 545
0
-91
-660
-1 885

Årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.323 mill. Revisjonen har fra 2018
påpekt at variabel lønn må periodiseres til den perioden arbeidet er utført. Dette har medført at variabel
lønn for desember 2018, som ble utbetalt i januar 2019, ble tilbakeført fra 2019 til 2018. Dette utgjorde
1.163 mill. Denne endringen medfører at det er kostnadsført variabel lønn for 13 mnd. i 2018.
Mindreforbruket forklares i hovedsak med:
- Skatter, rammetilskudd og andre direkte og indirekte skatter har en merinntekt på kr 2,394 mill.
- Renteinntekter og renteutgifter har et mindreforbruk på kr 280.000,-.
- Bruk av avsetning og til avsetning har en meravsetning på kr 1.454 mill.
Totalt mindreforbruk gjør det mulig å styrke avsetningene til disposisjonsfondet i 2018 ut over det som
er budsjettert for året.
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Regnskapsresultat
Siste fire år(i hele tusen)
Regnskapsresultat

2015
-10 673

2016
-6 997

2017
-3 458

2018
-2 323

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2015 – 2018
Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene.
Driftsinntekter
Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet
Inntektsart(hele tusen)
2015
2016
2017
2018
Salgs-/leieinnt./brukerbet.
-17 278
-16 662
-18 728
- 20 500
Refusjoner/tilsk
-16 531
-19 820
-16 034
-17 130
Rammetilskudd
-47 478
-46 627
-48 724
-51 541
Øvrige tilsk./ovf
-510
-969
-15 158
-11 974
Skatter
-45 149
-49 117
-48 538
-47 070
Sum driftsinntekter
-126946
-133 195
-147 002
-148 219
Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2018 har økt med kr 1.217 mill, som tilsvarer 0,8% fra foregående
år. Integreringstilskuddet har hatt størst nedgang for kommunens inntekter. Endringen i øvrige
tilskudd/overføringer mellom 2016 og 2017 skyldes endring i inntektsføring av integreringstilskudd. Er
overført fra ramme 2 til ramme 5. Størst økning i inntekter har vært på vederlagsbetaling ved ny sykeheim.
Driftsutgifter
Utgiftsart(hele tusen)
2015
2016
2017
2018
Lønn inkl sosiale utgifter
66 819
67 524
77 120
81 942
Øvrige kostnader
1 661
975
370
345
Kjøp av tjenester
40 197
41 424
48 141
47 732
Overføringer
9 335
11 120
12 338
12 977
Sum driftsutgifter
118 012
121 043
137 229
141 787
Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2018 har økt med kr 4,558 mill, som tilsvarer 3,32 % økning fra
foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter har økt med kr 4.822 mill, som tilsvarer 6,25 %
økning i forhold til foregående år. Av dette utgjør 1,163 mill periodisering av variabel lønn for desember.
Korrigert for variabel lønn har lønnskostnadene økt med kr 3.659 mill som tilsvarer 4,74%.

Driftsresultat
(i hele tusen)

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Eksterne finansieringstransaksj.
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

2015
-126 946
118 012
-8 934
5 359
-6 393
- 9 968

2016
-133 195
121 044
-12 152
5 614
-6 479
-13 017

2017
-147 002
137 229
-9 773
6 646
-5 615
-8 743

2018
-148 219
141 787
-6 432
6 419
-5 911
-5 924

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter. Brutto driftsresultat er det beløpet som
kommunen har til rådighet for å dekke kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.
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Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat minus eksterne finanstransaksjoner. Dette er det beløpet
kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens
økonomiske handlefrihet.

Netto resultatgrad
Netto resultatgrad i prosent

2015
7,85

2016
9,77

2017
5,95

2018
4,00

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til
å finansiere investeringer og avsetninger.
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene å ha et
netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Tidligere var anbefalingen 3 % basert på
inntektsføring av investeringsmomsen i driftsregnskapet. All investeringsmoms er inntektsført i
investeringsregnskapet.

Investeringer
(i hele tusen)

Brutto investeringsutgifter
Utlån/avdrag
Kjøp av aksjer/andeler
Avsetninger/dekning tidligere år
Sum finansieringsbehov
Bruk av eksterne lån
Salg av aksjer/andeler/avdrag
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner
Bruk av avsetninger
Egenkapital
Sum finansiering
Udekket i investeringsregnskapet

2015
7 076
1 212
250
409
8 947
-6 214
-10
-1 900
-823

2016
53 780
1 346
225
148
55 499
-27 040
-1
-24 690
-957

2017
53 005
1 328
376
7 542
62 251
-15 160
-45 856
-1 235

2018
16 787
538
395
0
17 721
-13 661
-170
-2 272
-1 180

-8 947

-52 688
2 811

62 251

17 721

Bygging av nytt omsorgssenter ble avsluttet i 2017. Hovedsatsing i 2018 har vært bygging av ny utleiebolig og
infrastruktur Skorovatn.
Av investeringsprosjekter i 2018 nevnes følgende(bruttoinvestering):
-

I Pad
Bruvedlikehold
Lysarmatur
Utstyr brann
Veivedlikehold
Oppgradering Namsskogan sentrum
Renseanlegg Skorovatn
Lekeområde Trones skole
Skolhaugen, boliger til utleie

290.000 kroner
1.776.000 kroner
2.197.000 kroner
122.000 kroner
750.000 kroner
112.000 kroner
3.567.000 kroner
111.000 kroner
5.881.000 kroner

I 2018 hadde kommunen 17 investeringsprosjekter i opprinnelig budsjett. Av disse var det fire prosjekter som
ikke ble startet opp.
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Balansen
(i hele tusen)

Betalingsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer/andeler
SUM OMLØPSMIDLER
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Utlån
Utstyr, maskiner
Faste eiendommer/anlegg
SUM ANLEGGSMIDLER
SUM EIENDELER
Kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
SUM GJELD
Fond
Regnskapsmessig resultat
Kapitalkonto
Udekket i investeringsregnskapet
Endring regnskapsprinsipper
SUM BOKFØRT EGENKAPITAL
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2015
40 936
9 671
-856

2016
50 646
7 275
874

2017
67 605
13 075
1 286

2018
76 003
7 906
2 188

49 751

58 795

81 968

86 098

4 403
117 249
17 219
12 184
141 043
292 098
341 849

4 705
120 617
3 720
11 177
189 350
329 569
388 364

5 081
133 268
3 385
10 715
237 201
389 653
471 621

5 457
147 566
2 836
8 144
248 127
412 134
498 232

-19 257
-143 764
-83 740
-246 761

-23 224
-149 381
-101 511
-274 116

-28 553
-159 510
-113 279
-272 790

-19 299
-167 701
-130 246
- 297 948

-15 753
-10 647
-70 181

-31 610
-6 997
-79 945
2 811
1 493
-114 248
-388 364

-47 388
-3 457
-120 923
0
1493
-170 277
-471 621

-47 039
-2 324
- 126 909
0
1 493
-180 964
498 232

1 493
-95 088
-341 849

Anleggsmidler: Verdien på fast eiendom/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes aktivering av
investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2018 utgjorde 5,911 mill kroner.
I 2018 ble det tatt opp lån på investeringsprosjekter og startlån i Husbanken. Startlån ble lånt ut videre
gjennom kommunens sosialtjeneste.
Beregnede pensjonsmidler har økt med 14,298 mill. kroner i 2018. Endringene skyldes at faktiske
innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.
Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år slik at det i 2018 ble inntektsført 1.223 tusen kroner
vedrørende 2017. Premieavviket for 2018 var på 2.082 mill kroner.
Egenkapital: Endringer i kapitalkonto er i hovedsak knyttet til netto endringer i pensjonsforpliktelsene,
endringer i innlån/utlån, endringer i anleggsmidler og endringer i aksjeandeler.
Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld økte med 10,707 mill. kroner. Gjelden økes som følger av nye
låneopptak. Kortsiktig gjeld gikk ned, og den er i stor grad relatert til posteringer i forbindelse med
årsavslutningen og diverse leverandører.
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Lånegjeld
(i hele tusen)
Lånegjeld pr 01.01
betalte avdrag i året
nye lån
Lånegjeld pr 31.12.
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld *)
Antall innbyggere pr 31.12
Brutto gjeld pr innbygger i kroner
Brutto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld pr innbygger i kroner

2015
81 348
-4 575
6 967
83 740

2016
83 740
-4 949
22 720
101 511

2017
101 511
-6 185
17 954
113 280

2018
113 280
-5 795
22 762
130 246

1 021
4 281
78 438

1 039
1 267
99 205

340
4 061
108 879

100
12 723
117 423

892
94
66
62
88

872
116
76
74
113

902
125
77
81
120

871
149
88
79
116

*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen
som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

2.2. Fond
Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.
(i hele tusen)
2015
2016
2017
2018
Disposisjonsfond
5848
22 368
32 719
36 315
Bundne fond
7849
7 038
8 467
10 724
Ubundne investeringsfond
2056
2 204
6 202
6 202
SUM FOND
15753
31 610
47 388
53 241
Disposisjonsfondet er styrket med 3.596 mill. kroner. Avsetningen til disposisjonsfondet er i samsvar med
vedtak i kommunestyret inklusive vedtak om disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2017.
Bundne driftsfond er styrket med 1.257 mill. kroner. Kommunen har 26 konti med avsatte midler til
bestemte formål.

2.3. Likviditetsanalyse
(i hele tusen)
Omløpsmidler
Fratrukket kortsiktig gjeld
ARBEIDSKAPITAL

2015
49 751
-19 257
30 493

2016
58 795
-23 224
35 571

2017
81 968
-28 553
53 415

2018
86 098
-19 299
66 798

(prosent)
2015
2016
2017
2018
Likviditetsgrad 1
2,6
2,53
2,87
4,46
Likviditetsgrad 2
2,1
2,1
2,36
3,94
Arbeidskapital i % av driftsinntekt
24,0
26,7
36,3
45,06
Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1
Likviditetsgraden har utviklet seg positivt de siste fire årene. Den har økt med 9,6 prosent siste året som må
betegnes som tilfredsstillende.
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2.4. Rapportering i henhold til finansreglementet
Sammendrag
Kommunen har tilsammen 26 lån. Av dette er 12 lån knyttet til Husbankens startlånordning.


Låneporteføljen er fordelt på 3 låneinstitusjoner
- Kommunalbanken (78,2 mill. kroner)
- KLP (45,3 mill. kroner)
- Husbanken (6,0 mill. kroner)



Det største lånet er på ca. 21 mill. kroner og er tatt opp i Kommunalbanken. Lånet utgjør ca. 17% av
samlet låneportefølje.

Sammensetning av låneportefølgen (mill. kroner)
Lånekilder
Kommunalbanken
Husbanken
KLP
Banklån
Obligasjoner
Sertifikater
Sum
Andre

31.12.2018 31.12.2017
78
60
6
6
45
47
0
0
0
0
0
0
130
113
0
0

Endring
18
0
-2
0
0
0
16
0

Kommunens netto gjeld utgjør 130 mill. kroner per 31. desember 2018
Refinansiering
Kommunen har ingen lån som skal refinansieres neste 24 måneder
Avdrag
Minimumsavdraget er estimert til 3,0 mill kroner. I 2018 var det budsjettert med 5,6 mill kroner i avdrag.
Minimumsavdrag utgjør ca 4% av netto gjeld. Netto gjeld har en estimert nedbetalingstid på ca. 25 år.

14

Eksisterende lån
Lånenr./lånegiver

Hovedstol

Rentetype

Innfrielsesdato

6 670 163

1,604 % (p.t.)

01.05.2042

15 8317.55.33829 KLP

16 389 350

1,900 % (Fast)

01.12.2048

12 8317.54.20129 KLP

5 071 950

1,800 % (p.t.)

16.12.2035

11 8317.53.64210 KLP

1 469 600

2,240 % (p.t.)

18.12.2034

10 8317.50.52863 KLP

1 773 706

2,300 % (p.t.)

27.12.2022

9 8317.54.59246 KLP

20 634 000

2,010 % (Fast)

01.09.2056

20180367 Kommunalbanken

21 762 000

2,420% (Fast)

01.01.2048

8 20130593 Kommunalbanken

5 892 700

1,950 % (p.t.)

21.10.2033

7 20110731 Kommunalbanken

12 2374 120

2,020 % (Fast)

05.12.2036

6 20100420 Kommunalbanken

11 478 520

1,950 % (p.t.)

29.12.2048

5 20100419 Kommunalbanken

7 952 000

1,950 % (p.t.)

20.07.2032

4 20030831 Kommunalbanken

2 458 060

1,950 % (p.t.)

26.04.2024

3 20030618 Kommunalbanken

2 786 250

1,950 % (p.t.)

15.08.2033

2 20040760 Kommunalbanken

4 500 000

1,950 % (p.t.)

15.08.2033

1 20020885 Kommunalbanken

9 171 420

1,990 % (Fast)

09.12.2042

Husbanken

SUM

130 246 893

Vektet løpetid på gjeldsporteføljen




Det betales likviditetspremie for løpetid
Lengre løpetid gir høyere likviditetspremie
Gjennomsnittlig løpetid på kommunens gjeldsportefølje er 25 år.

Verdi på låneporteføljen
Alle lån er tatt opp som ordinære avdragslån med flytende eller faste rentebetingelser. Lån med fast
rente utgjør ca. 56 % av samlet gjeld. Samlet markedsverdi på kommunens gjeld er 130 mill kroner.
Bokført verdi og markedsverdi på ulike typer passiva
Beløp i mill. kr - 31.12.2016
Banklån – flytende rente
Banklån – fast rente
Obligasjoner – flytende rente
Obligasjoner – fast rente
Sertifikater
Rentebytteavtaler
Sum

Endringer i risikoeksponeringen
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Bokført verdi

Markedsverdi

-56,0
-73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-130,0

-56,0
-73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-130,0

Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente
31.12.2018

31.12.2017

Endring

Renterisiko
Andel fast rente
Anslått rentekostnad inneværende år
Budsjetterte renter

56 %
2,60
2,4

54 %
1,90
2,2

2%
0,7
-0,2

Likviditetsrisiko
Refinansiering kommende 12 mnd.
Vektet løpetid (år)

0
25,0

0
25,0

0
0

Gjeld
Netto gjeld (mill. kroner)
Netto gjeld pr. innbygger (tusen kroner)

130
149

109
121

21
28

Stresstest
En økning i renten med 1% øker kommunens årlige rentekostnader med 0,7 mill kroner..
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
I finansreglementet til Namsskogan kommune er det lagt til grunn at andel fast rente skal være
mellom/over 25% av samlet gjeld. Videre skal vektet rentebinding være mellom 1 år og 5 år.
I 3. tertial 2018 har Namsskogan kommune:
 En andel fast rente på 56,7 % av samlet gjeld.

Finansreglement
Krav
Min
Maks
Gjeld
Største enkeltlån (% av samlet gjeld)
Andel faste renter av samlet gjeld
Andel faste renter av netto gjeld
Andel faste renter av lån som belaster
kommunekassen
Likviditet
Refinansiering kommende 12 mnd.
Vektet løpetid (år)
Renter og avdrag som andel frie
Kommentar/konklusjon
inntekter

Ja
Ja
Nei

25 %

25 %
75 %

Nei
Nei
Nei

31.12.2016

31.12.2016

16 %
56 %
56 %
60 %

19 %
54 %
59 %
60 %

0
25,0
6,4 %

0
25,0
6,9 %

Kommunens gjeldsportefølje er innenfor gjeldende finansreglement.

2.5.Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett
Det vises til regnskapsskjema 2A i regnskapet for 2018. Revidert budsjett for investeringer i
anleggsmidler var kr. 18.480.054 og regnskapsført beløp var kr. 16.787.130. Årets finansieringsbehov
beløp seg til kr. 19.098.054 i revidert budsjett og samme post ble regnskapsført med kr. 17.721.527.
Rådmannen anser derfor at det ikke er vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.
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3. Redegjørelse for andre forhold
3.1. Likestilling og mangfold i kommunen
Kommunen har følgende målsetting på området: I sin planlegging skal kommunen vektlegge kjønns og
likestillingsperspektivet, etnisitet, nedsatt funksjonsevne. I sammensetning av råd, utvalg,
arbeidsgrupper etc. skal det tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40%.
Etter valget i 2015 er det 5 kvinner av 13 medlemmer i kommunestyret. Det er samme andel som fra
valget i 2011. I formannskapet er 2 av 5 kvinner.
Toppledergruppen består av 3 kvinner og 3 menn, totalt 6 personer.
Deriblant har en kommunalsjef innvandrerbakgrunn.
Blant enhetsledere/avdelingsledere med hel eller delvis lederressurs som er tillagt stillingen, er det 8
kvinner og 5 menn. Deriblant har en ansatt innvandrerbakgrunn.
Innenfor oppvekst og omsorgsyrkene er det et stort flertall av kvinner. Totalt har kommunen 22 ansatte
med ikke etnisk norsk bakgrunn.
Kommunestyret har ikke valgt et eget likestillingsutvalg. Ivaretakelse av likestilling er formannskapet sitt
ansvar.

3.2. Etikk
Namsskogan kommune har vedtatt etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Retningslinjene
deles ut til nye politikere ved hvert valg og gjennomgås ved politikeropplæringen. Etiske retningslinjer er
en del av informasjonen som gis til alle nyansatte og retningslinjene er en obligatorisk del av
arbeidsavtalen.

3.3. Diskriminering
Kommunen har følgende målsetting på området:
I all areal, regulering og stedsutviklingsplanlegging skal en sikre at utemiljøet får en universell
utforming.
Det gjelder også offentlige bygg og andre bygninger som kommunen kan sette slike vilkår til i henhold til
plan og bygningsloven.
Administrasjonsbygget er utformet etter kravene om universell utforming og er tilgjengelig for alle. Det
er montert automatisk døråpner i hovedinngangen og rullestolheis og alminnelig heis for å sikre tilgang
til bygget. Det nye omsorgsbygget tilfredsstiller alle krav om universell utforming.
Kommunen har ikke i 2018 hatt stillingssøkere som har vært funksjonshemmede og som har vært
kvalifisert for oppgave i kommunen. Ingen av kommunens retningslinjer virker diskriminerende.
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3.4. Internkontroll og kvalitetssystem
Kvalitetssystem brukes for å beskrive det ansvar og de oppgaver som ligger til rådmannen etter
kommuneloven. Hensikten med internkontrollen er å sørge for:











Kvalitet og effektivitet i tjenesten
Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid
Helhetlig styring og riktig utvikling
Utvikling i tråd med vedtatte mål
Etterlevelse av lover og regler
Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er:
· delegasjonsreglement
· reglement for etiske standarder
· reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
· reglement innenfor økonomi og finansforvaltning
· reglement innenfor datasikkerhet og personvern
Alle reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering, og det er lagt plan for rullering i 2019.
I 2018 har det vært utfordringer til økonomistyring og rapportering i henhold til vedtatt reglement. Dette
på grunn av stor «turnover» i toppledergruppen.
Kommunen har pr. 31.12.2018 ingen pågående rettssaker med betydelig økonomisk betydning for
kommunen.

3.5. Fortolkning av statlige styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser.
Det kommunale selvstyret er en viktig verdi i det norske samfunnet. Den statlige styringen av
kommunene og fylkeskommunene skal baseres på rammestyring, veiledning og dialog.
Kommuneproposisjonen for 2018 tilkjennegav vekst i frie inntekter. Fra Staten er det kommunisert at
inntektssystemet skal bidra til sterke og levende lokalsamfunn, likeverdig tjenestetilbud, tilrettelegging
for kommunereform og mer rettferdig fordeling av tilskudd.
De frie inntektene til kommunesektoren er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre
føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2018 ble det lagt opp til en reell vekst i frie
inntekter på 2,6 pst.
Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren ble anslått til 3,0 pst.
KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene:
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Dette anslaget kan man kontrollere opp mot regnskap 2018 og budsjett 2019, og det er bra samsvar
mellom disse. Da kan man med noen grad av sikkerhet legge til grunn prognoser for de nærmeste årene
basert på det innbyggertallet som er lagt til grunn.
Framtidig eiendomsskatt på kraftanlegg vil være avhengig av hva staten vedtar hva angår
kapitaliseringsrenten. Dette kan gi forholdsvis betydelige utslag for Namsskogan kommune.
Videre vil det være av betydning for kommunen at man oppnår god pris på konsesjonskraftsalg.
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4. Medarbeidere
Ansatte
Antall ansatte var i oppstarten av året 144 ansatte fordelt på 107 årsverk mens det på slutten av året var
143 ansatte og 109 årsverk. Tilkallingsvikarer og svært små stillingsbrøker på deltids brannvesen er ikke
tatt med.

Sykefravær
Sykefraværet i Namsskogan kommune har i 2018 hatt en meget positiv utvikling. Fraværet er redusert fra
9,2% i 2017 til 6,8% i 2018. Kommunestyrets målsetting har vært å redusere sykefraværet til under 7%.
Dette målet er nå nådd, og det jobbes videre med å redusere sykefraværet ytterligere.
Sykefraværet har hatt stor fokus i 2018. Deriblant kan nevnes at samtlige ansatte på helse og omsorg er
fulgt opp med individuell samtale i september/oktober. Grunnen for fokuset var at området hadde størst
fravær. I rapporten som ble utarbeidet i denne forbindelse, er det ingenting som tyder på unaturlig
fravær eller mye bruk av korttidsfravær. Det fokuseres kontinuerlig på nærvær, og arbeidsgiver følger
spesielt opp langtidssykemeldte. Ansatte er flinke til å bruke egenmelding i stedet for legemeldt fravær.
Digitalisering av sykemeldinger, opplæring av ledere, gjennomgang og opplæring av Capitec –
registreringer av riktig fravær, vil stå i fokus også i 2019.
Sykefravær i 2018 fordelt på rammeområder:
Ramme 1
Ramme 2
Ramme 3
Ramme 4

3,6%
5,1%
9,7%
8,8 %

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse har vært gjennomført årlig. Dette er ikke en måling av
medarbeidertilfredshet. 10-faktor-undersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer (eller variabler),
som hver måles med noen få måleindikatorer. 10-FAKTOR er en utviklingsorientert
medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere kriterier. De to viktigste
kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å utvikle. Bakgrunnen for at kun ti
faktorer inngår i undersøkelsen, er ønsket om en kort og fokusert undersøkelse. Derfor har det vært
spesielt viktig å velge ut et sett faktorer som har stor betydning for å oppnå gode resultater.
Det ble i 2018 lav deltakelse fra de ansatte, bare litt over 30%. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har fattet
vedtak om å gå over til andre typer undersøkelser.

Undersøkelsen måler:
1 Oppgavemotivasjon • motivasjon for oppgavene i seg selv. («indre motivasjon»)
2 Mestringstro • tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet
3 Autonomi • opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
4 Bruk av kompetanse • opplevd bruk av egen kompetanse. («kompetansemobilisering»)
5 Mestringsorientert ledelse • ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine
forutsetninger
6 Rolleklarhet • tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.
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7 Relevant kompetanseutvikling • opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant
for jobb/oppgaver
8 Fleksibilitetsvilje • villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på
9 Mestringsklima • kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode
10 Prososial motivasjon • ønske om å bidra til andres måloppnåelse, dvs. gjøre noe nyttig for andre
Resultatet for Namsskogan (på en skala 1-5 – hvor 5 er best)
Faktor

Navn

Namsskogan
kommune

Norge

Faktor 1

Oppgavemotivasjon

4,5

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,5

4,3

Faktor 3

Autonomi

4,6

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,4

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert
ledelse

4,1

3.9

Faktor 6

Rolleklarhet

4,5

4,3

Faktor 7

Relevant
kompetanseutvikling

4.0

4,3

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,5

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4.4

4,1

Faktor 10

Prososial motivasjon

4,7

4,7

Alle verdier har steget fra 2017 til 2018.

Tillitsvalgte og vernetjenesten
Samhandlingen med tillitsvalgte og vernetjenesten anses som god. Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet,
Utdanningsforbundet og Hovedverneombudet sitter i AMU. Tillitsvalgte deltar også i ansettelser og andre
drøftinger.

Personalreglement og system for varsling
Lokal personalhåndbok er lagt inn i Compilo, som er kommunens avvik- og forbedringssystem, og skal
revideres i løpet av 2019. Verktøy for avviksmelding og varsling foreligger i elektronisk versjon. Alt er lagt
ut på kommunens hjemmeside og er tilgjengelig for alle. Compilo kommer i ny versjon i mars 2019, og
blir etter det tilgjengelig også for politikere og revisjon.
I 2018 har alle ansatte i kommunen fått tilbud om opplæring i avvikssystem, Compilo og saksgang og
tjenesteveg i kommunen, samt sykefraværsrutiner. Stadig flere benytter avvikssystemet.

Opplæring som er foretatt gjennom året:
Februar
2. februar: Arbeidsmiljøloven i praksis, arbeidstakers og arbeidsgivers plikter
Deltakere: Enhetsledere og avdelingsledere med personalansvar. Verneombud og tillitsvalgte var også
invitert til å delta.
Kursholder: Personalsjef
19. februar: Opplæring i personalmelding - bruk av digitale skjema
Kursholder: Rita Gjertsås
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26. februar: Lederopplæring HMS. Deltakere var ledere som ikke hadde gjennomgått HMS-kurs for ledere.
Kursholder: Personalsjef
Mars
20.mars: Sykefraværsoppfølging. Deltakere var alle ledere med personalansvar.
Kursholder: Rune Holmlimo, ANT HMS & BHT
Kurs i Compilo. Deltakere var alle ledere med personalansvar også kalt utvidet ledergruppe.
Kursholder: Personalsjef
April
Juridiske forhold omkring ansettelse/oppsigelse, intervju, referansesjekk, drøfting etc.
Deltakere var utvidet ledergruppe som alle har personalansvar og hovedtillitsvalgte (HTV).
Kursholder: Jon Aune, daglig leder ANT HMS &Bedriftshelse AS
Mai
3.mai: Konflikthåndtering. Vanskelige møter/samtaler med trening, gjennomgang prosedyre.
Kursholder: Personalsjef

Personvernlov/GDPR
Kommunen har deltatt i et fellesprosjekt omkring ny personvernlov, vedtatt sikkerhetsmål og utviklet
prosedyrer for å ta vare både på ansatte og innbyggere i forhold til personvernet.
Personvernombud er Stig Hellem.
Det arbeides med å samkjøre arkivprosedyrer mot nye krav og å revidere arkivplan.

Digitalisering personalmapper
Prosjektet med å skanne og digitalisere alle personalmapper nærmer seg slutten. Det er satt et skarpt skille i
forhold til fysisk arkivering fra 1. januar. Heretter vil alle mapper kun være elektroniske. De fysiske mappene
fraktes til IKA Trøndelag når alt er ferdig.

5. Politikk, administrasjon/støttefunksjoner og felles tjenester
Rammeområde 1 - Økonomisk analyse:
Rådmann inkl. stabstjenester, sentrale styringsorganer/fellesutgifter

Beløp(mill. kr)

Mindreforbruk lønnsområde inkl. sosiale kostnader

-2,8

Øvrige utgifter - merforbruk

+0,3

Økt inntekt statstilskudd og refusjoner

-0,3

Sum mindreforbruk

-3,0

5.1. Politikk
Namsskogan kommune har ordfører i 100% ressurs og varaordfører i 7,5% ressurs.
Det holdes kommunestyremøter og formannskapsmøter iht. oppsatt møteplan.
Antall behandlede saker i kommunestyret: 81 stk
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Antall behandlede saker i formannskapet: 77 stk
Ordfører og rådmann har jevnlige dialogmøter.

5.3. Rådmannskontoret
Staben er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere,
folkevalgte og ansatte.
Ressurser, tjenester og oppgaver
Enheten har 2,9 årsverk. I løpet av året har det vært noen vakanser og midlertidige funksjoner.
Enheten har overordnet ansvar innen personalforvaltning, lønnsforhandlinger, samhandling med
hovedtillitsvalgte, kommunal beredskap, politisk sekretariat, skjenke-/salgsbevillinger, tildeling av støtte
(politikk/trossamfunn), tilganger/autorisasjoner, fellestjenester (kjøretøy, IKT, telefoni), HMS, AKAN,
brannvern, anskaffelser, arkiv/depot, postmottak, stortings-/kommunestyrevalg. I tillegg forvaltes
interne tjenester (ressursadministrasjon, postmottak, arkiv, sentralbord) herunder noen NAV-tjenester,
bibliotektjenester, salg av bøker og lokale skriftstykker, adgangstegn og deltakerbevis til aktiviteter.
Veiledning og informasjon om saksbehandling samt bidra til kunngjøring og informasjon om nyheter og
aktiviteter ved innspill til hjemmesidens redaktører om aktuelt stoff, samt sørge for oppslag av aktuelle
kunngjøringer. Det forestås også produktsalg som er godkjent av kommunen.
HMS og økonomi
Det er gått vernerunde i administrasjonsbygget, og foretatt ros-analyser.
Årets sykefravær var på 3,6%.
Oversikt over Bedriftshelsetjenestens utførte oppdrag i 2019 for hele kommunen:
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5.3. Kontor- og personal
Ressurstilgang og forbruk
Kontor og personalsjef har vært ansatt i 100% stiling fra 2.1. 2018
Tjenester og oppgaver
Hun har oppgaver og saksbehandling innen bl.a.:
 HMS, KS og GDPR ansvarlig – systemoppbygging
 Opplæring innen HMS
 Personalsaker
 Reglementsforvaltning
 Lederoppfølgning (statistikk, veiledning, bistand)
 Overordnet ansvar for oppfølging av sykmeldte, arbeidsavklaring og pensjon
 Sekretær i råd/utvalg
 Tariffoppgjør (Lokale forhandlinger)
 Søknadsbehandling (utdanning, frikjøp tillitsvalgte mm)
 HMS – undersøkelser (medarbeiderundersøkelser, vernerunder, sykefravær og
medarbeidersamtaler)
 Ansvar for Akan
 Vernetjenesten
 Deltaker i personal-ledernettverket Indre Namdal
 Deltaker i arbeidsutvalget for personal-ledernettverket KS Trøndelag

5.4. Økonomikontor
Tjenester og oppgaver
Ansvarlig for regnskap, skatt, kommunale avgifter, innfordring og lønn. Skal være kommunens
kontrollorgan. Økonomisjefen er også skatteoppkrever i kommunen.
Ressurstilgang og forbruk
Økonomikontoret har pr 31.12.2018 2,6 årsverk. Økonomikontoret har oppfølging av rammeområdene
både i forhold til budsjett og regnskap.
Forklaringer på sykefravær og økonomi
Sykefraværet på økonomikontoret, som også inkluderer Indre Namdal Lønn (INLønn), for 2018 var 1,6 %.
Økonomikontoret har et mindre forbruk på 10% i forhold til revidert budsjett. Hovedårsaken til dette
har vært skifte av bemanning (økonomisjef, konsulent, fødselspermisjon) der det har blitt vakanse i
stillingene i overgangsperioder.
Mål og måloppnåelse
I 2018 har vi fått brukt nytt økonomisystem i sin helhet og ikke vært belastet med opplæring ved
implementering. Systemet fungerer bra. Avdelingen inkl. IN LØNN har hatt stor turnover i 2018 der ca
2/3 av arbeidstokken er skiftet ut. Dette har medført at alle krav knyttet til rapportering ikke er fulgt opp
som ønsket. 2018 har vært et krevende år på grunn av dette.
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5.5. IN-Lønn
Tjenester og oppgaver
Namsskogan kommune har felles lønningskontor med Grong, Lierne og Røyrvik.
Lierne har desentralisert arbeidsplass. Røyrvik og Grong drives fra Namsskogan.
Oppgavene er generelle oppgaver innenfor lønnsområdet, herunder ajourhold og registrering av
faste og variable lønnstransaksjoner, import fra forsystem, lønnskjøring, periodisk rapportering av
pensjon til Kommunal landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, fagforeningstrekk og lønns- og
personal statistikk(PAI) som skal sendes til Kommunenes Sentralforbund(KS). Som arbeidsgiver er
man også pliktig til å rapportere lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå
og NAV - arbeidstakerregisteret. Dette er samlet i en melding som heter A-melding og skal sendes
inn hver måned til skatteetaten. I tillegg kommer administrering av lønnssystemet og avstemminger
mot regnskap samt oppdatering av gjeldende regelverk.

Ressurstilgang og forbruk
In Lønn har til sammen 3 årsverk. Hvorav dette utgjør 4 ansatte. 3 av dem er samlokalisert på
Namsskogan og en ansatt har kontorsted i Lierne (0,8 årsverk).
Forklaring på økonomi og sykefravær
Enhetens reviderte utgifts budsjett var på kr 1 967 000,- og regnskapsført forbruk var på
kr. 2.050.000,-. Samarbeidsavtalen er slik at kostnadene ved IN Lønn fordeles med 90 % etter
folketall pr. kommune og 10 % fordeles likt pr. kommune. Kostnadene ved IN Lønn utlignes ved
refusjon fra alle fire kommunene.
Mål og måloppnåelser
Lønningskontoret har som mål og framstå som en helhetlig enhet hvor all kompetanse er samlet
«under samme tak». Dette vil minske sårbarheten, få klarere ansvarsforhold, felles rutiner og
prosedyrer som kan utnytte ressursene bedre.
Viktige hendelser og resultater
Nytt system er godt implementert, men det er stadig endringer knyttet til lønns og arbeidsvilkår –
lov og tariffmessig som må følges opp. Det er gitt bistand knyttet til personalmeldinger mv ovenfor
personal til kommunene.
Det har vært permisjon og utskifting av ansatte. Dette har gitt utfordringer knyttet til bruk av vikarer
og opplæring av ny ansatte.
Enheten har prioritert og løst primæroppgavene ut fra dette slik at ansatte har fått lønn til riktig tid.

Målebarometer administrasjon og fellestjenester

Fokusmål

Inkluderende
arbeidsliv med stort
nærvær

Sentrale
utfordringer

Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

Sykefravær 6,8%

<7%

7,1-9 %

> 9%

Andel graderte
sykmeldinger, 23,3%

50%

49-35%

<35%

Fornøyde arbeidstakere,
målt i snitt på score i
medarbeiderundersøkelse.

4,2

4,4-3,9

< 3,8

Måleindikatorer

Trivsel og nærvær

Gode arbeidsforhold
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Vernerunde gjennomføres
årlig på alle enhetene

Nærledelse, aktivitet
og deltakelse

Medarbeidersamtale
gjennomføres med alle
ansatte årlig
Medlemskap i
bedriftsidrettslag (ikke i
drift)
Deltakelse på felles sosiale
arrangement

Teknologi og
moderne
arbeidsformer i
saksbehandlingen
og toveis
kommunikasjon

Kort
saksbehandlingstid

Informasjon til
innbyggere

Omdømme

Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Forvaltningsmelding ved
utsatt saksbehandling
Vedtak i henhold til
delegasjon, andel saker
avgjort innen 3 uker
Rangering hjemmeside *)
Utgivelse av Namsin
regelmessige pr år

100 %

99-90 %

< 89 %

100 %

99-95 %

< 94 %

75%

74-60%

<60%

>70%

40%

<54%

100 %

99-90%

< 89%

>85%

84-70%

<69%

6 stjerner

5-4 stjerner

<3 stjerner

9

8-7

<7

>10

9-5

<4

Antall utlån

>5 000

4 999 - 3 500

<3 499

Antall lånere

>180

179-150

<149

Positiv omtale i media i løpet
av året

Tilgjengelighet på
bibliotek

*) Usikker rangering. Basert på tilbakemelding fra brukerne på spm. «Fant du det du lette etter?»

6. Oppvekst
6.1. Oppvekst - overordnet
Tjenester og oppgaver
Kommunalsjefen har overordnet ansvar for barnehager, skoler, SFO, voksenopplæring og
flyktningetjenesten. PPT og barnevern er interkommunale tjenester med Grong kommune som
vertskommune. Kommunalsjefen representerer kommunen som barnehage- og skoleeier, samt som
barnehagemyndighet.
Ressurstilgang og forbruk
Fram til 1.september 2018 har Namsskogan kommune kjøpt kommunalsjef-ressurs tilsvarende 40%
stilling fra Grong kommune. Kommunalsjef for oppvekst i 100% stilling ble ansatt fra 10.oktober 2018.
Økonomi
Totalt har oppvekst et mindreforbruk på ca kr. 2,2 mill. i 2018.
Mindreforbruket er innenfor områdene voksenopplæring, flyktningetjeneste og grunnskole.
Mindreforbruket har i stor grad sammenheng med inntekter som er høyere enn budsjettert.

Mål og måloppnåelse
Overordnet mål har vært å få til en god økonomistyring hos alle underliggende enheter, med fokus på å
holde seg innenfor budsjett. Målet er oppnådd med god margin.
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Diverse inntekter ble betydelig større enn budsjettert. God økonomistyring fra alle enhetene har vært et
vilkår for å skaffe til veie inntektene som kommunen har hatt krav på blant annet gjennom refusjoner.

Viktige hendelser og resultater




Kjøp av 40% kommunalsjef fa Grong ble erstattet med 100% kommunalsjef i Namsskogan fra
10.10.2018.
Fra 1.november gikk enhetsleder for voksenopplæring/flyktningetjeneste over i annen stilling, og
ansvar og oppgaver ble lagt til kommunalsjef.
Barnetallsutviklingen er bekymringsfull og vil ved fortsatt negativ utvikling kunne kreve
omstilling/omorganisering av tjenestetilbud.

Rammeområde 2 – økonomisk analyse
Områder: Skole, barnehage, SFO, flyktningetjeneste og voksenopplæring.
Regnskap

Budsjett

Rev.budsjett

Forbruk i %

Personalkostnader

28.233

28.870

28.818

97,97

Sykelønnsrefusjon

-.1134

-390

-673

168,55

Øvrige kostnader

10.161

9.544

10.016

101,46

Inntekt

-5.862

-4.013

-4.477

130,94

Totalt

31.398

34.011

33.684

95,93

6.2. Skole
Namsskogan og Trones skoler
Tjenester og oppgaver
Barne og ungdomsskole 1. - 10. klasse
Ressurstilgang og oppgaver:
På Trones skole økte elevtallet til 16 fra skolestart 2018, og det ble behov for mere gruppedeling på
småtrinnet (9 elever fra 1.-4. klasse). Pr. 31.12.2018 er det 3,5 lærerstillinger og 0,8 assistentstilling ved
skolen.
På Namsskogan skole er det en økning av lærerressursene på ca. 0,5 årsverk fra høsten 2018. Kommunen
har fått en del ekstra midler til «tidlig innsats» på småtrinnet, og har brukt disse til mest mulig
klassedeling på småtrinnet.
I tillegg har oppfølging av elever med særskilte behov ført til en økning av ressurs til assistent.
Begge skolene har hatt språkassistent i 80% stilling, som har bidratt godt i integreringsarbeidet.
Alders og kjønnsfordeling
Gjennomsnittsalder blant ansatte ved skolen har gått ned i løpet av skoleåret 2017-18, og er nå på ca. 38
år. Tre ansatte sa opp stillingen og en ansatt gikk av med pensjon i 2018. Det har gått greit å erstatte
disse med kvalifisert arbeidskraft.
I grunnskolen generelt er det en utfordring med skjev kjønnsbalanse. På Trones skole er det ingen
mannlige lærere. På Namsskogan skole er det også skjev fordeling hvor ca 30% av ansatte er menn.
Det har ikke vært gjort særskilte tiltak i 2018 for å rekruttere flere mannlige lærere.
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HMS og økonomi
Enhet: Namsskogan skole (2100)
1. Økonomi (tall i tusen)
Regnskap
Januar –
Desember
Personalkostnader
10 898
Sykelønnsrefusjon
-295
Øvrige kostnader
2 939
Inntekter
-2259
Netto forbruk
11 284

Årsbudsjett

Forbruk i
%

11 217
-320
2 800
- 1 721
11 976

97,26
92,19
105
131
94,22

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Enheten er innenfor rammene for budsjett 2018. Totalt er det et mindre forbruk, som skyldes økte
inntekter/øremerket statstilskudd. På grunn av manglende budsjettregulering i 2. halvår er det reelle
overskuddet ca. kr. 400.000
2. Handlingsplan
Tiltak
Innkjøp I-padder

Gjennomføring
Innkjøp gjennomført. I-paddene ble ikke tatt i bruk i 2018 på
grunn av tekniske utfordringer og forsinkelser på levering av
programvare fra leverandør.

Utredning skoleareal

Igangsatt. Gjennomgang sammen med arkitekt i uke 15.
Bestilt utredning av flere alternativer. Lagt fram for
kommunestyret høsten 2018, men ikke tatt noen beslutning
om økonomiske rammer.
Kommet godt i gang. Innkjøp gjennomført, men montering av
diverse apparat gjenstår. Gjort mye med leke og uteområde,
som en del av nærmiljøprosjektet.

Leke og uteområde

3. HMS, personal og sykefravær
Sykefravær
2017
2018

1. kvartal
7,47
3,64

2. kvartal
2,95
1,05

3. kvartal
3,19
0,48

4. kvartal
4,39
2,74

Årsgjennomsnitt
4,5
2,10

Kommentar:
I 2018 har det vært et historisk lavt sykefravær. Skolen har ikke hatt langtidssykemeldte, og kun kortvarig
sykefravær fortrinnsvis knyttet til influensa/forkjølelse.

Enhet: Trones skole (2110)
1. Økonomi (tall i tusen)
Regnskap
Januar – September
Personalkostnader
3 253
Sykelønnsrefusjon
-371
Øvrige kostnader
687
Inntekter
-27
Netto forbruk
3 542

Årsbudsjett Forbruk i
%
3 259
99.82
-300
123
583
118
-112
24,37
3 430
103
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Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Enheten har et lite underskudd på ca. kr. 100.000 i 2018. På grunn av manglende regulering mellom
enhetene på slutten av året, har enheten egentlig et overskudd på ca. kr. 150.000
2. Handlingsplan
Tiltak
Innkjøp I-padder

Gjennomføring
Innkjøp gjennomført. De er ikke tatt i bruk da det gjenstår en
del tekniske tiltak, noe IKT Indre Namdal IKS har ansvar for.
Opplæring gjenstår.
Gjennomført befaring. Fallunderlag er ankommet, men ikke
montert fordi snøen kom fortere enn beregnet.

Leke og uteområde

3. HMS, personal og sykefravær
Sykefravær
2017
2018

1. kvartal
2,64
18,65

2. kvartal
11,34
21,41

3. kvartal
14,40
16,02

4. kvartal
19,96
0,46

Årsgjennomsnitt
12
17

Kommentar:
Høyt sykefravær skyldes langtidssykemelding. I 4. kvartal ble sykefraværet svært lavt.

4. Andre tiltak og utfordringer
Vurdering for læring:
Fra høsten 2018 har lærerne på Namsskogan skole deltatt på «vurdering for læring». Det er et nettbasert
program for kompetanseutvikling av lærere. Målet er at elevene skal oppnå bedre læringsresultat.
Skolemiljø:
Fra høsten 2018 har lærerne på Trones skole deltatt på et nettbasert opplegg, for å få bedre kunnskap om
hvordan skolen arbeider med skolemiljø og krenkelser.
Skolen har gjennomført 65 grader nord i samarbeid med MOT, der alle elevene på ungdomstrinnet deltok.
I forbindelse med budsjettet for 2019 er det vedtatt at skolen blir med på MOT sitt opplegg «Skolen som
samfunnsbygger».
Lærerne opplever at barn fra 3.-7. klasse blir mer og mer avhengig av dataspill og sosiale medier på fritida.
Dette påvirker skolehverdagen for barna av ulik grad.
Skolelokaler, vedlikehold - utbygging
I 2018 ble det igangsatt en planprosess med utbygging av lokaler til kunst og håndverk, musikk, grupperom
mv på Namsskogan skole. Planskissen med kostnadsoverslag ble sendt til kommunestyret tidlig på høsten
2018. Utbyggingen skulle vurderes i sammenheng med andre tiltak i økonomiplanen.
For Trones skole ble det utarbeidet en tilstandsrapport høsten 2018, som viser et betydelig behov for
vedlikehold på kort og lang sikt. Også denne rapporten skulle tas inn i det videre arbeidet med økonomiplan.
Kompetanseutvikling og videreutdanning
Skolene er deltakere i nettbasert kompetanseutvikling. Dette foregår over nettet og er modulbasert, noe som
fører til at alle kan delta. I tillegg er to lærere på videreutdanning i norsk. En ansatt startet på lærerutdanning
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høsten 2018 ( 5 år). En ansatt går nå siste året på «Praktisk pedagogisk utdanning», og får nå godkjent
lærerutdanning.
Namsskogan skole skrev i 2018 avtale om lærlingeplass med oppstart i januar 2019.
Blant de ansatte er det 3 barne- og ungdomsarbeidere.
Utfordringer framover er å tilfredsstille statens kompetansekrav, der alle som underviser i norsk, matematikk
og engelsk, skal ha minimum 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet.

6.3. Flyktningetjeneste og voksenopplæring
Ressurser og tjenester:
Ved utgangen av 2018 er det ansatt 1 lærer i 100 % fast stilling,
1 lærer i 40 % stilling og flyktningkonsulent i 100% stilling.
Dette er en reduksjon på 2,7 årsverk i forhold til samme tid i 2017.
Oppgaver og ansvar
Foreløpig er lærere og flyktningkonsulent direkte underlagt kommunalsjef for oppvekst.
Flyktningetjenesten har ansvar for introduksjonsordningen, programrådgivning, bo-veiledning,
samfunnsinformasjon, karriereveiledning, samarbeid med NAV m.m.
Voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnsfag, som er en del av
introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen følger vedtatt skolerute, mens introduksjonsprogrammet
følger arbeidsåret.
Flyktningetjenesten har ansvar for program i perioder når skolen har fri.
HMS-arbeid:
Det er gjennomført førstehjelpskurs for ansatte og deltakere i introduksjonsprogrammet i samarbeid med
flyktningetjenestene i Indre Namdal..
Det har også vært samarbeid med familiesenteret i Namsskogan, og det er gjennomført brannøvelse.

Mål og måloppnåelse:
Hovedmål har vært god økonomistyring, utføre et godt bosettings- og integreringsarbeid, og å legge til
rette for et godt tilbud for norsk opplæring og introduksjonsprogram.
Når det gjelder økonomi endte både flyktningetjenesten og voksenopplæring med overskudd, som
hovedsakelig skyldes at tilskudd for norskopplæring var høyere enn budsjettert, og at det er betalt ut
mindre i introduksjonsstønad enn budsjettert.
Som følge av nasjonal politikk, fikk ikke Namsskogan kommune bosette flyktninger i 2018.
Dessverre har 21 bosatte flyktninger flyttet fra Namsskogan. Konsekvensen er at integreringstilskuddet fra
staten er lavere enn budsjettert i 2018.
Når så mange har valgt å forlate Namsskogan må vi reflektere over årsakene. Selv om norskopplæringen
har gitt gode resultater, har enheten ikke lyktes med sysselsetting som også inkluderer arbeidspraksis og
ordinært arbeid. Når det også oppleves vanskelig å finne/etablere et sosialt nettverk utenom skoletiden,
blir det vanskelig for tilflytterne å tro på en fremtid i Namsskogan kommune.
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Av flyktninger over 16 år som er ferdige med introduksjonsprogrammet, og som Namsskogan kommune har
ansvaret for ved utgangen av 2018, er 2 i grunnskole for voksne i Grong, 3 i videregående utdanning, 4 i
ordinært arbeid, og 2 er arbeidsledige. En av disse har arbeidspraksis gjennom NAV.
Fra januar 2019 er det igjen 11 personer i introduksjonsprogrammet. Flere av disse har meldt seg som
arbeidssøkere, og vil være ferdige med introduksjonsordningen i løpet av mars og juni 2019.
5. Økonomi (tall i tusen)
Voksenopplæring
Regnskap
Personalkostnader
Øvrige kostnader
Inntekter
Netto forbruk

1533
63
-1731
-135

Årsbudsjett

Budsjett rev.

1948
100
-1224
823

1795
115
-1224
685

Forbruk i
%
85,41
55,10
141,35
-19,63

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Personalkostnader er lavere på grunn av lavere bemanning på slutten av året.
Inntektene er høyere enn budsjettert. Inntektene fastsettes iht. antall deltakere med rett og plikt til
norskopplæring.

6. Økonomi (tall i tusen)
Flyktningetjenesten
Regnskap
Personalkostnader
Øvrige kostnader
Inntekter
Netto forbruk

3979
1032
-101
4899

Årsbudsjett

Rev.budsjett

4779
758
0
5537

4478
870
0
5348

Forbruk i
%
88,85
118,62
24,37
91,61

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap
Personalkostnadene på flyktningetjenesten inkluderer introduksjonsstønaden til deltakerne.
På grunn av nedgang i antall deltakere og dermed reduksjon i arbeidsmengde, er antall
ansatte/stillingsstørrelse redusert på slutten av året. Det er også utbetalt noe mindre i introduksjonsstønad
enn budsjettert.
På øvrige kostnader er det skysskostnader som har ført til merforbruk. Når det ikke er offentlig transport
tilgjengelig, må det leies skyss når deltakere i introduksjonsprogrammet skal på språkpraksis, arbeidspraksis
m.m. I tillegg betaler Namsskogan kommune skyss tur-retur Bergsmo/Grong for elever som går på
grunnskole for voksne.
Viktige hendelser og resultater:
I 2015 mottok Namsskogan kommune flyktninger for første gang.
I 2017 var antallet på sitt høyeste, med 62 personer. Pr. 1.januar 2019 bor det 42 flyktninger i
Namsskogan. Av disse er 26 barn og ungdom.
Muligheter for kollektiv transport er meget begrenset i Namsskogan kommune. Man er derfor avhengig
av førerkort og bil for å delta i jobb og fritidsaktiviteter. Å ta førerkort er derfor en del av
introduksjonsprogrammet. Det betyr at flyktningene betaler selv for kjøretimer. De får ikke trekk i
introduksjonsstønaden når de er på kjøreopplæring. Flyktninger som er ferdig med trinn 3 og mangler
penger til å gå videre, kan få utbetalt et forskudd på 10 000 kroner i forbindelse med å ta førerkort.
Tiltaket fungerer bra og mange flyktninger har nå førerkort. Flere holder også på å ta førerkort.
Kommentar: Tjenesten er svært sårbar ved sykefravær, fordi det er utfordrende å sette inn vikarer som
ikke kjenner tjenesten. Heldigvis har ansatte vært lite syke.
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Utfordringer:
Fra høsten 2019 er det bare 5-8 personer igjen på introduksjonsprogram. Disse vil være ferdige i løpet av
2020. Målsettingen videre er at så mange som mulig skal komme i ordinær jobb eller i utdanning.
Personer som ikke får jobb eller er i utdanning, vil enten flytte fra kommunen eller bli mottakere av
sosialhjelp.
For å få fast arbeid i Norge er det nødvendig å ha fagbrev eller høyere utdanning. For å kunne søke på
videregående utdanning eller kunne delta på ordningen fagbrev på jobb, må man ha
grunnskolekompetanse. Iht. opplæringsloven § 4-a har alle over 16 år, som ikke har dokumentert
grunnskolekompetanse, rett til grunnskoleopplæring for voksne. Det er kommunen som har ansvar for
dette.
I 2018 har Namsskogan kommune kjøpt tjenesten «grunnskole for voksne» fra Grong kommune for 2
ungdommer som tar buss tur-retur Bergsmo hver dag. Ytterlige 3 personer begynte på grunnskole i
Grong, men sluttet etter en tid på grunn av at reiseavstand og tidsbruk ble for belastende. Flere av de
som er ferdig med introduksjonsprogrammet i løpet av våren 2019, har rett til grunnskoleopplæring.
Fordi disse også har barn og familie som må følges opp, er opplæring på Bergsmo ikke realistisk, fordi de
da må reise før ungene drar på skolen, og kommer hjem etter middagstid. Flyktningene har heller ikke
familienettverk som kan hjelpe dem med barnepass.
Det jobbes med at kommunen fra høsten 2019 vil legge til rette for grunnskole for voksne på Trones
voksenopplæring, alene eller i samarbeid med Røyrvik kommune.

6.4. Barnehage
Ressurstilgang og forbruk:
Ansatte:
Namsskogan:
3,9 årsverk
Trones:
3,8 årsverk
Brekkvasselv:
3,2 årsverk
Felles styrerressurs 1 årsverk er inkludert og fordelt på alle tre barnehagene. Alle
barnehagene(avdelingene) har i tillegg en pedagogisk leder som har ansvar for den daglige driften.
Aldersfordeling:
Gjennomsnittsalder for ansatte på alle barnehagene ca. 45 år
Antall barn:
Under 3 år
Over 3 år

Namsskogan
8
6

Trones
4
7

Brekkvasselv
5
5

Gjennomsnittlig gruppestørrelse:
Samlet familiegruppe 0-6 år på alle barnehagene.
Grunnbemanningen er god i forhold til antall barn i alle tre barnehagene, men det blir sårbart om noen
ikke er tilstede. Ved fravær er det utfordrende å finne vikarer som kan rutinene i barnehagene. Fravær
gir derfor de som er tilstede på jobb en høyere arbeidsbelastning.
Sykefravær
2018

1. kvartal
6,9

2. kvartal
8,9

3. kvartal
6,2
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4. kvartal
7,5

Årsgjennomsnitt
7,37

Økonomi (tall i hele tusen)
Regnskap
Personalkostnader 7417
Sykelønnsrefusjon
-363
Øvrige kostnader
420
Inntekter
-923
Netto forbruk
6551

Budsjett
6965
-40
497
-904
6518

Rev. budsjett
6975
-40
552
-960
6975

Forbruk i %
106,33
906,5
76,18
96,19
100,37

Kommentar til avvik:
Merforbruk personalkostnader skyldes hovedsakelig innleie av vikarer ved fravær og at noe lønn som
gjelder SFO ligger på ansvar barnehage. Mye av merforbruket dekkes inn med sykelønnsrefusjon.
Mindreforbruk øvrige kostnader skyldes bevisste valg for å kompensere for økt forbruk lønn. Dette
gjelder kurs/oppholdsutgifter, skyss/reiseutgifter og utstyr/inventar.
Skolefritidsordningen (SFO) i Namsskogan
Skolefritidsordningen(SFO) i Namsskogan kommune driftes av barnehagene i Namsskogan og Trones.
Åpningstid er før og etter skoletid 5 dager i uka og hele onsdag. SFO-barna møter opp i barnehagen og er
sammen med barnehagen før og etter skoletid. Onsdager er de største barna fra barnehagen sammen
med SFO-barna ute av barnehagen når bemanningen gjør det mulig. SFO har eget rom i barnehagen, slik
at de kan trekke seg unna de minste barna i perioder av dagen. Dette er en ordning som har fungert
veldig bra, og skolebarna synes det er flott å få bruke tid på leik og forskjellige aktiviteter både ute og
inne.

Økonomi

(tall i hele tusen)

SFO Namsskogan/Trones

Regnskap
26

Budsjett
58

Rev. budsjett
88

Forbruk i %

Mindreforbruket skyldes at noen lønnsutgifter som naturlig tilhører SFO, ligger på ansvar 2710barnehage.

I tekstdel budsjett 2018 beskrives utfordringer og satsingsområder for barnehagene utover det som står i
målebarometeret. Her er noen kommentarer til dette:
1. Kompetanseutvikling.
Det er gjennomført felles planleggingsdager og felles personalmøter for alle barnehageansatte i
Namsskogan kommune. Målet har vært å søke en mer felles plattform for det pedagogiske arbeidet i
alle barnehagene, og gjøre hverandre bedre.
2. Fokusområder
Barnehagen har fokusområder som det jobbes med hele tiden. Dette er godt implementert hos de
ansatte. Fokusområdene er:


Alle barn skal bli sett
I det daglige arbeidet i barnehagen jobbes det systematisk for at alle barn skal bli sett og hørt.
Barnehagen etterstreber å legge til rette aktiviteter og opplegg for at alle, uansett alder og behov,
skal få det tilbudet de trenger. Det er et tidkrevende arbeid, og krever tilstedeværende,
observerende og lyttende voksne som reflekterer underveis.

33



Realfag i barnehage
Utdanningsdirektoratet har innført realfag i barnehagen. Dette skal det jobbes med i barnehagene
for å legge et grunnlag til de begynner på skolen. Barnehagene i Namsskogan har kommet godt i gang
med dette arbeidet. Det brukes både personalmøter og avdelingsmøter til å reflektere og planlegge
hva som er best for den enkelte barnegruppen. Vi har også vært på kompetanseheving sammen med
de andre barnehagene i Indre Namdal der matematikk har vært sentralt.



Holdninger og sosial kompetanse
Holdninger og sosial kompetanse hos barn og voksne er noe vi har kontinuerlig fokus på. Det er
krevende for barn å få tilstrekkelig øving på sosial kompetanse med jevngamle, fordi det er så få barn
på alle alderstrinn. Erfaringer som er gjort i 2018, er at barnehagene må ha enda større fokus på
samarbeid på tvers mellom barnehagene for å skape et større grunnlag for sosial trening. Det er
viktig at barna også kan leke med andre barn på sin egen alder. Barnehagene jobber også
systematisk med å hindre at barn opplever mobbing i barnehagen. Vi belyser temaet og snakker med
barna om hvordan man skal oppføre seg imot hverandre. Det er også brukt en del tid på voksenrollen
og hvordan vi som voksne skal gå foran som gode forbilder og vise gode holdninger til de man har
rundt seg.



Språkutvikling
Språket til barna er noe av det viktigste verktøyet de har for å uttrykke seg og å utvikle gode
kommunikasjonsevner. Det leses mye og bibliotek er et veldig viktig hjelpemiddel for barnehagene i
Namsskogan. Vi har også fått bibliotekar til å komme rundt for høytlesing med barna. Samtidig
brukes språket daglig og barn får veiledning underveis. Å ta seg tid til samtale med barna er veldig
viktig for språkutviklingen. Med mindre barn er det ofte bilder og tegnstøtte som brukes til å
stimulere til å forhøye ordforrådet.



Flerkulturelt mangfold
Barnehagene i Namsskogan har et flerkulturelt mangfold. Vi har barn som kommer fra forskjellige
land, som blir godt integrert i barnehagens fellesskap. Et viktig og lærerikt arbeid for både store og
små. Alle barnehagene i Namsskogan har barn med fremmedspråklig bakgrunn, noe som krever en
ekstra innsats på språklæring, inkludering og tilvenningsperioder. Noen barnehager har hatt flere
tilvenningsperioder i løpet av barnehageåret 2018. Dette er både tidkrevende og interessant.



Tverrfaglig arbeid med barn
Barnehagene har et godt samarbeid med familiesentret og skole, der vi samarbeider om å legge til
rette for barnets beste. Barnehagene fokuserer på de som trenger litt ekstra i barndommen for å
gjøre de til flotte og robuste ungdommer og voksne på sikt. Det jobbes for å utvikle et enda bedre
tverrfaglig teamarbeid på tvers av kommunens enheter.

Viktige hendelser og resultater
I løpet av et barnehageår er det svært mange hendelser. Vi kan ikke nevne alle her, men en del som viser
bredden i barnehagens virksomhet.







Ny rammeplan (forskrift til lov om barnehager) er implementert.
Det er utarbeidet en felles utviklingsplan for barnehagene i Indre Namdal. Vi er aktive deltakere i
ledernettverk for barnehagene i Indre Namdal.
Vi har et observasjonskorps bestående av 1 representant fra barnevern, 1 fra ppt og helsesøster
(Kvello korpset). De er innom barnehagene i Namsskogan kommune og observerer 2 og 4 åringene 1
gang i året. Dette er et felles satsnings område for alle barnehagene i Indre Namdal.
Samenes dag blir markert hvert år. Viktig at barnehagene lærer barna om kulturer vi har rundt oss.
Alle barnehagene var samlet på Trones til markering av samenes dag.
Barnehagene følger årstider og tradisjoner gjennom hele barnehageåret, og legger opp aktiviteter ut
i fra dette.
Overgang barnehage-skole, er et høydepunkt for både barn og foreldre. De forbereder seg på en ny
epoke i livet. Siste halve året i barnehagen før skolestart, blir det brukt mye tid på forberedelser.
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Skolestarterne er på skolen og får lov til å delta i undervisningstimer, friminutt og måltider 1 gang i
mnd på vårhalvåret. Skolestarteren på Brekkvasselv har også kjørt buss til Namsskogan hver onsdag
for å være med SFO, sammen med skolestartere på Namsskogan og andre småtrinns elever.


Samarbeid med Fjellstyret i Namsskogan er viktig for barnehagene. Alle barnehagene var med på
felles fisketur med garnfiske i høst. I august var også noen ansatte med på kurs i friluft i regi av
fjellstyret.

Framtidige utfordringer
Selv om det er kommet til noen flere barn i kommunen i 2017-18, er det fortsatt god plass i
barnehagene. Styrer og de pedagogiske lederne har tett samarbeid og høyt fokus på kvalitet på
barnehagetilbudet ut fra de forutsetningene kommunen har. Når få personer arbeider i hver barnehage,
er den enkeltes kunnskap og kompetanse av svært stor betydning, og sårbarheten er stor. Fravær vil
raskt gå ut over kvaliteten på tjenesten dersom vi ikke har tilgjengelige, gode vikarer som er kjent med
rutiner og planer.

6.5. MOT
Ressurser:
0,27 årsverk som er fordelt på 2 ansatte som har henholdsvis 10 og 17% stilling i tillegg til andre
arbeidsoppgaver.
Mål og måloppnåelse:
Hovedmål for MOT er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. I tillegg til obligatoriske
skolebesøk, har MOT har hatt et aktivt år med blant annet felles skolering på Grong.
«65 grader nord» ble gjennomført i september 2018 i samarbeid mellom skole, helsestasjon, familiesenteret
og MOT. Da gikk turen over gamle Steinfjellveg, og etter hvert til Skorovatn for overnatting. Deltakerne
evaluerte opplegget og var godt fornøyd.
MOT har arrangert julebord for ungdommer fra 7. kl til og med 3. klasse VGS.
I tillegg har MOT bidratt til at ungdomsklubben har vært i drift i 2018 etter vakanse i stilling som
ungdomsklubbleder.
Kommunestyret tok i 2018 ( budsjettvedtak for 2019) beslutning om å delta i programmet «Skolen som
samfunnsbygger».

6.6. Barnevern og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
Namsskogan kommune er med i interkommunalt samarbeid for barnevernstjeneste og PPT for Indre Namdal,
med Grong som vertskommune. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel,
og bruk av tjenesten.
Kostnaden til barneverntiltak for Namsskogan kommune i 2018 var kr 2.861.00,- som gir en økning på ca. kr
760.000,- fra 2017.
Namsskogan kommune sin kostnad til PP-tjenesten har vært kr 785.000,- i 2018, en øking på ca.70.000,- i
forhold til 2017.

Målebarometer oppvekst (hentet fra budsjett for 2018)
Gode
tjenester
med fokus
på kvalitet,
tilgjengelig
het og
brukermed
virkning

Forebygging og
tidlig innsats

God kvalitet i
tjenesten

Antall gjennomførte observasjoner etterfulgt av
foreldresamtaler (gjelder alle barn i barnehage)

>2

1

<1

Gjennomsnittlig alder for melding til
hjelpeapparat

<8år

9-11år

>12 år

Andel lærere med godkjent utdanning for
undervisning

100%

99- 90%

< 89%
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Andel ansatte med barnehagelærer/fagbrev
bemanning i barnehage

God kvalitet i
tjenesten
God helhet og
samhandling
Oppfølging
rus/psykiatri

Bosatte flyktninger
blir selvforsørgende

Integrering

>75%

74-60%

< 59%

Andel elever med vedtak om spesialundervisning

<9%

11-13%

>14%

Andel avgangselever fra grunnskolen som
begynner direkte på vgs

100%

99-90%

<90%

Andel elever i vgs som fullfører
iht.ungdomsretten

>80%

79-70%

<69%

Gjennomsnitt på nasjonal prøve i lesing på
5.trinn skal være over gjennomsnitt for NordTrøndelag (over 3 år)

Over

På
gjennomsnitt

Under

>4,3

4,2-4,1

<4

Elevenes opplevelse av et trygt læringsmiljø fritt
for mobbing, sett i forhold til nasjonalt
gjennomsnitt.

over

På gj.snitt

under

Ønsket antall besøk av ungdommer pr
ungdomsklubbkveld

40 stk

20 stk

10 stk

Foreldreoppmøte på tverrfaglige foreldremøter i
barnehage og skole iht. plan for forebyggende
arbeid barn og unge

>70%

69-50%

>49%

Skaffet egen bolig

>2

1

<1

Ordinært arbeid

>5

3-4

<3

Bestått norsk prøve

>90%

80-89%

70-79%

Bestått samfunnkunnskapsprøve

>80%

70-79%

60-69%

Grunnskolepoeng sammenlignet med
gjennomsnitt for Nord Trøndelag.

Bosatte flyktningers
kompetanse

Kommentarer til målebarometer:
1. Forebygging og tidlig innsats. Disse punktene gjelder observasjoner som gjøres av Kvellokorpset i barnehagene, og av lærere i grunnskolen. hensikten er at barn/elever som står i
fare for å utvikle problemer faglig, sosialt eller emosjonelt, skal få riktig hjelp så tidlig som
mulig.
2. Læringsmiljø.
Gjennomgående de siste 4-5 årene har vi noe dårligere lærings/elevmiljø enn nasjonalt
gjennomsnitt. Det er igangsatt en del forebyggende tiltak, tverrfaglig samarbeid, og aktive tiltak opp
mot elever og foreldre. Ungdomstrinnet har hatt en klar bedring i elev og læringsmiljøet, og ligger på
ønsket resultat høsten 2018. I 7. klasse er det betydelig dårligere, og skolen har en oppfatning av at
mye bruk av sosiale medier på fritida påvirker miljøet negativt. Resultatene kan svinge ganske mye
fra år til år, og høsten 2017 viste dårlig resultat for 10. klasse.

36

3. Nasjonal prøve i lesing 5. klasse
Resultatene varierer naturlig nok mye fra år til år. Dette har sammenheng med svært ulike
elevgrupper, og variasjon i antall elever. Høsten 2018 oppnådde 5. klassen på Namsskogan skole et
dårligere resultat enn gjennomsnittet i N-Trøndelag. Det er bekymringsfullt at 5. klasse får svake
resultat i lesing. Det planlegges tiltak på småtrinnet for å utvikle leseferdighetene.
4. Oppmøte på foreldremøter- forebyggende arbeid
I forbindelse med gjennomføring av plan for forebyggende arbeid barn og unge, ble det innkalt til
foreldremøte for 5.-10. klasse vedrørende tema «spillavhengighet». Oppmøtet var tilfredsstillende,
og vurderes å ligge innenfor «laveste aksepterte resultat». På grunn av kapasitetsproblemer ble det
ikke gjennomført temaforeldremøter i barnehagen i 2018.
5. Grunnskole poeng - eksamen resultat
I 2018 var resultatet på skriftlig grunnskoleeksamen for svakt. Resultatet på muntlig eksamen er cirka
på gjennomsnittlig nivå for fylket. Snittkarakteren på grunnskolepoeng ligger like over 4. Det er like
innenfor det som er definert som «laveste aksepterte resultat».

7. HELSE OG OMSORG (INKLUDERT NAV)

Helse- og omsorgssektor i Namsskogan kommune består av ansvarsområder innen helse-, pleie og
omsorgstjenester i tillegg til kommunal NAV.
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7.1 BUDSJETT OG SYKEFRAVÆR

Personalkostnader
Sykelønnsrefusjoner
Øvrige kostnader
Inntekter
Resultat (merforbruk)

Regnskap
37 926 824
-1 112 957
12 746 949
-8 696 630
40 864 186

Budsjett
31 336 065
-620 000
12 210 080
-5 954 803
36 971 342

Forbruk i %
121,03
179,51
104,40
146,04
110,53

Avvik i NOK
-6 590 759
492 957
-536 869
2 741 827
-3 892 844

Kommentarer om budsjett: Totalt hadde helse- og omsorgssektoren et budsjett på 36 971 342 kroner i 2018.
Regnskapet ble på 40 864 186 kroner. Underskuddet for hele sektoren er altså på 3 892 844 kroner i 2018,
10,53 % merforbruk i forhold til tildelt budsjett. I kommunestyremøte 11.12.2018 ble budsjettet foreslått
regulert ved at underskuddet skulle dekkes inn. Kommunestyret vedtok å vente med reguleringen til endelige
regnskapstall ble fremlagt.
Sykefravær: Gjennomsnittlig 9,7 % sykefravær i ramme 3, helse- og omsorgssektoren.

7.2 TJENESTER, OPPGAVER OG RESSURSER
Tjenester og oppgaver som helse- og omsorgssektoren er pliktig til å utføre bestemmes av lover og avtaler,
forskrifter, veiledere og rundskriv. Det er rom for lokale tilpasninger som ikke strider med ovennevnte
formelle reguleringer.
Sektorledelse, kommunalsjef:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. Fram til september 2018 kjøpte Namsskogan
kommune 0,4 årsverk kommunalsjef av Grong kommune.
NAV og Økonomisk sosialhjelp:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. 0,2 årsverk administreres av Namsskogan kommune
selv. Resten av årsverket (0,8) er organisert som en del av NAV Indre Namdal og administreres med dette av
NAV Indre Namdals ledelse.
NAV Namsskogan forvalter lov om sosiale tjenester som blant annet omfatter informasjon, råd og veiledning,
økonomisk stønad, midlertidig botilbud og kvalifiseringsprogram. I tillegg utføres saksbehandling på
Husbankens finansieringsordninger som bostøtte og startlån. Det har over tid foregått en evaluering av NAV
organiseringen i Indre Namdal. Utprøving av ny organisering ble iverksatt 01.05.2017. Evaluering av
organiseringen og vurdering av en ny organisering pågår.
Arbeidsledigheten i Namsskogan har holdt seg stabilt lavt i 2018, og ligger ved utgangen av året på 1,9 %.
Det ble i 2018 utbetalt mindre sosialhjelp enn i 2017. Dette skyldes stabile tall for arbeidsledige, fraflytting
som kommunen opplever og at flere flyktninger hadde egen inntekt gjennom introduksjonsprogrammet
(introduksjonsstønad).
Krisebolig og Krisesenteret:
Etter lov om sosiale tjenester er NAV forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til personer i akutte
situasjoner hvis de ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller
samlivsbrudd eller hvis man har blitt kastet ut fra stedet man bodde. Namsskogan kommune har en
krisebolig etter lov om sosiale tjenester. Boligen er på tettstedet Namsskogan og forvaltes av kommunal
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NAV. Namsskogan kommune er også medeier av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS på Verdal. Folk som har
vært utsatt eller risikerte å bli utsatt for vold eller annen livsfarlig kriminalitet i Namsskogan kommune, ble
sendt direkte til Krisesenteret på Verdal. For innbyggernes sikkerhet er dette et tiltak som blir videreført.
Lege- og legevaktstjeneste:
Grong og Namsskogan kommune har hatt et samarbeid om legetjenesten siden årsskiftet 2005 /2006, med
Grong som vertskommune. Samarbeidet baseres på en avtale mellom kommunene som fordeler ansvar og
myndighet. Kommunene har felles allmennlegetjeneste og tilsynslegetjeneste. Legetjenestens personell er
ansatt i Grong kommune. Samarbeidet har også felles løsning for smittevern og miljørettet helsevern.
Namsskogan har lege på plass fire dager i uka. Den siste dagen er legen i Grong for å ha tilknytning til et
fagmiljø og for å oppdatere seg på aktuelle oppgaver/retningslinjer.
Legetjenesten i Grong og Namsskogan er medlem i felles legevaktsordning i Indre Namdal sammen med
Høylandet, Lierne og Røyrvik. Dette er en vaktordning på kveld i ukedagene og på dagtid i helgene.
Legevaktsordningen er under vurdering ettersom Høylandet kommune har trukket seg ut av samarbeidet og
har gått til Midtre Namdal Samkommune sin vaktordning. I tillegg er kommunene med i legevakttjenesten i
Namdal (LINA), lokalisert i Namsos, som dekker legevakttjenesten for kommunene på natt, alle dager i uka.
Fysioterapitjeneste:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 0,7 årsverk. 0,5 årsverk er privat driftsavtale med tilskudd, mens
0,2 er fastlønnet kommunal stilling.
Fysioterapitjenesten er et veldig viktig tilbud i kommunen. Kommunen har brukere på sykehjem, i barnehage
på Trones og Namsskogan som trenger kontinuerlig fysioterapeutisk oppfølging. For mange pasienter er det
også viktig at de kommer raskt til behandling etter sykdom, skade eller sykehusbehandling. Fra 01.01.2018 er
det ikke lenger krav om en henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at pasienten skal få
refusjon fra folketrygden. Dette har medført større trykk og flere henvendelser til fysioterapeuten.
Fysioterapiressursen blir utvidet i 2019.
Hjelpemidler og ergonomiske tiltak:
Kommunens plikt følger av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9 som
sier at «kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt
den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av
pasientens og brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra Arbeids- og
velferdsetaten eller fra andre relevante instanser.»
Helsedirektoratet utdyper at «kommunens sørge-for-ansvar» gjelder uavhengig av varigheten av behovet.
Det omfatter alle ledd i formidlingsprosessen herunder å avdekke og utrede behovet for alle typer
hjelpemidler, utprøving av hjelpemidler, bistand i søknadsprosess, tilpasning og enklere montering,
opplæring i bruken av hjelpemiddelet, og service og reparasjon. Kommunen har også et ansvar for å evaluere
og følge opp behov for endringer. For enklere hjelpemidler ved kortvarige behov inntil to år, har også
kommunen finansierings- og anskaffelsesansvaret.»
Som nevnt over har kommunen et stort ansvar i forhold til hjelpemidler og ergonomiske tiltak. I 2018 har
ansatte som har jobbet med hjelpemidler og ergonomiske tiltak gjort det i tillegg til andre ordinære
oppgaver. Kommunens oppfølging i forhold til hjelpemidler har i 2018 ikke vært helt tilfredsstillende i forhold til
lovkrav og veileder fra Helsedirektoratet. Kommunen har i tillegg ikke hatt nok stillingsressurser for oppgavene.
Det blir i 2019 etablert en stillingsressurs på 40 % innen hjelpemidler og ergonomiske tiltak.
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Folkehelsearbeid og HUNT4:
Tidligere hadde Namsskogan kommune et samarbeid om folkehelsekoordinator med Høylandet og Grong,
men dette samarbeidet ble avsluttet for noen år tilbake. Det forebyggende helsearbeidet lider derfor under
mangel av folkehelsekoordinator. HUNT står for Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag. Namsskogan kommune
var med i HUNT3-undersøkelse i 2006-2008. Namsskogan kommune ble også med i HUNT4 (inkludert UngHUNT) i 2017-2019. For Namsskogan kommune fant undersøkelsen sted i periode 22.10.2018 til 22.11.2018.
Undersøkelsen ble godt gjennomført med tanke på organisering, og oppmøte som var 66 %.
Helsestasjonstjenester:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. Ressursen ble etablert fra 01.09.2018. Før september
2018 ble det brukt vikarer i dette ansvarsområdet. Det ble også kjøpt tjenester fra Grong kommune.
Kommunens helsesøster er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeid. Ansvarsområdene for helsestasjon er barn og unge samt smittevern i
befolkningen generelt. Fokusområdene er hjemmebesøk etter fødsel, helseundersøkelser og
foreldreveiledning på helsestasjon, tett samarbeid med foresatte og barnehagene/skolene om barnas
oppvekstmiljø, forebyggende psykososialt samarbeid, oppfølging av barn/unge med spesielle behov,
habilitering og individuelle planer, opplysningsvirksomhet, undervisning i skolehelsetjenesten ift ulike tema
som for eksempel pubertet, sex og samliv, kosthold og fysisk aktivitet. Helsestasjon for ungdom,
barnevaksineringsprogrammet samt smittevern inkludert reisevaksinering inngår også i fokusområdene.
Jordmortjeneste:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1 årsverk. Namsskogan kommune brukte kun 0,4 årsverk. Resten
av årsverket (0,6) ble solgt til Grong, Lierne og Røyrvik. Lierne sa opp samarbeidsavtalen om jordmortjeneste
med Namsskogan kommune. Samarbeidet avsluttes 28.02.2019. 0,2 årsverk som Lierne kjøpte blir brukt på
ledelse av Familiesenteret.
Jordmor er en sykepleier med toårig spesialutdannelse. Jordmors arbeidsoppgaver er først og fremt
svangerskapsomsorg med kontroller og etterkontroller. I tillegg gjøres det hjemmebesøk etter fødsel,
ammeveiledning, foreldreforberedende kurs, kurs på skoler og prevensjonsveiledning. Jordmor har også i
oppgave å ivareta beredskap og følgetjeneste for den fødende. Det vil si å ivareta den fødende under
ambulansetransport til sykehuset.
Psykisk helsevern:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 1,4 årsverk. 0,4 årsverk ble kjøpt fra Røyrvik kommune fra
november 2018.
Psykisk helsevern er kommunens lavterskeltilbud for kommunens befolkning, det vil si at hver enkelt av
kommunens innbyggere kan selv ringe direkte til tjenesteansvarlige for å avtale time for oppfølging. Det
mottas også henvisninger fra lege. Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter rehabilitering, oppfølging,
psykososial støtte og veiledning, samt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det kan da f.eks være
rusmisbrukere som trenger støttesamtale og veiledning i forhold til rusmestring, flykninger med traumatiske
opplevelser som trenger oppfølging og voksne/eldre som sliter med angst og tunge tanker. Det brukes også
mye ressurser på oppfølging av skolebarn med psykisk helsetilbud i forhold til støttesamtaler og
forebyggende arbeid, ansvarsgrupper, koordinering av individuell plan og oppfølging av elever. Arbeidet
innebærer også å ha oversikt over befolkningens psykiske helsetilstand og behovet for tiltak/tjenester.
Omsorgssenteret; demens- og eldreomsorg:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 19,26 årsverk. 6 årsverk er sykepleierressurser, 9,36 årsverk er
hjelpepleierressurser, 3,5 årsverk er assistentressurser og 0,4 årsverk er sekretærressurser.
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Det nye Omsorgssenteret åpnet i desember 2017. Lokalene er lyse og trivelige, og det er en stor glede både
for beboere og ansatte både å bo/arbeide på senteret. Flytteprosessen regnes som ferdig. Kriterier for å få
tildelt plass på Omsorgssentret er at bruker ikke lenger er i stand til å bo i egen bolig, med den hjelpen
hjemmetjenesten kan bidra med, eller at bruker har behov for et kortere opphold av forskjellige årsaker.
Hovedmålsettingen for daglig drift ved Omsorgssenteret er å sørge for at alle brukere får dekket sine behov i
forhold til hygiene, ernæring, oppfølging av forordnet behandling i form av medikamenter og øvrige tiltak,
samt sørge for tilbud om aktivitet og sosial omgang med andre. Også i 2018 ble Namsskogan sykehjem
sertifisert som livsgledesykehjem.
Frivillighet: Når det gjelder frivilligheten har det vært mål å øke frivilligheten i omsorgen. Dette
målet ble delvis oppnådd. Både Sanitetsforening, barnehager og pensjonistlaget kom på besøk på
sykehjem. Det er behov for å mobilisere frivilligheten enda mer.
Kjøkken: Kjøkkenet produserer mat til sykehjem, til hjemmeboende, samt til interne
møter/arrangementer og kurs. Det tilrettelegges for ønskekost til dårlige pasienter, og evt andre
dietter det er behov for. Eget kjøkken er med på å skape trivsel og hygge for beboerne, mye god
pleie i ett godt måltid. Per 31.12.2018 hadde kjøkkenet 2,16 årsverk.
Vaskeri: Vaskeriet vasker klær til beboerne på Omsorgssenteret og til brukerne av hjemmetjenester
etter søknad. Vaskeriet selger også tjenester til private. Per 31.12.2018 hadde vaskeri 1 årsverk.
Aktivitetsstua: Kravet til tilbud om aktivitet (Omsorgsplan 2015/2020) ble sett på i 2016.
Namsskogan kommune hadde ingen aktivitørstilling og dette ble løst med det pleiepersonalet man
hadde til rådighet. Siden 2017 har det vært ansatt en aktivitør (0,5 årsverk) slik at kommunen
oppfyller krav til tilbud om aktivitet.
Avdeling for funksjonshemmede:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 6,94 årsverk. 2,94 årsverk er vernepleierressurser, 2,56 årsverk
er hjelpepleierressurser og 1,44 årsverk er assistentressurser.
Avdeling for funksjonshemmede er kommunens tilbud for voksne med orienterings- og bevegelseshemninger
som medfører behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemme. Boenheter innen avdelingen er fysisk
tilrettelagt med hensyn til alder, funksjonshemming eller sykdom. Tildelingskriterier for plass på avdelingen er at
man på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for både tilrettelagt
bosituasjon og daglig assistanse i forhold til blant annet pleie og aktivisering. Pr 31.12.2018 har avdelingen 6
brukere. Det har vært mål at man i 2018 skal prioritere tiltak for fysisk aktivisering av brukere. På grunn av
økonomisk situasjon og høyt sykefravær har man hatt en redusert bemanning på avdelingen, noe som gjorde
det vanskelig å oppnå dette målet.
Hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie:

Pr 31.12.2018 hadde ansvarsområdet Hjemmehjelp 0,7 årsverk assistentressurs. Pr 31.12.2018 hadde
ansvarsområdet Hjemmesykepleie 6,45 årsverk. 3,7 årsverk er sykepleier-/vernepleierressurser og 2,75
årsverk er hjelpepleierressurser.
Kommunen hadde i 2018 hjemmehjelpressurs som har fungert bra og ytet bistand til brukere. En
hjemmehjelp yter praktisk bistand til brukere som trenger hjelp til å mestre dagliglivet på grunn av alder,
sykdom eller andre spesielle behov. Som hjemmehjelp hjelper man til med blant annet rengjøring, matlaging
og vask av klær. Hensikten med hjemmehjelp er at brukerne skal klare å bo i sitt eget hjem, selv om de har
behov for hjelp til ulike gjøremål.
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Hjemmesykepleie har hatt et ordinært driftsår i 2018. I løpet av 1 døgn blir det gjennomført opp til 40
hjemmebesøk og tilsyn hos brukere av tjenesten. I tillegg legges det opp og kontrolleres 30 dosetter med
medisin i uka. Tjenesten har ca. 30 trygghetsalarmer i kommunen som betjenes på dag og kveld. På natt blir
trygghetsalarmene koplet opp mot Namsskogan Omsorgssenter.
Støttekontakttjeneste:
Kommunen har flere støttekontakter som på årsbasis har oppdrag som tilsvarer 0,5 årsverk.
Namsskogan kommune har flere støttekontakter som utfører støttekontaktoppdrag. Støttekontakttjenesten har
i 2018 fungert bra. Støttekontakttilbudet er ment å hjelpe brukere med å bli mer trygg på seg selv, takle ulike
livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad. En støttekontakt kan komme på besøk hjemme,
bli med på kafé, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Både barn og voksne som har behov for å
få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid, kan søke kommunen om å få støttekontakt. Alle
kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må man ha et behov som er av en
slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med
brukeren vil kommunen avklare om en kan få støttekontakt eller ikke.
BPA-tjeneste:
Pr 31.12.2018 hadde dette ansvarsområdet 3,2 årsverk.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer
med langvarig og stort behov for personlig assistanse. For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må
man være under 67 år, ha behov for bistand ut over to år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet
mellom 25 og 32 timer per uke, har man rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA vil
være vesentlig dyrere for kommunen. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den
enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA. Når praktisk bistand og
opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder
arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt. I 2018 hadde
Namsskogan kommune 4 brukere av BPA-tjenester.
Omsorgslønn og avlastningstjeneste:
Omsorgslønn er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det
ytes vanligvis i forbindelse med pleie og omsorg av gamle, syke pasienter, alvorlig funksjonshemmede voksne
og multifunksjonshemmede barn. Det er omsorgsoppgavens tyngde som er avgjørende, ikke pasientens
tilstand eller alder. Omsorgslønn innvilges av kommunen etter søknad og vurdering av behov. Namsskogan
kommune har i løpet av 2018 innvilget omsorgslønn, men det har ikke vært mange saker.
I forhold til avlastning er det slik at personer med stort omsorgsarbeid kan ha krav på avlastning ved at noen
andre overtar omsorgen for den pleietrengende i perioder. Dette kan være spesielle avlastningsboliger for barn,
særlige boliger for funksjonshemmede eller sykehjem. Namsskogan kommune har i 2018 ikke hatt dette tilbudet.
Rehabiliteringsarbeid:
Namsskogan kommune kan tilby sine innbyggere rehabilitering gjennom lokal fysioterapeut og opphold ved
Namdal Rehabilitering på Høylandet. Kommunen har 182 døgn til disposisjon ved Namdal Rehabilitering. I
2017 ble det stilt spørsmål om kommunen skal ha de eierandelene den har ved Namdal Rehabilitering eller ikke.
Resultatet for 2018 viser at eierandelene trengs. I 2018 var det stor pågang som førte til at alle døgnene ble brukt
opp.
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Lærlings- og praksisplassordning:
Helse- og omsorgssektoren tilbyr både ordinære lærlingplasser og praksisplasser for videregående- og
voksenopplæringselever. I 2018 har sektoren hatt lærlinger innen helsefag og matlagingsfag. Kommunen har
også tatt imot videregåendeskoleelever og deltakere fra introduksjonsprogram i praksis. Pr 31.12.2018 hadde
dette ansvarsområdet 2 årsverk ordinære lærlingplasser.
Koordinerende enhet:
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov
for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og
koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og
koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet behandler
alle søknader som kommer inn. Koordinerende enhet består av lege, enhetsledere institusjon og hjemmetjeneste.
Gruppen har en som er definert som koordinator og det tilknyttes annet personale etter behov.
POSOM - psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer:
POSOM handler om den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjeneste som skal settes inn i en
akuttfase, og tidlig i oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker, kriser og hendelser. Namsskogan kommune
har i 2018 hatt POSOM-gruppe bestående av ulike fagpersonell. POSOM-gruppe har i løpet av året 2018
rykket ut når det har vært behov for det.
Tilskuddsforvaltning og kjøp av tjenester:
Helse- og omsorgssektoren har også forvaltningsansvar av tilskudd på totalt 553 tusen kroner. Det gis
tilskudd til Krisesenteret på Verdal og tilskudd til Frivillighetssentraler. Helse- og omsorgssektor forvalter
også kommunens kjøp av helse- og omsorgstjenester for 6,2 millioner kroner. Tjenester som kjøpes gjennom
sektoren er legetjeneste, 1 sykehjemsplass i Namsos, legevaktstjeneste, rehabiliteringstjeneste og
arbeidsgiver innen NAV.

7.3 UTFORDRINGER
Vanskelig å opprettholde kriterier for livsgledesykehjem:
I 2018 er Namsskogan sykehjem sertifisert som livsgledesykehjem. I siste del av året har det vært
utfordringer med å oppfylle alle kriterier for et livsgledesykehjem på grunn av sykepleiemangel.
Langstrakt kommune:
I forhold til hjemmesykepleie er kommunen langstrakt slik at mye tid går bort på kjøring. Dette er noe som
tjenesten ikke har mulighet til å påvirke i særlig grad. På sikt kan velferdsteknologiske løsninger bidra til
redusert bruk av arbeidstid i bil.
Arbeidsoppgaver blir flere:
Både i hjemmetjenesten og i institusjoner har arbeidsoppgaver merkbart blitt større og flere, da det er flere
brukere som har flere sammensatte behov, og større omsorgsbehov for å klare å bo hjemme lengre. Brukere
blir også sendt fra sykehus tidligere. Videre fremover er det behov for å bemanne med nok fagkompetanse
hvis man skal klare å løse alle oppgaver.
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Å skaffe fagkompetanse:
En annen utfordring fremover vil være krav til kompetanse for å imøtekomme de behovene som vil kreves av
helsetjenesten i kommunen. Det er utfordrende å skaffe fagutdannede helsepersonell. Mangelen gjelder
spesielt helsepersonell med høyere utdanning.
Den generelle rekrutteringsutfordringen:
Allerede nå har helse- og omsorgssektor betydelige rekrutteringsutfordringer av tilkallingsvikarer. Det er ikke
nok søkere innenfor kommunens egne grenser. De som søker seg til kommunen fra andre steder vil helst ha
en fast fulltidsstilling for at de skal flytte. Flere ansatte kommer til å gå av med pensjon om 3-5 år.
Rekruttering blir med dette en stor utfordring for kommunen i årene som kommer.
Å beholde ansatte:
Manglende arbeidsplaner og stort arbeidspress har av flere blitt oppgitt som årsaker til at de sluttet. I nesten
hele 2018 har det vært brukt midlertidige turnusplaner da man ikke har klart å lage en permanent turnus. Videre
fremover er det behov for å skape ro rundt ansatte, kartlegge arbeidsmetoder og lage arbeidsplaner som er
forutsigbare.
Rutiner, prosedyrer og aktiv bruk av internkontrollssystem:
Det er i 2018 utarbeidet en del rutiner og prosedyrer, men man har enda ikke kommet langt nok med dette
arbeidet. Det er også en betydelig mangel på skriftlige vedtak og individuelle planer i forhold til tjenestetildeling
og brukeroppfølging. Kommunen har tatt i bruk Compilo, et systemet for avvik og forbedringshåndtering som også
utvikles innenfor helse og omsorgssektoren.

Målebarometer helse og omsorg:
Fokusmål

Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Ønsket resultat

Sentrale utfordringer

Måleindikatorer

En fremtidsrettet og aktiv
pleie- og omsorgstjeneste

Sertifisering/godkjenning som
livsgledesykeheim

Rutiner og system på
internkontroll

I henhold til lovverket

Øke frivilligheten i
omsorgen

Avtaler med skole, barnehage,
andre frivillige organisasjoner

God økonomistyring

Riktig budsjettering

Tilgang på kvalifiserte
fagpersonale

Antall fagpersonale i fast stilling

Sikre behandlingsforløp
mellom fastlege/sykehus
og kommunal oppfølging

Dager som går fra oppfølging av
fastlege/sykehus avsluttes til
kommunal oppfølging settes i gang

44

Laveste aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

Godkjent
2018

Ikke godkjent

100 %

99-90 %

< 89 %
2018

>5

4-3
2018

<2

< 0,1-1 %
underskudd

> 1,1 % i
underskudd
2018

> 91 %

90-80 %

< 79 %
2018

Innen 14 dager
2018

Innen 3 uker

Innen 4 uker
eller mer

8. Teknisk
Avdelingen består av Brannvesen, Renhold, Driftsavdeling og Plan og utvikling.
Økonomisk analyse – rammeområde 4
RAMME 4
Personalkostnader
Sykelønnsrefusjon
Øvrige kostnader
Inntekter
Totalt mindreforbruk

Regnskap (mill. kr) Forbruk i %
9,62
94,28
0,40
0
29,1
98,88
22,64
98,88
-0,04
99,97

Sykefravær innenfor Ramme 4:
8,8 %

8.1 Brann
Tjenester/oppgaver
 Forebyggende oppgaver knyttet til brann.
 Beredskapsmessige oppgaver ved brann/ulykker
Ressurstilgang/forbruk
16 stk mannskaper med fordelte oppgaver.
 Brannsjef 5%
 Brannmester, leder forebyggende og leder beredskap 10%
 4 stk utrykningsledere
 5 stk røykdykkere
Økonomi
Ingen enkeltstående store investeringstiltak for 2018, men salg av gammel brannbil gjorde enheten i stand
til å anskaffe etterlengtet utsyr som:
 Varmesøkende kamera.
 Gassmåler.
 Røykvifte.
 Strålerør.
 Slanger.
Den øvrige driften av brannvesenet ser slik ut:
Regnskap (mill kr)
Budsjett (mill kr)
1.733.1.692

Forbruksprosent
102,40

Måloppnåelse
Oppnådd:
4 stk. Konstabler har avlagt eksamen i Grunnkurs for Brannpersonell.
2 stk. Konstabler har avlagt eksamen for beredskapstrinn 1.(Utrykningsleder)
1 stk. Konstabel har tatt kl. 2 (Tankbilsertifikat)
Namsskogan fikk i 2018 endelig sin IUA henger med spesialutstyr for å håndtere spesialavfall ved
trafikkulykker. Første øvelse med gjennomgang av utstyret, er foretatt.
Aksjon boligbrann
Retrening i forbindelse med «Mens Du Venter På Ambulansen».
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Ikke oppnådd:
Vi har ikke fått på plass en ny tilbyder på utøvende forebyggende oppgaver, Anticimex kan ikke tilby oss slike
tjenester lengre.
Utdanning av egen varabrannsjef, dette er satt litt på vent. Årsaken er at vi venter på hva som skjer med den
nye «Dimensjoneringsforskriften».
Viktige hendelser og resultater
Namsskogan brannvesen utførte 21 utrykninger i 2018.
 3 Brann
 15 Trafikk
 3 Andre
Det ble gjennomført 5 øvelser.

8.2 Feiing
Tjenester/oppgaver
 Feiing av skorsteiner
 Tilsyn med piper/ildsteder
Ressurstilgang/forbruk
Namsskogan har 50% stillingsandel på feiing.
For sesongen 2018 som i 2017 ble det leid inn feier fra Brannvesenet-Midt, dette for å kunne benytte fast
feier til andre kommunale oppgaver (vaktmester). Feier har vært inne til årlig helsesjekk.

Mål/Måloppnåelse
Antall feide skorsteiner og tilsyn ble nådd.

8.3 Kommunalteknikk
Tjenester og oppgaver
-

VAR-tjenester vann, avløp og renovasjon. Utførende ansvar.
Drift og vedlikehold av kommunale veger, bruer og lysanlegg
Drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
Drift og vedlikehold av kommunale hus og leiligheter
Boligforvaltning, drift, utleie, nybygg
Prosjektering nye kommunale bygg og anlegg

Ressurstilgang og forbruk
Driftsavdelingen har 4,85 årsverk og består av en formann og 4 utearbeidere.
Utførte oppgaver
- Prosjektet utbygging av branngarasje:
I egen regi har enheten bygd 2 lagringsbygg i hver ende av branngarasjen på til sammen ca. 150
m2. Prosjektet ferdigstilles i 2019. Her er det lagt ned en betydelig innsats av egne mannskaper
for å få gjennomført prosjektet. Utbyggingen vil frigjøre lager for driftsavdelingen. Hele
prosjektet er et resultat av et godt teamsamarbeid i hele ramme 4.
- Innen vann, avløp og renovasjon er det utført nødvendige vedlikeholdsoppgaver.
- Slamtømminger og renovasjon iht kontrakt med Øvre Namdal Renovasjon.
- Etter Strompdalsveien ble det utført en del stikkrenneskifter og grøfterensking, samt opprusting
av veibanen i form av nytt bærelag og topplag.
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-

-

Finnvoldbekkbrua ble utskiftet og oppklassifisert til 10 tonns akseltrykk og 60 tonn totalvekt, slik
at den imøtekommer fylkesmannens anmodninger. Her ble det også etablert bedre adkomst fra
fylkesvei.
Anbudskonkurranse for vintervedlikehold i Skorovatn ble gjennomført.
Oppussing av leilighet i Tronesmoveien 6 ble gjennomført.
Det er installert automatiske strømmålere i alle kommunale bygg.
Store deler av utvendig kledning på Namsskogan skole er overflatebehandlet.
Nye lokaler ved Namsskogan skole er utredet. Bygget mangler spesialrom. Prosjektet skal
innarbeides i økonomiplan.

Boligforvaltningen
På Namsskogan har det vært en del ledige utleieenheter gjennom året. Det er fullt belegg på utleie av
omsorgsboliger.
På Brekkvasselv har det vært lite bevegelse i leiemarkedet. På Trones har det vært noen ledige enheter
igjennom året.

8.4. Renhold
Renhold:
Avdelingen har 5,5 årsverk fordelt på arbeidende leder og åtte renholdere og vikarer.
Tjenester og oppgaver
Daglig renhold av kommunale bygg (skoler, barnehager, svømmebasseng, institusjoner, brannstasjon,
administrasjonsbygg mm.) i Skorovas, på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. I tillegg utføres rengjøring
i kommunens utleieboliger samt institusjoners beboelsesrom, ved behov. Dyprengjøring/boning/glansing
utføres årlig, gjerne i forbindelse med ferieavviklinger.
Utførte oppgaver
Det jobbes fortsatt med å videreutvikle innhold i renholdsmodulen i FAMAC programmet. Dette vil gjøre
det enklere å holde oversikt og å dokumentere renholdet.

8.5. Plan og utvikling
Ressurstilgang og forbruk
1 årsverk.
Teknisk samarbeid med Grong kommune på digitalt planregister, tegning av arealplaner og
saksbehandling av disse.
20 % salg av oppmålingstjenester i sommerhalvåret til Grong kommune.
Plan og utvikling merker at rollen som kommunalsjef krever en del oppmerksomhet mot administrasjon
og drift av Ramme 4. Ses på som en utfordring som må løses innenfor egne ressurser.
Tjenester og oppgaver
 Overordnet ledelse av VAR områdene. Budsjett og regnskapsansvarlig. Fritaksvedtak.
 Planoppgaver reguleringsplan og arealplan: Etablere og saksbehandle nye arealplaner I
samarbeid med Grong kommune. Saksbehandling av dispensasjonssøknader.
 Oppmåling: Saksbehandling av fradeling av nye eiendommer, oppmåling og matrikkelføring.
Oppmålingstjenester til private aktører (salg av oppmålingstjeneste 20% til Grong kommune).
 Byggesaker: Saksbehandling i henhold til PBL loven, matrikkelføring av tiltaket og ajourhold av
kartlaget PBL tiltak.
 Matrikkelen: Feilretting og rydding.
 Kart: Digitalisering av kommunal infrastruktur som VA. Oppfølging av Geovekstprosjekter i regi av
Statens kartverk. Ajourhold av kartlag.
 Snøscooterløyper: Utvikling og drift av løypenettet
47




Beredskapskoordinator. Kriseplanen er revidert og oppdatert i 2018.
Oppgavestøtte til Kommunalteknikk innenfor investeringsprosjektene samt planverk.

Økonomi
Regnskap (mill kr)
1,121

Budsjett (mill kr)
1,563

Forbruksprosent
71,73

Mål – Måloppnåelse
Oppgaver og resultater:
 180 registrerte saker. 204 utgående journaler.
 Oppdatering av kriseplanens telefonlister samt Varsling 24
 Brekkaveien er opprustet med nytt toppdekke i samarbeid med NTE. Et prosjekt som ble
gjennomført i forbindelse med at NTE gravde høyspentkabel i veien innover til Brekka.
 Boligpolitisk plan er rullert etter bestilling fra kommunestyret.
 Utskiftet gatelys i hele kommunen, ca. 200 punkter er byttet til LED lys.
 Skolhaugen Trinn II er ferdigstilt. 3 nye boenheter.

Målebarometer Teknisk
Fokusmål

Sentrale
utfordringer

Måleindikatorer

Andel av vedtak omgjort av fylkesmannen
i prosent av totalt antall vedtak
Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

God Saksbehandling

Full oversikt over
utgift/inntekt på
VAR-område
Boligmassen mest
mulig utnyttet
God standard på
bruer

Opplevd tilfredshet med
saksbehandlingen
Det er ikke gjennomført noen
spørreundersøkelse.

Ønsket
resultat

Laveste
akseptert
e resultat

Ikke
godkjent
resultat

<2%

3-10%

>11%

>4,5

4,4-4

<3,9

Opplevd tilgjengelighet til saksbehandler
Det er ikke gjennomført noen
spørreundersøkelse.
Andel plan og byggesaker som er
behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

>4,5

4,4-4

<3,9

>98%

95-97%

<94%

Andel matrikkelføringer innenfor
gjeldende tidsfrister

>98%

95-97%

<94%

Prosent inndekning av utgifter

100%

99-95%

< 94%

Prosent utleie av total boligmasse

>95%

90-94%

<89%

Ingen feil i alvorlighetsgrad 4 målt på
bæreevne og trafikksikkerhet på bruer

<4%

5-10%

>11%

8.6. Næring
Næring, jordbruk og skogbruk har i 2018 vært direkte underlagt rådmann fordi dette har vært mest
hensiktsmessig med hensyn til utnyttelse av lederressurser.
Målebarometer:
Fokusmål

Sentrale
utfordringer

Måleindikatorer

Nye bedrifter registrert i kommunen
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Ønsket
resultat

Laveste
akseptert
e resultat

Ikke
godkjent
resultat

Økt bolyst og økt
sysselsetningen

Attraktiv partner for
tilvekst og
nyetableringer

Forhindre nedgang i
folketall og skape
nye arbeidsplasser,
samt sikre
eksisterende
virksomheter.
Kunne bidra
økonomisk til
oppstart og utvikling
Arealer og
infrastruktur til
disposisjon

6
Antall konkurser registrert i kommune
Økt lønnsomhet i eksisterende bedrifter.
Målt på de 10 største as.

0
71%

4%
Øke Kraftfondet
Bredbånd og mobildekning
Regulerte næringsarealer

Ca 100%
Ledig
areal

Enheten har 100% næringssjef.
Sentrale oppgaver har vært å veilede og å være hjelpefunksjon ovenfor lokalt næringsliv og oppfølging av
nyetableringer. Enheten har også vært brukt til andre kommunale oppgaver og bistand i organisasjonen.
Enheten har deltatt i utvikling av mineralnæringen med Aplittforekomsten i Finnvolldalen og engasjement i
mineralprosjektet.
Resultater i 2018
Det har vært arbeidet med ny næringsplan igjennom hele 2018. Planen blir vedtatt våren 2019.
En sentral målsetting for kommunen er bolyst og økt sysselsetning. Utviklingen i næringslivet har vært bra i
2018. Det har vært 6 nyregistrerte bedrifter i 2018. Økt sysselsetting og ingen frafall av bedrifter har bidratt
positivt, men folketallet er redusert totalt sett.
Det blir arbeidet med prosjekt for økt bruk av kommunens tildelte konsesjonskraftkvote. Utbygging av
fritidshus i Skorovatn er i startfasen med de ringvirkninger det vil få. Det er flere kraftverksprosjekter som er
tildelt konsesjon i NVE. Summen av det nevnte vil medføre økt aktivitet i kommunen.
Det er en klar målsetning å øke bredden på kompetansen og innsatsen på veiledning til nyetablerere og
eksisterende næringsliv. Samarbeidsløsninger mellom kommunene i Indre Namdal skal ha som målsetting å
bidra til god veiledningstjeneste ovenfor næringslivet.
Økonomi og fond
Kommunen ble tilført kr 170.000,- til Næringsutviklingsfondet i 2018. Saldo ved inngangen til året var på kr
70.000,- og samlet tilgang ble kr 240.000.- for 2018. Det er en ambisjon om å bruke opp tilførte midler fra
RUP hvert år. I 2018 ble det bevilget kr 37.000.- fra dette fondet. Når det gjelder Kraftfondet mottar
kommunen kr 2.750.000,- hvert år i planperioden. Ved årets start var saldoen på ca kr 6.760.000.-. Til
disposisjon for bevilgninger i 2019 var fondsstatus på kr 7.004.500.-

8.7. Jordbruk
Tjenester og oppgaver
Oppgavene gjennom året har bestått av:







Behandling av søknader som omhandler fradeling av eiendom eller rettigheter tilknyttet fast
eiendom (konsesjonslov, jordlov).
Ulike tilskuddsordninger (produksjonstilskudd, SMIL, RMP og BU-midler).
Faglig rådgivning innen området.
Motorferdsel i utmark.
Saker behandlet etter rovviltforskriften.
Forvaltning av fisk, inkl. tiltak i forbindelse med Namsblank.
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Ressurstilgang og forbruk
50 % stilling som kjøpes fra Røyrvik kommune.
Økonomi
Enheten hadde et mindre forbruk i forhold til budsjett på kr. 12 000,Mål – måloppnåelse
Effektiv veiledning og tjenesteproduksjon, god faglig kvalitet og fornøyde brukere.
Tjenester
Spørsmål, henvendelser og veiledning blir behandlet fortløpende.
Samfunn
Som målbart kriterium for jordbruksproduksjonen har en valgt å se på Namsskogan kommunes
utbetalinger av produksjonstilskuddet, regionalt miljøtilskudd og organisk beitebruk:



Antall bruk som mottok produksjonstilskudd; 23 stk. – utbetalt kr. 8 683 488,-.
Antall bruk som mottok regionalt miljøtilskudd og organisert beitebruk; 5 stk. – utbetalt kr
145 521,-.

Viktige hendelser og resultater
Tapsprosenten har vært stabil de siste årene, i 2018 lå den på 23 %.
Det er fortsatt samarbeid med Røyrvik kommune angående kjøp og salg av landbrukstjenester.
Landbruksleder har kontordag i Namsskogan kommune en dag i uka, ellers etter behov.
Det har vært noe aktivitet på grøfting, og hydrotekniske tiltak gjennom SMIL ordningen.
Framtidige utfordringer
Rovdyrproblematikken er fortsatt krevende for utøverne i regionen. Det må derfor arbeides for å få tatt
ut skadedyr raskest mulig.
Bidra til å opprettholde aktiv og målrettet drift på eksisterende gårdsbruk i kommunen. Samt jobbe
målrettet for å opprettholde og øke bosettingen og aktiviteten på nedlagte småbruk.

8.8. Skogbruk
Tjenester og oppgaver
 Saksbehandler og forvaltningsmyndighet for skogbrukslov med tilhørende forskrifter
 Administrering av Skogfondsordningen inkludert tilskuddsordninger
 Veileder- og hjelpefunksjon ovenfor skognæringa
 Saksbehandler og forvaltningsmyndighet av viltlov med tilhørende forskrifter
 Administrering av Hjorteviltregisteret
 Sekretær Namsskogan viltråd
 Ansvarlig Jegerprøven
 Prosjektansvarlig for ulike aktiviteter og prosjekter innenfor vilt- og miljøforvaltning (vilt/trafikk,
bekjempelse av fremmede plantearter, forvaltning av kommunens verneområder, restaurering
av Frøyningen (fornminne- og friluftslivsområde)
 Salg av 50 % ressurs innenfor fagområdene skog-, vilt- og miljøforvaltning til Røyrvik kommune
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Ressurstilgang og forbruk
Skogbrukssjef utgjør 100 % stilling, hvorav 50 % ressurs selges til Røyrvik kommune.
Mål og måloppnåelse
Skogbruk: Alle henvendelser er behandlet.
Viltforvaltning: Elgstammen er redusert grunnet den harde vinteren 2017/2018. Men den ser ut til å
kunne øke raskt igjen, da kjønns og alderssammensetningen i elgstammen fortsatt er god.
Veileder og hjelpefunksjon: Det oppleves som vanskelig å skaffe nok rom til veiledning utover det
som gjelder enkle saker, som for eksempel føring av skjema. Kommunen er deltaker i «Skogprosjektet i
Namdalen» og der ivaretas disse funksjonene. Skogbrukssjefen opplever derfor at alle skogeiere får
veiledning i skogbruksfaglige spørsmål så lenge prosjektet pågår. Nytt treårig skogprosjekt ble påbegynt
fra og med 2017.
Viktige hendelser og resultater
Aktiviteten på hogst i kommunen er meget lav, og bærer preg av vindfallhogstene tidligere år etter
stormene i 2013. Det er også meget lav aktivitet på skogkultur. Plantingen etter stormhogstene ser ut til
å være mer eller mindre ferdig utført. Med noen få unntak, som kommunen vil følge opp i 2019.
Det ble avvirket ca. 2970 m3 til en verdi av 1 084 574 kroner. Totalt ble det plantet ca. 19.700 planter,
ungskogpleie utført på ca. 190 daa, markberedning på 48 daa.
Elg: Det ble felt 137 dyr av en kvote på 201 elg.
Det ble utarbeidet nye bestandsplaner i kommunen fra og med 2017 til 2020.
Framtidige utfordringer
Alt avvirket areal skal tilplantes. Og det er stort behov for ungskogpleie. Aktiviteten på skogkultur vil
fortsette også i 2019. Sammen med aktivitet følger det med saksbehandling av f.eks. veisøknader,
tilskuddssøknader, anvisning Skogfond, resultatkontroller etc.
Barke-biller kan være et stort problem for skogbruket. De angriper gjerne vindfall, for så å spre seg til
frisk skog og ødelegge tømmerkvaliteten. Man var således redd for at dette skulle skje etter stormene i
2013. I 2018 ble det på kommunens fangststasjon for barkbiller registrert færre biller enn forventet. Men
en økning fra i fjor. Det vil også være viktig å sette opp fangststasjonen i 2019, slik at man får et varsel
om en evt. oppsving i barkebillebestanden.
Skognæringa og myndighetene har stort fokus på vegbygging. Flere prosjekter er på gang. Disse trenger
oppfølging med saksbehandling og kontroller (krav for at vegen skal få tilskudd).
Påkjørsel av elg har alltid vært en utfordring i Namsskogan. Med både E6 og jernbane som går igjennom
hele kommunen. Bane Nord og deres tiltaksstrategier følges tett. Irregulær avgang på vei og jernbanen
må også legges til grunn for tildeling av kvoter påfølgende år.
Kommunen har et stort forvaltningsansvar i Hjortviltforvaltningen, dette krever oppfølging.
Hjorte-bestanden øker. Det har kommet signaler fra viltrådet om behov for større vald og økt
avskyting. Det forventes å bli en del saksbehandling i forbindelse med godkjenning av nye vald,
tildelinger, og innrapportering i 2019.
Kommunen har fra og med 2017 fått overtatt forvaltningen av naturreservatene i kommunen. Dette vil
kreve oppfølging, og det forventes noe saksbehandling på grunn av dette.
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8.9. Kultur (herunder ungdomsklubb, svømmehall, musikk- og kulturskole, bibliotek)
Tjenester og oppgaver
Svømmehaller
Badebetjent i 45% stilling 6 mnd pr år.
Namsskogan svømmehall:
Svømmehallen har i 2018 vært åpen 2 dager i uka, tilbyr svømming for alle aldersgrupper, tilbyr
svømmegymnastikk/varmebading 1 dag i uka og varme badstuer.
Trones svømmehall:
Svømmehallen har i 2018 vært åpen 2 dager i uka, tilbyr svømming for alle aldersgrupper, solsengutleie,
infrarød badstue, varme badstuer, trimrom og leier ut lokaler til fotterapeut.
Kultur
Kultursjef 1 årsverk.
Kultursjefen arrangerer lokal UKM og tilrettelegger for regional UKM, er sekretær for ulike kommunale
råd og utvalg, arrangør av konserter/underholdning. Er redaktør for Namsin, kontaktperson mot Museet
Midt, spillemiddelansvarlig, sekretær for årlig TV-aksjon, styremedlem i Namsskogan Frivillingsentral og
varamedlem i Skorovas Liv Frivilligsentral. Ansvarlig for utarbeidelse av planverk. Ansvarlig for utleie av
skoler, svømmehallene og Namsskoganhallen.
I løpet av 2018 har kultursjef vært prosjektleder i 40% stilling i 4 mnd. Prosjektlederlønn er utbetalt fra
Trøndelag Fylkeskommune slik at lønnsbudsjettet har hatt et mindreforbruk.
Bibliotek
Bibliotekleder i 30% stilling. Namsskogan kjøper bibliotek-sjef tjenester fra Røyrvik kommune. Utlån samt
arrangement innen biblioteket.
Kulturskolen
Kulturskolelærer i 85% stilling. Kommunen bytter undervisningstjenester med Røyrvik kommune.
Namsskogan kommune har tilbudt turnundervisning til ca 60 elever i 2018. Lærerundervisning lønnes
etter timelønn.
Ungdomsklubb
Ungdomsklubbleder i 20% stilling. For høsten 2018 lyste kommunen ut stillingen og etter denne runden
ble stillingen delt opp i 2 stillinger på 10% hver. Ansettes fra januar 2019. Fritidstilbud til barn og ungdom
13 til 18 år. Ungdomsklubbkveld en gang pr uke. Det er dessverre ikke gjennomført juniorklubbkvelder i
2018.
Ressurstilgang og forbruk
Året har vært preget av en god økonomisk styring og enheten har fulgt opp de pålegg som er blitt gjort ift
forbruk og budsjettstyring. Kultursjef har ansvaret for musikk- og kulturskolen, bibliotek, ungdomsklubb
og badetjenestene.
Forklaringer på sykefravær og økonomi
Økonomi
Når det gjelder regnskapstall for 2018 i forhold til revidert budsjett så har kultur et betydelig mindreforbruk for året. Dette mindre-forbruket har sin årsak i at mange av disse midlene er øremerkede midler
fra staten som ikke følger året, men skoleåret. Frivilligheten har anledning til å søke om økonomisk
tilskudd ved aktivitet. Ellers er det søkt og mottatt en rekke økonomiske tilskudd for ulike arrangement
som har gjort at egen ramme har økt. Mindre-forbruket har ikke medført mindre aktivitet innen enheten.
Mål – måloppnåelse

52

Kommentar:
Økonomisk støtte til lag- og foreninger er gjennomført i løpet av hele året og det er mottatt en rekke
søknader som er behandlet. Litt større økonomiske tilskudd har for inneværende år gått spesielt til sang,
idrett og TV-aksjonen og vi ser at foreningene søker oftere og oftere om økonomisk tilskudd for å
gjennomføre arrangement som er rusfrie. Enhetens mål har hele tiden vært at det skal skapes aktiviteter
blant frivilligheten, og at dette kan utløse økonomiske tilskudd etter søknad.
Namsskogan Bygdetun mm; Her har det vært møter med aktuelle lag- og foreninger og Museet Midt.
Det er foretatt flytting av en del av gjenstandssamlingen til egnet lagerlokale i tidligere
sponplatefabrikken. Namsskogan kommune må påregne økt lagerleie i årene som kommer. Det tas sikte
på å legge ut eiendommen Skogstad for salg i løpet av 2019. Museet Midt har i 2018 bidratt med
elektronisk registrering av alle gjenstander som er inne i hovedbygningen
Viktige hendelser og resultater
Svømmehaller
Kommunens 2 svømmehaller er viktige møteplasser for våre innbyggere. Her har det blitt en økning for
begge svømmehallene i året som har gått. Svømmehallene har oppvarmet vann. Ved Namsskogan
svømmehall har også kommunen et utvidet tilbud hver mandag slik at sanitetsforeningen har
varmbading og trim før den offentlige badingen starter. Et populært tiltak.
Kultur
I året som har gått kan det nevnes noen ulike arrangement og deltagelse som kultur har medvirket til:
 UKM lokalt (Brekkvasselv) og UKM regionalt (Grong).
 Skikarusellrenn og ”Ti på topp” i samarbeid med idrettslagene i kommunen.
 Møter med Museet Midt IKS.
 Deltatt på en rekke møter og årsmøter med lag- og foreninger i Namsskogan kommune.
 "Møteplassen 2018" gjennom DKS.
 Speaker under ”Steinfjellstafetten 2018”
 Flere konserter i Skorovatn kapell i løpet av året.
 Aksjonsleder for årets TV-Aksjon – Oktober.
 Arrangør av teater i Namsskoganhallen i regi av N-T Teater/Turnèteateret i Trøndelag.
 Namsskogankveld i Namsskoganhallen – som blir arrangert i januar 2019.
 Tilrettelegge og ordne til trafikalt grunnkurs for ungdommene.
 Bidra med tilskudd og tilrettelegging for jegerprøve for ungdommer.
 Møter og årsmøter med ulike råd, lag- og foreninger igjennom hele året.
 Arrangør/Kommunekontakt for Namsskogan ~ DKS.
 Arrangør/Kommunekontakt for Namsskogan ~ DKSS.
 Faste styremøter i Namsskogan Frivilligsentral.

Målebarometer samfunnsutvikling/teknisk
Fokusmål

Sentrale
utfordringer

Måleindikatorer

Andel av vedtak omgjort av
fylkesmannen i prosent av
totalt antall vedtak
Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Ønsket resultat

Laveste
akseptert
e resultat

Ikke
godkjent
resultat

<2%

3-10%

>11%

>4,5

4,4-4

<3,9

>4,5

4,4-4

<3,9

God Saksbehandling
Opplevd tilfredshet med
saksbehandlingen

Opplevd tilgjengelighet til
saksbehandler
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Andel plan og byggesaker som
er behandlet innenfor
gjeldende tidsfrister

Full oversikt over
utgift/inntekt på
VAR-område
Boligmassen mest
mulig utnyttet
God standard på
bruer

Økt bolyst og økt
sysselsetningen

Forhindre nedgang i
folketall og skape
nye arbeidsplasser,
samt sikre
eksisterende
virksomheter.

Økt aktivitet blant
innbyggerne
Bedre folkehelse og et
godt kulturtilbud
Gode kulturtilbud

Attraktiv partner for
tilvekst og
nyetableringer

Kunne bidra
økonomisk til
oppstart og utvikling
Arealer og
infrastruktur til
disposisjon

God kvalitet i tjenester for ungdom

>98%

95-97%

<94%

Andel matrikkelføringer
innenfor gjeldende tidsfrister

>98%

95-97%

<94%

Prosent inndekning av utgifter

100%

99-95%

< 94%

Prosent utleie av total
boligmasse
Ingen feil i alvorlighetsgrad 4
målt på bæreevne og
trafikksikkerhet på bruer
Nye bedrifter registrert i
kommunen

>95%

90-94%

<89%

<4%

5-10%

>11%

>3

2-1

0

0
>11%

1
10 – 5%

<2
< 4%

>13%

12 - 10%

< 9%

Antall konkurser registrert i
kommune
Økt lønnsomhet i eksisterende
bedrifter. Målt på de 10 største
as.
Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud for barn og
unge
Netto driftsutgifter til kultur,
andel av budsjettet
Andel av elevene som går på
kulturskole

> 5%

4-4,9%

< 3,9%

< 70%

69 – 50%

49% >

Øke kraftfondet

> 10%

9 – 5%

< 4%

100%

99-90%

< 89%

Bredbånd og mobildekning
Regulerte næringsarealer
Ungdom i alderen 16-18 år
som bruker ungdomsklubben
jevnlig
Antall band i musikkskolen
(samarbeid med Røyrvik)
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Ledig areal

Ikke ledig

>10

9-5

>3

2

>5
<1

Til
Namsskogan kommune
v/kommunestyret
7890 Namsskogan

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NAMSSKOGAN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Kontrollutvalget har i møte den 09.05. 2018, behandlet Namsskogan kommunes årsregnskap
for 2018. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens
årsmelding for 2018 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt Norge SA den 08.04.2019.
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering.
Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om.
Revisjonsberetning ble avlevert med forbehold og er omtalt i revisors beretning som
nummererbrev nr. 2.
• Kommunen har i 2018 mottatt aksjer i NTE. Aksjene ble overført kommunene
vederlagsfritt etter en prosentvis fordeling. Aksjene er ikke bokført pr.31.12.2018.
• Tallene i kolonne for opprinnelig budsjett i regnskapsskjema 1A og 1B samsvarer ikke
med vedtatt budsjett for 2018. Tilsvarende vil da også kolonne for regulert budsjett i
samme skjemaer heller ikke samsvare med faktiske vedtatte budsjettreguleringer.
Namsskogan kommune har en plikt til å påse at påpekninger som er nevnt i nummerert brev
blir fulgt opp og utbedret.
Utover grunnlaget for konklusjon om forbehold mener revisor likevel at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen til Namsskogan kommune.
Utover revisors forbehold har ikke kontrollutvalget merknader til Namsskogan kommunes
årsregnskap for 2018. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med
tilhørende spesifikasjoner og noter vil tilfredsstille brukernes informasjonsbehov.
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Namsskogan
kommunes årsregnskap for 2018 med det forbehold som foreligger.

Namsskogan 09.05.2018.

Kåre Vik

Kopi: Formannskapet

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Svein Sørum

