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Innledning

Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en
beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker
resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er
ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. 2019 var det
siste driftsåret for Fosnes kommune. Fra og med 01.01.2020 er kommunen en del av den
sammenslåtte Namsos kommune, og årsberetningen rapporteres derfor til kommunestyret i
den nye kommunen
Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlingsrom og
dermed også utviklingen i tjenestetilbudet. Tilpasning til de til enhver tid gjeldende
økonomiske rammebetingelser er nødvendig for å møte fremtidige utfordringer og samtidig
opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Det har de senere årene vært et overordnet mål å etablere en robust og bærekraftig
kommuneøkonomi med et godt økonomisk handlingsrom. En robust kommuneøkonomi
skapes blant annet gjennom regnskapsmessige overskudd («budsjettdisiplin»), positive
driftsresultat (driftsinntektene er større enn driftsutgiftene), god likviditet («betalingsevne»)
og oppbygging av fondsreserver («penger på bok»).
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet ble i 2019 på i overkant av
853 tusen kroner. Hovedtallene fra fagområdene samlet viser et merforbruk 713 tusen kroner.
Fagområde for teknisk sektor har et betydelig merforbruk på 3,2 mill kroner. Årsaken til dette
er betydelig høyere kostnader på vedlikehold av vei og eiendomsmasse enn budsjettert, samt
betydelig høyere kostnader til energi i kommunale bygg. Avvik innenfor de enkelte
rammeområdene kommenteres særskilt i pkt. 2.3.
Investeringsregnskapet for 2019 ble gjort opp i balanse etter at forskriftsmessige strykninger
er foretatt. Fosnes kommune har bokført ca 8,4 mill kroner i spillemidler og tilskudd fra
Husbanken i investeringsregnskapet for 2019. Disse er benyttet til å betale ekstraordinære
avdrag på lån.
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Kommunens samlede likviditet (betalingsevne) er tilfredsstillende. Alle utbetalinger (lønn og
andre utgifter drift/finans) er betalt uten bruk av kassekreditt.
Netto pensjonskostnader ble lavere i 2019 enn faktisk innbetalte pensjonspremie. Differansen
mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad utgjør 2,250 mill. kroner.
Dette avviket benevnes som premieavvik. Sum akkumulert premieavvik inkl.
arbeidsgiveravgift fra tidligere år er økt fra 4,67 mill. kroner i 2018 til 6,46 mill. kroner pr.
31.12.2019. Dette betyr i praksis at det samlet er betalt 6,46 mill. mer i pensjonspremie enn
det som er bokført av kostnad i regnskapet. Det vises til nærmere spesifikasjon i note 4 i
Årsregnskap 2019.
Rådmannen viser for øvrig til Årsrapporten for mer utfyllende beskrivelse av aktivitet og
tjenesteproduksjon for de enkelte fagområdene i 2019.
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Økonomiske resultater

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på 1,54 mill. kroner for 2019. Dette er
4,19 mill. kroner lavere enn i 2018. Lavere brutto driftsresultat 2019 sett i forhold til 2018
skyldes i stor grad lavere utbetaling fra havbruksfondet i 2019.

Netto driftsresultat sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. For 2019
ble netto driftsresultat 2,0 mill kroner. Dette gir et netto driftsresultat på 2,26% av brutto
driftsinntekter. Fosnes kommune har hatt tilfredsstillende positive netto driftsresultat de siste
5 årene. En stor del av årsaken til dette er store engangsinntekter for eksempel tilskudd fra
Havbruksfondet.
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Disposisjonsfondet viser ved utgangen av 2019 en saldo på 12,0 mill. kroner. Forutsatt
kommunestyrets vedtak vil årets regnskapsresultat på 0,854 mill. kroner kunne tillegges
disposisjonsfondet som da vil ha en samlet saldo på 12,87 mill. kroner. Disposisjonsfondet vil
i så fall utgjøre 14,5% av driftsinntektene før overføringer til Nye Namsos kommune.
Disponible resultat vil kunne brukes til egenkapital for å finansiere nødvendige fremtidige
investeringer.

Driftsinntekter
Fosnes kommunes driftsinntekter ble redusert med 5,1 prosent fra 93,2 mill. kroner i 2018 til
88,7 mill. kroner i 2019. Mindre utbetalinger fra havbruksfondet i 2019, og lavere
rammetilskudd som følge av befolkningsnedgang er den vesentlige årsaken til
inntektsnedgangen
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Forklaring til driftsinntektene:
- Inntekts- og formueskatt og rammetilskudd er de frie inntektene fra staten.
- Overføringer med krav om motytelse: Refusjon sykelønn, tilskudd fra staten (bl.a.
ressurskrevende tjenester), kompensasjon for merverdiavgift og refusjoner fra andre
kommuner/fylke.
- Salgs- og leieinntekter: Kommunale avgifter, husleie og billettinntekter.
- Andre statlige overføringer: Integreringstilskudd flyktninger og rentekompensasjon
skolebygg og helse og omsorgsbygg.
- Brukerbetalinger: For tjenester innen SFO, Barnehage, Kulturskole, Pleie og omsorg.
Skatt og rammetilskudd utgjorde 59,3 mill. kroner i 2019, noe som er 0,7 mill. kroner mindre
enn i opprinnelig budsjett. Sammenlignet med 2018, har det vært en nedgang på 1,0
mill.kroner, tilsvarende 1,7%. Det er bokført 3,0 mill i inntekter fra eiendomsskatt i disse
inntektene
Av overføringer med krav om motytelse, er beregnet statstilskudd til særlig ressurskrevende
helse- og omsorgstjenester det største tilskuddet med i underkant av 1,4 mill kroner.
Refusjon sykelønn/fødselspenger er økt med 0,8 mill.kroner fra 2,9 mill. kroner i 2018 til 3,7
mill. kroner i 2019. Det er posten for fødselspenger som i sin helhet forklarer økningen.
Av salgs- og leieinntekter på 5,1 mill.kroner gjelder 2,7 mill kroner dekning av kommunale
eiendomsavgifter og 1,7 mill. kroner husleieinntekter for kommunale boliger.
Av andre statlige overføringer inntekter fra havbruksfondet størst med 6,0 mill.
Brukerbetalinger for SFO, Barnehage, Kulturskole og Pleie og omsorg er på 0,8 mill. kroner i
2019. Dette er 0,2 mill. under opprinnelig budsjett for 2019, og samme inntekt som i 2018.
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Eiendomsskatt er inntektsført med 3,0 mill kroner i 2019, som er tilsvarende inntekt som i
2018. Betalingssatsen for eiendomsskatt har vært 7 promille.

Driftsutgifter
Diagrammet viser utviklingen i samlede brutto driftsutgifter i perioden 2015 til 2019.

Kommunens samlede driftsutgifter er redusert med 0,3 mill. kroner i 2019 sett i forhold til
2018.
Lønn og sosiale utgifter ble redusert med 0,7 mill. Kroner i 2019. Dette skyldes redusert
bemanning som følge av bl.a nedleggelse av Salsnes skole.
Det ble handlet varer og tjenester for om lag 22,5 mill. kroner i 2019, noe som er 2,3
mill.kroner i økning sammenlignet med tall fra 2018. Kjøp fra MNS utgjorde 7,9 mill. kroner
av dette.

Finansposter
Eksterne finansinntekter ble i 2019 på 1,74 mill kroner, dette fordelt på ca. 0,57 mill. kroner i
renter på bankinnskudd og 1,06 mill. kroner i avkastning fra eierandelen i NTE. Når det
gjelder renter på bankinnskudd har disse økt med kr 0,11 mill. kroner sammenlignet med
2018, og 0,36 mill. kroner mer enn budsjettert for 2019.
Eksterne finansutgifter er bokført med 6,31 mill. i 2019. Dette er i samsvar med budsjett, og
er tilnærmet samme kostnad som 2018 innenfor området.
Fosnes kommune har en samlet lånegjeld på i underkant av 105,2 mill. kroner ved utgangen
av 2019. Av dette utgjør startlån 1,99 mill. kroner. Samlet er dette en reduksjon på 11,18
mill. kroner i forhold til utgangen av 2018, hvorav startlån er redusert med 0,16 mill. kroner
og ordinære lån redusert med 11,02 mill. kroner.
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De interne finanstransaksjonene består av bruk og avsetning til både frie og bundne fond.
Det bli for 2019 budsjettert med en netto bruk (bruk-avsetning) av fond på kr 3,14 mill.
kroner, mens faktisk netto avsetning ble på 1,15 mill. kroner.
Årsaken til dette er bokføring av oppståtte inntekter i 2019 i form av midler fra
havbruksfondet og avkastning fra aksjer i NTE.

Resultater for rammeområdene

Rammeområdene har et samlet merforbruk på 0,7 mill. kr for 2019. Som tabellen over viser er
det store variasjoner innenfor de ulike fagområdene. Størst er avvikene innenfor teknisk som
har et merforbruk på 3,2 mill. kroner, mens helse- og omsorg, MNS og politisk/administrativ
styring har mindreforbruk med 0,9 mill kroner innenfor hver av områdene.
Nedenfor følger kommentarer til de viktigste avvikene innenfor hvert fagområde:
Fellestjenester og administrasjon
Fagområdet Fellestjenester og Administrasjon har et samlet mindreforbruk på ca. 0,9 mill.
kroner. Mindreforbruket skyldes at ubudsjettert bruk av premiefond på 1,0 mill kroner er
bokført her.
Oppvekst, Kultur og Flyktningetjenesten
Fagområdet har et samlet mindreforbruk på 0,2 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i
hovedsak følgende forhold:
Flyktningtjenesten har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Hovedårsaken er mindre
kostnader på utgifter til introduksjonsstønad og sosialhjelp som følge av at bosatte
flyktninger har flyttet fra kommunen. Dette har også naturlig nok medført reduserte
statstilskudd for mottak av flyktninger, så mindreforbruket er en nettoeffekt av disse
forholdene.
Grunnskole og barnehager har samlet et merforbruk på ca. 0,4 mill. kroner på sine
driftsbudsjett. I hovedsak skyldes dette større kostnader knyttet til avviklingen av Salsnes
grunnskole enn forventet.
Innenfor kulturområdet er det små avvik regnskap sett i forhold til budsjett for 2019.
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Helse og Omsorg
Fagområdet har et samlet mindreforbruk på ca. 0,9. mill. kroner. Merforbruket fremkommer i
hovedsak av følgende forhold:
 Bokførte inntekter som følge av HUNT 4 undersøkelsen der det meste av kostnadene
ble bokført i 2018.
 Vakanse i helsesøsterstilling deler av året der tjenesten ble gitt fra Namsos kommune
uten at det er mottatt regning på tjenesten fra Namsos kommune
 Stillingsressursen for helsefremmende og forebyggende tjenester ble flyttet til Namsos
kommune i løpet av 2019 da innehaveren av stillingen fikk jobb der. Dette medførte
mindre lønnskostnader for Fosnes kommune i deler av 2019.
Teknisk
Fagområdet Teknisk har et samlet merforbruk på 3,2 mill kroner. Merforbruket skyldes
vesentlige overskridelser innenfor områdene nedenfor:
-

Ordinært vedlikehold av kommunale veier (0,7 mill)
Vedlikehold og utbedringer av barnehage- og skolelokaler (1,3 mill)
Vedlikehold og utbedringer helse- og omsorgslokaler (0,5 mill
Kultur- og idrettslokaler (0,4 mill)
Energikostnader i kommunale bygg (0,5 mill)

Noen av budsjettoverskridelsene skyldes underbudsjettering over år, spesielt innenfor
vegområdet. Det ble i 2018 igangsatt helt nødvendige utbedringsarbeider, bl.a. utskifting av
lysarmaturer i kommunale bygg og langs kommunale veier samt bygging av gjerde rundt Jøa
barnehage. Disse tiltakene har det ikke vært budsjettmessig dekning for i 2019.
Midtre Namdal samkommune
Fosnes kommunes andel av Midtre Namdal Samkommune viser et mindreforbruk på 0,9 mill.
kroner. 0,3 mill kroner skyldes mindreforbruk innenfor tiltaksregnskapet på barnevern, mens
0,6 mill kroner skyldes mindreforbruk innenfor driftsområdene i MNS. Det vises for øvrig til
årsberetning og regnskap for Midtre Namdal Samkommune som behandles i egen sak.
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Investeringer

Investeringsregnskapet for 2019 er gjort i balanse.
Finansieringsbehov
Investeringsregnskapet 2018 viser et totalt finansieringsbehov på 16,5 mill. kroner. Av dette
utgjør årets investeringer i anleggsmidler 7,9 mill. Kroner.
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Vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet
Det er ingen vesentlige budsjettavvik ut ifra revidert budsjett i investeringsregnskapet.
Prosjektet for bygging av vannledning mellom Hov og Dun er imidlertid ikke ferdigstilt, og
det forventes overskridelser på dette prosjektet. Denne overskridelsen må finansieres gjennom
bevilgninger fra Nye Namsos kommune.
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Balansen

Eiendeler
Sum eiendeler er redusert med 2,3 mill. kroner til 326,8 mill. kroner fra 2018 til 2019.
Anleggsmidlene er økt med 6,7 mill kroner, mens omsløpsmidlene er redusert med 9,0
mill.kroner. Reduksjonen i omløpsmidlene skyldes nedgang i kontantbeholdningen.
Egenkapitalen er økt med 8,2 mill kroner fra 2018 til 2019, og er ved utgangen av året 88,8
mill kroner.
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Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er redusert med 5,0 mill. kroner til 9,1 mill. kroner pr. 31.12. Kortsiktig gjeld
består av leverandørgjeld, avsatt feriepenger, premieavvik tilknyttet KLP og SPK, påløpt
arbeidsgiveravgift etc. Fosnes kommune har ingen kassekredittlån ved utgangen av 2019.

Langsiktig gjeld
Låneopptak har blitt gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak og total lånegjeld,
inklusive startlån, er redusert med 11,2 mill. kroner fra 116,4 mill. kroner i 2018 til 105,2
mill. kroner i løpet av 2019.

Arbeidskapital
Omløpsmidler består av kasse, bank, kortsiktige fordringer og premieavvik. Størrelsen på
omløpsmidlene bør være av en slik størrelse at den kortsiktige gjelden kan betjenes.
I omløpsmidlene inngår det midler som ikke kan benyttes til ordinær drift. Korrigert for slike
bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden.
Premieavviket, differansen mellom hva som er innbetalt i pensjonspremie og det som er
beregnet pensjonskostnad belastet i regnskapet, påvirker både omløpsmidlene og kortsiktig
gjeld. Disse midlene kan ikke realiseres på kort sikt, og blir dermed en del av korrigeringen
for å finne et riktig bilde på arbeidskapitalen kommunen har til rådighet i driften.
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Korrigert arbeidskapital beskriver evnen til å håndtere kortsiktig gjeld med omløpsmidler. For
Fosnes kommune er korrigert arbeidskapital positiv med 6,0 mill. kroner, og dette en nedgang
på 1,2 mill. kroner fra 2018. Positiv arbeidskapital viser at kommunen ikke er avhengig av
ubrukte lånemidler eller bruk av kassakreditt for å kunne betjene kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad
Fosnes kommune har god likviditet, og har hatt positiv likviditet ved utgangen av hver måned
gjennom året. Tabellen under sier noe om måltall som brukes ved vurdering av likviditet.

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. En
tommelfingerregel er at omløpsmidlene bør være dobbelt så store som kortsiktig gjeld for å ha
en tilfredsstillende likviditet til driften (Likviditetsgrad 1 >= 2). Etter korrigeringen der
midlene som ikke kan brukes til drift er tatt ut, bør omløpsmidlene være minst like stor som
den kortsiktige gjelden (Likviditetsgrad >=1). I 2019 er korrigert likviditetsgrad 1 noe økt fra
1,53 i 2018 til 1,67 i 2019. Måltallet er for likviditetsgrad 1 er 1.
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Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019

Regnskapet for 2019 er avsluttet med et netto driftsresultat på 2,0 mill. kroner, noe som utgjør
2,26% av kommunens brutto driftsinntekter. Regnskapsmessige mindreforbruket (overskudd)
i forhold til revidert budsjett er på 0,85 mill. kroner. Det var budsjettert med et negativt netto
driftsresultat på 3,1 mill, og således er regnskapsresultatet vesentlig bedre enn forventet og
budsjettert. Årsaken til denne forbedringen er ubudsjetterte inntekter fra Havbruksfondet.
Rådmannen vil foreslå at mindreforbruket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond.
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Pågående rettstvister

Fosnes kommune har ved sammenslåingen til Nye Namsos kommune ingen pågående
rettstvister.
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Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Fosnes kommune har innarbeidet krav som følger av lov om likestilling og forbud mot
diskriminering ved rekruttering og tilsetting. Loven har som formål å «fremme likestilling og
hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.»
Kvinneandelen i Fosnes kommune angitt i prosent:
Kvinneandel i %
2017 2018 2019
Av totalt antall ansatte
81,4 82,7 79,6
Blant ledere med personalansvar
77,8 77,8 62,5
I ledelsen fra rådmann tom.
75,0 75,0 50,0
avdelingsledere
Ved tilsettinger gjennomføres det moderat kjønnskvotering ved at kvinner oppfordres til å
søke ledige lederstillinger. Ved utlysning av enkelte stillinger innenfor oppvekst og
pleie/omsorg, med uønsket overvekt av antallet kvinnelige ansatte, oppfordres menn til å
søke.
Fosnes kommune har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere
for kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen er at denne
differansen reduseres for hvert år.
Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger.
Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de
aller fleste uønskede ”småstillingene”.
I 2019 ble det arbeidet i en partssammensatt arbeidsgruppe iforhold til å redusere antall små
uønskede deltidsstillinger. Arbeidsgruppen så på uønsket deltid i alle
sammenslåingkommunene og avsluttet arbeidet med det formål å i 2020 iverksette konkrete
tiltak på enkelte enheter. Å redusere antall uønskede deltidsstillinger er et
likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de aller fleste
uønskede ”småstillingene”.
I alle utlysningstekster oppfordres innvandrere å søke ledige stillinger i Fosnes kommune. Når
det til en ledig stilling er en eller flere søkere med innvandrerbakgrunn, heter det i Fosnes
kommunes tilsettingsrutiner at minst 1 skal innkalles til intervju dersom vedkommende er
kvalifisert(e) til stillingen. Alder blir aldri vurdert som et diskvalifiserende kriterium ved
ansettelser i Fosnes kommune, man prøver alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de
beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til saklige kriterier. Hvis flere søkere til en ledig
stilling i Fosnes kommune står kvalifikasjonsmessig likt, og en av dem har en
funksjonshemming som kan medføre at vedkommende har problemer med å komme inn i
arbeidslivet, da vil dette ved utvelgelsen ofte slå ut til den funksjonshemmedes fordel.
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Etisk standard

I forbindelse med kommunesammenslåingen vedtok Fellesnemnda for nye Namsos
14.12.2018 Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020-2030 for den nye kommunen. Den
arbeidsgiverpolitiske plattformen inneholder verdier og visjon for arbeidsgiverpolitikken,
arbeidet frem under felles ledersamlinger i nye Namsos regi sammen med tillitsvalgte og
vernetjeneste. I 2018 ble det gjennomført 1 verneombudssamling hvor tema Etisk refleksjon
og dilemmatrening var på agendaen. I 2019 ble det gjennomført 1 verneombudssamling med
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tema Emosjonell HMS – verneombudets rolle i sammenheng med tillitsvalgt og leders rolle.
Høy oppmøteprosent begge år.
Arbeidsgiver har sammen med tillitsvalgte og politisk nivå, gjennomgått og utarbeidet forslag
til nye etiske retningslinjer for nye Namsos kommune. Disse ble vedtatt i kommunestyre for
nye Namsos 19.12.2019. Arbeidet med implementering i organisasjonen starter i 2020 og vil
bli prioritert sammen med implementering andre nye retningslinjer og rutiner. En måte å sikre
høy etisk standard i den nye kommunen vil være å legge til rette for systematisk etisk
dilemmeatrening i ulike foraer, som for eksempel ledersamlinger, verneombudssamlinger og
avdelingsmøter på enhetene.
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Betryggende kontroll – iverksatte og planlagte tiltak

Det gjennomføres budsjettkontroller hvert tertial som behandles i kommunestyret, med
økonomirapportering for alle fagområder. Rapport utarbeides av økonomisjef og oversendes
Rådmann og ledergruppe for kvalitetssikring før den blir fremmet for formannskap og
kommunestyre.
Kostra-tall og annen relevant statistikk brukes aktivt for å sammenligne driften i egen
kommune mot andre relevant kommuner og et utgiftskorrigert landssnitt. Dette gir et godt
datagrunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester.
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