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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.
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 gjennom styring basert på
økonomiske måltall vedtatt av kommunestyret for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og
finansforvaltning. En robust kommuneøkonomi skapes blant annet gjennom
regnskapsmessige overskudd («budsjettdisiplin»), positive driftsresultat (driftsinntektene er
større enn driftsutgiftene), god likviditet («betalingsevne») og oppbygging av fondsreserver
(«penger på bok»).
De økonomiske resultatene for 2019 gjør at disposisjonsfondet kan styrkes ytterligere, mens
man samtidig ser klare utfordringer i driften. Regnskapsmessig mindreforbruk skyldes høyere
engangsinntekter og lavere driftsutgifter grunnet redusert aktivitet i forbindelse med
tilpassninger til kommunesammenslåingen. Dette er ettårige inntekter, inntekter med krav om
motytelse samt reduserte kostnader en har forutsatt innspart etter kommunesammenslåingen
og kan ikke legges til grunn for videre driftsnivå. Namdalseid har likevel en tilfredsstillende
økonomi, men det høye gjeldsnivået gjør at en er sårbar for endringer i rentemarkedet og det
er behov for å justere driftsnivået i tråd med utviklingen i rammbetingelsene. Det er
opparbeidet er handlingsrom ved inngangen til ny og sammenslått kommune fra 2020, og
dette vil gi et godt grunnlag for å videreutvikle tjenesteproduksjon også som del av ny
kommune.
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet ble i 2019 på 3,0 mill. kroner.
Hovedtallene fra enhetene samlet viser et merforforbruk med 3,87 mill. Merk at dette er
resultatet etter betydelig budsjettjusteringer i løpet av året der enhetene ble tilført økte
budsjettrammer på 7,37 mill. i politiske vedtak. I tillegg ble de tilført 1,0 mill i økte rammer
til kompetansetiltak og budsjett for variabel lønn. Øvrige resultater for enhetene kommenteres
særskilt i pkt. 2.4.
Investeringsregnskapet for 2019 ble gjort opp med en underdekning på 1,27 mill. kroner.
Dette skyldes hendelser etter at siste budsjettrevidering av investeringsbudsjettet ble gjort i
desember 2019. Ubrukte lånemidler med 46,9 mill.kroner blir med inn i ny kommune fra
2020 og vil kunne finansiere udekket beløp i investeringsregnskapet. For mer detaljerte
opplysninger angående revidering av investeringsrammene i 2019 vises det til KST sak 26/19
«Investeringsbudsjett 2019, justeringer og nye bevilgninger».
Kommunens samlede likviditet (betalingsevne) er tilfredsstillende. Alle utbetalinger (lønn og
andre utgifter drift/finans) er betalt uten bruk av kassekreditt.
De økonomiske resultatene for 2019 viser at jobben med å sikre en robust og bærekraftig
økonomi – tilpasset de økonomiske rammene i Namdalseid kommune – fortsatt går i riktig

Årsberetning 2019 – Namdalseid kommune
retning, selv om både budsjett og regnskapsresultat bærer preg av strammere
rammbetingelser. Namdalseid kommune har handlingsrom for å videreutvikle
tjenesteproduksjon som del av ny kommune fra 2020, og er i posisjon til å kunne gjennomføre
nødvendige investeringer i årene som kommer.
Hovedtall for driftsregnskapet 2019
(tall i hele 1000)
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat
Sum eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
Netto avsetninger

Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskap
2019
184 686
182 250

2 435

Rev.budsj
2019
182 228
182 996

(769)

(8 806)
7 613

(8 721)
7 506

1 243

(1 784)

(1 788)

(1 784)
-

3 031

Kommunens samlede likviditet (betalingsevne) er fortsatt god. 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 4,7 mill. kroner. Dette
avviket benevnes som premieavvik. Sum akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift fra
tidligere år er økt fra 12,1 mill. kroner i 2018 til 14,8 mill. kroner pr. 31.12.2019. Dette betyr i
praksis at det samlet er betalt 14,8 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 forøvrig 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 2,44 mill. kroner for 2019. Dette er
6,80 mill. kroner lavere enn i 2018, men det kan samtidig nevnes at fjorårets driftsresultat
inkluderte en kompensasjon til Brann-Midt IKS i forbindelse med kommunens uttreden av
selskapet med 1,3 mill.
Netto driftsresultat sier noe om
hvor stor økonomisk
handlefrihet kommunen har.
For 2019 ble netto driftsresultat
1,24 mill. kroner. Dette gir et
netto driftsresultat på 0,67
prosent av brutto
driftsinntektene. Resultatet er
ikke i henhold til vedtatte mål
med krav om å ha et resultat på
minimun 2,5% av brutto
driftsinntekter. Etter
korrigeringer for bruk og
avsetning til budne fond,
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engangskostnader knyttet til opphør av avtalele med Brann-Midt IKS, er korrigert netto
driftsresultat 2,75 mill. kroner. Dette utgjør 1,5% av brutto driftsinntekter og noe lavere enn
det måltallet som kommunestyret har satt på 2,5%.
Namdalseid kommune har i de 5 siste årene hatt positive netto driftsresultat, men det er bare i
2018 av disse årene at resultatene har vært innenfor den anbefalte margin på 2 % av
driftsinntektene. For 2019 er resultatet – uten korrigeringer – lavere enn anbefalt margin med
0,67%. Gjennomsnitt for de fem siste årene har vært 1,67%.
Disposisjonsfondet viser ved utgangen av 2019 en saldo på 18,6 mill. kroner. Forutsatt
kommunestyrets vedtak vil årets regnskapsresultat på 3,03 mill. kroner kunne tillegges
disposisjonsfondet som da vil ha en samlet saldo på 21,6 mill. kroner. Disposisjonsfondet vil i
så fall utgjøre 11,6% av driftsinntektene og med god margin være over anbefalt nivå på
minimum 5%.
Fondet var ved utgangen av 2018 på 13,8
mill kroner før disponering av
årsresultatet, og er dermed videre styrket
i 2019. Disponible resultat framover vil
nå kunne brukes til egenkapital for å
finansiere nødvendige investeringer. Etter
pliktige og vedtatte avsetninger, gjøres
regnskapet opp med et resultat som viser
et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på 3,03 mill. kroner. I dette
resultatet inngår
bruk av tidligere års avsetninger med
12,2 mill. kroner og nye avsetninger med
10,4 mill. kroner. Det vil si netto bruk av
avsetninger på 1,8 mill. kroner.

Driftsinntekter
Namdalseid kommunes driftsinntekter økte med 0,68 prosent fra 183,4 mill. kroner i 2018 til
184,7 mill. kroner i 2019.
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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.
Ordinær skatt og rammetilskudd utgjorde 126,6 mill. kroner i 2019, noe som er 1,99 mill.
kroner mer enn i opprinnelig budsjett og 64 tusen mere enn justert budsjett.. Sammenlignet
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med 2018, har det vært en økning på 4,2 mill.kroner, tilsvarende 3,4%. I tillegg har
kommunen hatt inntekter fra eiendomsskatt på 6,4 mill. kroner.
Som en del av inntektssystemet har kommunene et utjevningssystem som omfordeler
skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner. Dette sørger for at Namdalseid
kommune – som i utgangspunktet har skatteinntekter på 71,4% av landsgjennomsnittet – etter
skatteutjevning har 93,8% av landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Inntektsnivået har dermed
en tett kobling til nasjonalt skattenivå, og dette er også årsaken til at skatteinntektene ble
såpass mye høyere enn budsjettert. Reslutater fra andre kommuner viser også at regnskapsåret
2019 var sterkt preget av nasjonal merskattevekst.
Av overføringer med krav om motytelse, er beregnet statstilskudd til særlig ressurskrevende
helse- og omsorgstjenester det største tilskuddet med 4,9 mill kroner.
Refusjon sykelønn/fødselspenger er redusert med 273 tusen, fra 5,8 mill. i 2018 til 5,5 mill. i
2019. Sykefraværsprosenten har i samme periode vært tilnærmet uendret fra 8,8% i 2018 til
8,9% i 2019.
Av salgs- og leieinntekter på 16,7 mill. gjelder 7,9 mill. selvkostdekning av kommunale
avgifter og 5,2 mill. husleieinntekter for kommunale boliger.
Av andre statlige overføringer er integreringstilskuddet størst med 2,5 mill. og refusjon for
konsultasjoner innen helsetjenestene med 1,3 mill.
Rentekompensasjon for skolebygg og helse- og omsorgsbygg er svakt fallende som følge av
kompensasjonsgrunnlaget reduseres noe for hvert år, og var på 370 tusen i 2019.
Brukerbetalinger for SFO, Barnehage, Kulturskole og Pleie og omsorg er på 7,69 mill. kroner
i 2019. Dette er 586 tusen over opprinnelig budsjett for 20190 og 483 tusen over justert
budsjett. Økningen fra 2018 til 2019 er på 20 tusen.
Basert på nytt takstgrunnlag for den nye kraftlinja gjennom kommunen ble budsjett for for
eiendomsskatten redusert med 1,25 mill., fra 7,8 mill. til 6,55 mill. for 2019. Det ga 6,39 mil.
kroner i inntekter fra eiendomsskatt i 2019 og er 167 tusen under budsjett men 1,2 mill.
høyere enn i 2018. Økningen fra 2018 skyldes hovedsakelig at kraftlinja er ferdig og
beskattes. Skattesatsene på 6,5 promille for boliger og fritidsboliger og 7 promille for
næringseiendommer var uforandret fra 2018 til 2019.
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Driftsutgifter
Diagrammet viser utviklingen i samlede brutto driftsutgifter i perioden 2015 til 2019.

Sum driftsutgifter
185 000 000
180 000 000
175 000 000
170 000 000
165 000 000
160 000 000
155 000 000
150 000 000
145 000 000
140 000 000

2015

2016

2017

2018

2019

Sum driftsutgifter 154 394 481 163 835 646 171 328 155 174 213 457 182 250 824

Kommunens samlede driftsutgifter har økt med 8,04 mill. kroner eller 4,6 prosent i 2019 sett i
forhold til 2018.
Lønn og sosiale utgifter økte med 2,7 mill. fra 2018 til 2019. Dette skyldes økte kostnader
som følge av lønnsoppgjør i løpet av året.
Det ble handlet varer og tjenester for om lag 41,3 mill. kroner i 2019, noe som er 1,9 mill.i
økning sammenlignet med tall fra 2018. Kjøp fra MNS utgjorde 10,9 mill. kroner av dette.
Det har vært behandlet 5 039 inngående fakturaer, hvorav 3 942 faktuaer er mottatt
elektronisk.
For øvrige driftsutgifter er det kun mindre endringer fra 2018 til 2019.
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Finansposter
Eksterne finansinntekter ble i 2019 på 3,3 mill kroner, dette fordelt på ca. 0,3 mill. kroner i
renter på formidlingslån, 1 mill. kroner i renter på bankinnskudd og 1,4 mill. kroner i utbytte
fra NTE og 0,5 mill. i avdrag på utlån til Musikkhallen.
Eksterne finansutgifter var i 2019 på 12,1 mill. kroner. Finansutgiftene består av avdrag på
ordinære lån på 6,6 mill. samt 5,5 mill. i renteutgifter og lånekomkostninger.
Gjennomsnittlig lånerente var i 2019 ca, 1,84% og bidrar fortsatt til å gi relativt gunstige
lånevilkår. Samtidig har det vært en økning i langsiktigi gjeld fra 206 mill. i 2018 til 311 mill
i ordinære lån i 2019 som også gjør at rentekostnadene øker med 2,1 mill. fra 2018 til 2019.
Namdalseid kommune har en samlet lånegjeld på 323,1 mill. kroner ved utgangen av 2019.
Samlet er dette en økning på 105,1 mill. kroner i forhold til utgangen av 2018. Dette skyldes i
all hovedsak låneopptak gjort i forbindelse med bygging av ny skole.
De interne finanstransaksjonene består av bruk og avsetning til både frie og bundne fond.
Det bli for 2019 budsjettert med en netto bruk av bundne driftsfond på kr. 1,8 mill., mens
regnskapet viser en netto bruk på 1,7 mill. kroner. Både bruk og avsetninger til bundne fond
ble noe høyere, og dermed også netto tilnærmet likt budsjett. Avsetning og bruk av budnde
fond er realtert til selvkostområdene innenfor vann og avløp, samt til flerårige prosjekter i
drift med ekstern finansiering.

Resultater for enhetene
Enheter
Beløp i 1000 kr

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Namdalseid skole
Statland skole
Barnehagene
Flyktningetjenesten
Kultur og service
Helse og sosial
Institusjonsbaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester
Leder Eiendom og teknisk
Midtre Namdal samkommune

15 179 721
3 812 719
8 748 126
195 423
3 395 039
14 533 718
25 122 114
17 932 595
13 722 628
10 867 344

15 372 000
4 120 000
9 030 200
816 000
2 962 300
13 416 900
23 428 500
18 186 500
11 442 800
11 935 000

Avvik i kr

192 279
307 281
282 074
620 577
-432 739
-1 116 818
-1 693 614
253 905
-2 279 828
1 067 656

Avvik i %

98,8
92,5
96,9
24
114,6
108,3
107,2
98,6
119,9
91,1

Enhetene har et samlet merforbruk 3,87 mill. og samkommunen har et mindreforbruk på 1,07
mill. for 2019. Som tabellen over viser er det store variasjoner innenfor de ulike enhetene.
Størst merforbuk er det innen teknisk med 2,28 mill., institusjonsbaserte tjenester med 1,69
mill. og helsetjenestene med 1,12 mill. Innen flyktningetjenesten og oppvekstsektoren er det
et mindreforbruk på henholdsvis 621 og 782 tusen.
Nedenfor følger kommentarer til de viktigste avvikene innenfor hver enket:
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Namdalseid skole
Mindreforbruket på 192 tusen skyldes hovedsakelig mindre kostnader i
undervisningstjenesten til kjøp av varer og tjenester med 140 tusen og lavere kostnader til
lønn og sosiale utgifter med 67 tusen.
Statland skole
Mindreforbruket på 307 tusen skyldes hovedsakelig mindre kostnader i
undervisningstjenesten til kjøp av varer og tjenester med 79 tusen, lavere kostnader til lønn og
sosiale utgifter med 106 tusen samt lavere utgifter innen SFO med 106 tusen.
Barnehagene
Mindreforbruket på 282 tusen skyldes mindre kostnader til lønn og sosiale utgifter med 124
tusen i Vangstunet bhg. og 83 tusen i Stjerten bhg. Kostnader i barnehagetjenesten til kjøp av
varer og tjenester var 103 tusen mindre enn budsjett. Egenbetalingen var omtrent som
budsjettert med 1,8 mill.
Flyktningetjenesten
Mindreforbruket i flyktningetjenesten på 620 tusen skyldes i hovedsak mindre kjøp av
tjenester fra andre kommuner til språkopplæring og intoduksjonsordningen med 253 tusen,
mindreforbruk til sosial rådgivning med 174 tusen, mindreforbruk til økonomisk sosialhejelp
med 171 tusen og kommunen mottok 77 tusen mere i integreringstilskudd enn budsjettert. Det
ble satt av 640 tusen til bundet driftsfond for å møte fremtidige behov til formålet.
Kultur og service
Merforbruket innen kulturenheten med 433 tusen skyldes at kommunen kjøpte seg ut av en
husleieavtale for ungdomsklubblokaler på Statland. Det har ikke vært aktivitet i
ungdomsklubben siste året og en vurderer ikke at behovet er til stede. Opprinnelig
husleieavtale var på 20 år med en bestemmelse om at kommunen kunne kjøpe seg ut etter 12
år. Dette var økonomisk fordelaktig og en valgte å gjøre dette før kommunesammenslåingen
selv om det ikke var budsjettert. Redusert fremtidig utgift er vel 120 tusen pr.år i 8 år.
Helsetjenestene
Merforbruket innen helsetjenestene med 1,1 mill skyldes hovedsakelig at pleie og
omsorgstjenestene til hjemmeboende og personer som av faglige grunner oppholder seg
utenfor kommunen kostet 866 tusen mere enn budsjettert, driften av Kløvertunet bofellesskap
viser et merforbruk 103 tusen og psykiatritjenesten har et merforbruk på 187 tusen.
Institusjonsbaserte omsorgstjenester
Merforbruket i institusjonsbaserte omsorgstjenester med 1,69 mill. skyldes hovedsakelig økte
utgifter til variabel lønn til pleie og omsorg i institusjon med 1,1 mill, økte kostnader til
medisin med 395 tusen og kjøp av tjenester med 171 tusen. Vederlagsinntektene er 4,4 mill.,
nesten uendret fra 2018.
Hjemmebaserte omsorgstjenester
Mindreforbruket i hjemmebaserte omsorgstjenester med 254 tusen skyldes hovedsakelig
mindre kjøp av tjenester enn budsjettert, først og fremst fra vikarbyrå. Det ble gitt
tilleggsbevilgninger på til sammen 730 tusen. Tjenestekjøpet ble på 326 tusen, tilsvarende 407
tusen under budsjett.
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Teknisk
Teknisk har et samlet merforbruk på 2,28 mill. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på
energikostnader med 587 tusen, kostnader til brøyting og strøing av kommunale veger med
784 tusen, økte kostnader til kjøp av tjenester med 275 tusen, lønn overtid med 315 tusen og
en svikt i husleieinntektene med 250 tusen. Av merforbruket på 2,28 mill. er 81 tusen innen
VAR-området.
Midtre Namdal samkommune
Namdalseid kommunes andel av Midtre Namdal Samkommune viser et mindreforbruk på 1,1
mill. Dette skyldes hovedsakelig lavere utgifter på finansområdet med 628 tusen, lavere
utgifter til barnevern med 532 tusen og lavere utgifter til næringsrettet virksomhet med 423
tusen. Innen NAV var det et merforbruk på 652 tusen. Det vises til egen årsrapport for Midtre
Namdal samkommune for nærmere oppslysninger.
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Investeringer

Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp i balanse.
Finansieringsbehov
Investeringsregnskapet 2019 viser et totalt finansieringsbehov på 126,9 mill. kroner. Av dette
utgjør årets investeringer i anleggsmidler 119,3 mill. kroner og startlån 2 mill. kroner. Det er
videre kjøpt aksjer og andeler i KLP for 570 000,- og betalt avdrag på startlån til Husbanken
på 0,7 mill. kroner. Til slutt er udekket beløp fra 2018 på 4,4 mill. kroner dekket inn i løpet av
2019.
Investeringen i nytt skole- og idrettsbygg har vært den klart største investeringen på mange år
med 108,3 mill. kroner regnskapsført i 2019. Samlet har det blitt investert 154,4 mill. så langt.
Prosjektet ferdigstilles i 2020.

Prosjekt

Regnskapsført tidligere
år

Regnskap
2019

Budsjett
2019 (end)

Budsjett
2018

Sum
regnskapsført

1056 Namdalseid skole/idrettsbygg
1064 Ras Statland 2014
1069 Bølgedemper Statland
5670 Gatelys kommunale veger

46 159 604
14 384 913
4 947 660
1 773 094

108 292 431
1 096 588
120 138
1 649 996

105 500 000
1 100 000
120 000
1 600 000

71 500 000
0
0
1 600 000

154 452 035
15 481 501
5 067 798
3 423 090

TOTALT

67 265 271

111 161 172

108 322 019

73 100 000

178 424 424

Vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet
Namdalseid skole og idrettsbygg
Budsjettet for utbyggingen av Namdalseid skole ble justert opp med 12,5 mill i K-sak 26/19.
Det viste seg det påløp betydelig mere kostnader før årsskiftet enn estimert og merforbruket i
prosjektet ble på 2,8 mill. Dette skyldes ikke økte kostnader men vanskelig periodisering av
kostnadene og det forventes at en kan redusere kostnadsrammene tilsvarende seinere i
prosjektet. Forventet statstilskudd på 14,5 mill. til prosjektet er budsjettert 1,6 mill. høyere
enn bokførte inntekter. Samlet merforbruk i prosjektet i 2019 er 4,4 mill.
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IT-utstyr til skolen
Prosjektet er noe forsinket grunnet forsinket ferdigstilling av skolen. Av en ramme på 1,67
mill. er det brukt 908 tusen. Det vil komme en sak i 2020 om rebevilgning av ubrukt ramme.
Resten av prosjektet gjennomføres som planlagt i 2020.
IT-utstyr Omsorg
Planlagt anskaffelse av nye pc-er i forbindelse av utskifting av terminalnett er ikke
gjennomført.
Utkjøp av brannvernutstyr
Kjøp av materiell fra Brann-Midt IKS i forbindelse med uttreden av selskapet var budsjettert
men lot seg ikke gjennomføre i regnskapsåret. Handelen gjennomføres og det vil komme en
sak i 2020 om rebevilgning av ubrukt ramme.
Gangveg Fallet-Berre
Prosjektet er gjennomført som planlagt men fylkeskommunal medfinansiering er ikke klar
enda. Merforbruket er på 898 tusen men forventes samlet sett å bli mindre når
medfinansieringen er på plass.
Utskifting av vannrør og kummer
Tiltaket var planlagt gjennomført i 2019 med en ramme på 300 tusen men ble ikke
gjennomført. Tiltaket vil bli fremmet på nytt ved behov.
Finansiering
Investeringene er hovedsakelig finansiert gjennom bruk av lån på 79,5 mill. kroner. Videre er
det mottatt 21,5 mill. kroner i tilskudd til investeringen i skole/idrettsbygg, og 22,8 mill. i
merverdiavgiftskompensajson. Til slutt er det mottatt ca. 1 mill. i avdrag på startlån og samlet
gir dette en ekstern finansiering på 125,3 mill. kroner.
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Balansen

Balanse 2019
(Tall i 1000 krone r)

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

Regnskap
2019
745 694
103 571
849 266
204 416
611 428
33 422
849 266

Regnskap
2018
620 883
406 259
690 228
165 044
490 089
35 096
690 228

Endring
124 811
-302 688
-177 877
39 372
121 339
-1 674
159 037

Eiendeler
Sum eiendeler har i løpet av året økt med 159,1 mill. fra 690,2 mill. i 2018 til 849,3 mill ved
utgangen av 2019. De største økningene innen anleggsmidlene gjelder fast eiendom og anlegg
som har økt med 108,8 mill. kroner. Investeringen i skole/idrettsbygg utgjør en vesentlig
andel av dette. Videre har pensjonsmidlene økt med 14,4 mill. og utgjør nå 254,8 mill. kroner.
For omløpsmidlene har økt med 34,3 mill i løpet av året og utgjør per 31.12 103,6 mill.
kroner. Premieavvik knyttet til pensjon har økt med 2,2 mill. kroner. Premieavviket er betalt
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til KLP/SPK, men amortiseres over et gitt antall år i driftsregnskapet iht. gjeldende
retningslinjer. Premieavviket for 2019 amortiseres over 8 år.
Sum bankinnskudd viser også en økning fra 2018 med 24,6 mill. kroner og skyldes i stor grad
en økning i ubrukte lånemidler.
Egenkapitalen er økt med 39,4 mill kroner fra 2018 til 2019, og er ved utgangen av året 204,4
mill. kroner.
Kapitalkontoen1 viser egenkapitalfinansieringen av kommunens anleggsmidler, og er styrket
fra 144,6 mill.kroner i 2018 til 188,3 mill. kroner i løpet av 2019.

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld utgjør 33,4 mill. og består blant annet av leverandørgjeld på 11,7 mill.,
avsatte feriepenger på 10,5 mill. og forskuddstrekk på 3,5 mill.
Namdalseid kommune har ingen kassekredittlån ved utgangen av 2019.

Langsiktig gjeld
Låneopptak har blitt gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak og total lånegjeld,
inklusive startlån, har økt med 105,1 mill. kroner fra 218 mill. kroner i 2018 til 323,1 mill.
kroner i løpet av 2019.
Fordeling av langsiktig gjeld:
Gjeldsbrevslån/banklån

31.12.2019

01.01.2019

248 348 451

Obligasjonslån

206 953 952

0

Sertifikatlån

63 000 000

0

Husbanklån

11 780 140

11 125 885

Finansielle leieavtaler

0

0

323 128 591

218 079 837

0

0

0

0

0

0

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap

0

0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

0

0

Sum bokført langsiktig gjeld
Herav selvfinansierende gjeld
Langsiktig gjeld i særregnskap

Diagrammet nendenfor viser sammensetningen av gjeld og andelen av renteeksonert gjeld
som er rentesikret. Tall i tusen.

1

Kapitalkonto = anleggsmidler– langsiktig gjeld– ubrukte lånemidler
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Rentesikret lån; 50
006; 15 %
Startlån; 11 780; 4
%

Ordinære lån; 311 348; 96

Ordinære lån; 261 343; 81 %

Startlån

Rentesikret lån

Ordinære lån

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
160,0 %
140,0 %
120,0 %
100,0 %
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
2016
Namdalseid

2017

2018

Kostragruppe 5

Landet uten oslo

2019

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld
er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og
ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne
midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i
investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet.
Namdalseid har fra 2017 til 2019 hatt en betydelig økning i netto lånegjeld i forhold til
driftsinntekter fra 97,3% i 2017 til 144,5% ved utgangen av 2019. Dette skyldes de store
investeringene som er gjennomført de siste par årene. Netto lånegjeld er med dette vesentlig
høyere enn både gjennomsnittet for hele landet uten Oslo og gjennomsnittet i Kostragruppe 5.
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Arbeidskapital
Omløpsmidler består av kasse, bank, kortsiktige fordringer og premieavvik. Størrelsen på
omløpsmidlene bør være av en slik størrelse at den kortsiktige gjelden kan betjenes.
I omløpsmidlene inngår det midler som ikke kan benyttes til ordinær drift. Korrigert for slike
bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden.
Premieavviket, differansen mellom hva som er innbetalt i pensjonspremie og det som er
beregnet pensjonskostnad belastet i regnskapet, påvirker både omløpsmidlene og kortsiktig
gjeld. Disse midlene kan ikke realiseres på kort sikt, og blir dermed en del av korrigeringen
for å finne et riktig bilde på arbeidskapitalen kommunen har til rådighet i driften.
Korrigert arbeidskapital
(tall i tusen)
Omløpsmidler
Ubrukte lånemidler
Bundne investeringsfond

2016

2017

2018

2019

54 087

62 453

69 345

103 571

-17 845

-15 915

13 848

-47 000

-39

-8 277

-39

-39

Bundne driftsfond

-5 196

-5 055

-6 441

-6 645

Ubundne investeringsfond

-1 351

-1 351

-1 345

-345

-10 617

-10 460

-11 820

-13 983

Omløpsmidler til drift

19 038

21 395

63 549

35 561

Kortsiktig gjeld

23 776

14 699

35 096

33 422

-391

-309

-279

-499

Kortsiktig gjeld til drift

23 385

14 390

34 817

32 923

Korrigert arbeidskapital

-4 347

7 005

28 731

2 637

Premieavvik

Premieavvik

Korrigert arbeidskapital beskriver evnen til å håndtere kortsiktig gjeld med omløpsmidler. For
Namdalseid kommune er korrigert arbeidskapital positiv med 2,6 mill. kroner, og dette en
nedgang på 26 mill. kroner fra 2018. Dette er en forholdsvis stor nedgang. Positiv
arbeidskapital viser at at kommunen ikke er avhengig av ubrukte lånemidler eller bruk av
kassakreditt for å kunne betjene kortsiktig gjeld. Med en ytterligere nedgang ville en vært
avhengig av å ha ubrukte lånemidler eller kortsiktig kreditt for å kunne betjene sine
betalingsforpliktelser, forutsatt at kommunen skulle fortsatt som egen kommune.

Likviditetsgrad
Namdalseid kommune har god likviditet, og har hatt positiv likviditet ved utgangen av hver
måned gjennom året. Tabellen under sier noe om måltall som vanligvis 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
redusert fra 1,83 i 2018 til 1,08 i 2019. Måltallet er for likviditetsgrad 1 er 1, og tross en
nedgang anses 1,08 som tilfredsstillende.
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Nøkkeltall:

2016

2017

2018

2019

Likviditetsgrad 1:
(Omløpsmidlert /
Kortsiktig gjeld)

2,27

4,25

1,98

3,10

Likviditetsgrad 1 Korrigert

0,81

1,49

1,83

1,08

5

Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019

Regnskapet for 2019 er avsluttet med et netto driftsresultat på 1 243 tusen, noe som utgjør
0,67% av kommunens brutto driftsinntekter. Regnskapsmessige mindreforbruket (overskudd)
i forhold til budsjett er på 3 031 tusen. Det var opprinnelig budsjettert med et tilnærmet nullresultat. Dette ble gjennom to budsjettjusteringer redusert til minus 1,8 mill. Således er
regnskapsresultatet bedre enn forventet og budsjettert. Det er likevel betydelig svakere enn
anbefalt nivå.
Det positive driftsresultatet skyldes høyere driftsinntekter enn budsjettert med 2,5 mill. Det er
939 tusen mere i brukerbetalinger og salgs og leieinntekter, 1,0 mill. mere i overføringer med
krav til motytelse og 3,1 mill. mere i skatteinntekter enn budsjettert. Rammetilskudd og
inntektsutjevning er 3,0 mill. lavere enn budsjett. Driftsutgiftene var 746 tusen lavere enn
budsjett noe som hovedsakelig skyldes lavere lønns- og sosialutgifter. Høyere skatteinntekter
enn budsjetert og forutsatt ved inngangen til året kan ikke forventes videreført i 2020.
Regnskapsskjema 1B Drift 2019
Namdalseid kommune
Fordelt til formannskapets
rammeområde
Fordelt til Kirkelig fellesråd
Sum fordelt

Regnskap
2019

Buds(end)
2019

Budjett
2019

123 265 485 126 794 178 119 292 400
2 043 700
2 056 700
2 056 700
125 309 185 128 850 878 121 349 100

Regnskap
2018
116 843 575
2 000 600
118 844 175

Rådmannen vil foreslå at resultatet i sin helhet avsettes til disposisjonsfond. Dette vil gi en ny
saldo på disposisjonsfondet på i overkant av 21 mill., og er da godt over anbefalt minstenivå
på 5% av driftsinntektene, som ville utgjort ca. 9 mill. for Namdalseid kommune. Kommunen
har et høyt gjeldsnivå og mesteparten av låneporteføljen på flytende renteavtaler og er dermed
sårbar for endringer i rentemarkedet, og det vil dermed være svært viktig å ha et solid
disposisjonsfond slik at en kan tåle endringer uten å måtte foreta betydelige endringer
tjenestetilbudet.

6

Økonomiske perspektiver framover

2019 var det siste regnskapssåret for Namdalseid kommune før kommunesammenslåingen
01.01.2020 og etablering av ny sammenslått kommune bestående av Namsos, Fosnes og
Namdalseid.
Økonomiske konsekvenser knyttet til utbrudd av pandemi som skyldes korornavirus våren
2020 kan ha vesentlig betydning for de økonomiske perspektiver framover. Omfang av dette
er foreløpig ikke mulig å anslå.
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Pågående rettstvister

Namdalseid kommune er ved årsskiftet 2019/2020 ikke involvert i tvistesaker som vil kunne
ha vesentlig betydning for bedømmelsen av kommunens stilling ved årsskiftet. Det er dermed
heller ikke gjort avsetninger i den forbindelse.

8

Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Namdalseid 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.»
Ved tilsettinger gjennomføres det moderat kjønnskvotering ved at kvinner oppfordres til å
søke ledige lederstillinger. Ved utlysning av enkelte stillinger innenfor oppvekst og
pleie/omsorg, med uønsket overvekt av antallet kvinnelige ansatte, oppfordres menn til å
søke.
Kvinneandelen i Namdalseid kommune i 2019 angitt i prosent:
- Av totalt antall ansatte 80,5%
- Blant ledere med personalansvar 87,5%
- I ledelsen fra rådmannens ledergruppe 25%
Som det fremgår av tallene har Namdalseid kommune en høy kvinneandel totalt blant ansatte,
men også i lederstillinger.
Namdalseid 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.
I alle utlysningstekster oppfordres innvandrere om å søke ledige stillinger i Namdalseid
kommune. Når det til en ledig stilling er en eller flere søkere med innvandrerbakgrunn, heter
det i Namdalseid 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 kommunen, man prøver alltid å ansette den søkeren som totalt sett
har de beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til saklige kriterier.
Bygningsmasse og tilgjengelighet
Kommunen ferdigstilte nytt sykehjem og helsesenter i 2015. Dette bygget er lagt til rette i tråd
med kravene til universell utforming slik at alle skal kunne bevege seg i bygget uten å møte
barrierer. Bygging av ny skole og idrettshall er ferdig tidlig 2020. Dette vil gi en bedring av
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standarden på skolen. Det er god tilgjengelighet til samfunnshus og kommunehus, og det er
heis til både 2. etasje og underetasjen av samfunnshuset.

9

Etisk standard

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Namdalseid kommue i 2018, sammen med
Namsos kommune, Fosnes kommune og Midtre Namdal samkommune - arbeidet frem ny
Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020-2030 vedtatt av Fellesnemnda. Den arbeidsgiverpolitiske
plattformen inneholder nye verdier og visjon for arbeidsgiverpolitikken. De nye verdiene og
visjonen for arbeidsgiverpolitikken har sitt utspring i arbeid gjort under felles ledersamlinger i
nye Namsos regi, hvor også tillitsvalgte og vernetjeneste har deltatt. Videre ble det i 2018
gjennomført en verneombudssamling hvor tema etisk refleksjon og dilemmatrening var på
agendaen.
I forbindelse med kommunesammenslåingen har også arbeidet med gjennomgang av alle
retningslinjer startet og etiske retningslinjer er høyt prioritert her. Når nye etiske retningslinjer
blir vedtatt i 2019 vil arbeidet med implementering i organisasjonen starte og bli prioritert. 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.

10 Internkontroll – iverksatte og planlagte tiltak
Det rapporteres tertialvis til kommunestyret innenfor økonomiområdet. I tillegg gjøres det
flere løpende kontroller gjennom året for å kvalitetsikre egne rutiner, inntekts- og
utgiftskontroll.
I arbeidet med å forberede kommunesammenslåingen fra 2020 ble det gjort grundige
kartlegginger. Fra forprosjektfrasen i 2017 gjennomgås nå alle tjenester, budsjetter, rutiner,
avtaler, tjenestebeskrivelser etc. for å harmonisere og prioritere i tjeneste i ny kommune fra
2020. I denne jobben ligger det en betydelig kontroll- og kvalitetssikring.
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
grunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester.

11 Vedlegg
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Driftsregnskap
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Regnskapsskjema 1A – Drift

Regnskapsskjema 1B – Drift
Regnskapsskjema 1B Drift 2019
Namdalseid kommune
Fordelt til formannskapets
rammeområde
Fordelt til Kirkelig fellesråd
Sum fordelt

Regnskap
2019

Buds(end)
2019

Budjett
2019

123 265 485 126 794 178 119 292 400
2 043 700
2 056 700
2 056 700
125 309 185 128 850 878 121 349 100

Regnskap
2018
116 843 575
2 000 600
118 844 175
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Investeringsregnskap
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Regnskapsskjema 2A – Investering
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Regnskapsskjema 2B – investering
Regnskapsskjema 2B
Namdalseid - 2019
Regnskap
2019
1056
1064
1069
2006
2105

Renovering Namdalseid skole/idrettsbygg
Ras Statland 2014
Bølgedemper Statland
Statl.skole, renovering
Renovering kjøkken Vangstunet

2108
2109
2110
2426
2441
3030

IT-utstyr Omsorg
IT-utstyr skolen
Investeringer Bibliotek
Oppgradering uteområdet Statland oppv.s.
Bord og stoler Samfunnshuset
Renovering kommunal bolig

4009
5220
5256
5276
5292

Stedsutv. Namdalseid sentrum
Brannvarslingsanlegg Vangsmoen barnehage
Renovering bygninger
Utkjøpsavtale Brannvesenet Midt IKS
Brannvarslingsanlegg kommunehuset

5308
5309
5312
5313
5670

Buds(end)
2019

108 292 431 105 500 000
1 096 588
1 100 000
120 138
120 000
668 188
650 000
6 478
0

Budsjett
2019

Regnskap
2018

93 000 000 40 557 496
0 10 116 797
0
221 250
500 000
0
500 000
346 058

0
907 813
61 136
118 522
0
1 208 125

180 000
1 665 000
210 000
110 000
0
1 500 000

180 000
1 665 000
210 000
100 000
0
0

0
0
0
0
360 823
0

0
180 875
378 340
0
848 483

0
187 500
375 000
3 126 000
712 500

500 000
0
750 000
0
500 000

0
0
690 060
0
0

Nødstrømsaggregat
Kommunale parkeringsplasser
Renovering kommunehuset
Ventilasjonsanlegg 97-bygget
Gatelys kommunale veger

0
0
12 188
990 190
1 649 996

0
0
281 000
500 000
1 600 000

125 000
250 000
281 000
1 500 000
1 600 000

0
0
0
0
732 840

5673
5696
6089
6091
6092

Gangveg Fallet - Berrevegen
Skilting av kommunale veger
Reservevannkilde Rosset
Inntaksledning Rosset
Utskifting vannrør og kummer

1 898 448
0
0
20 552
0

1 000 000
0
0
0
300 000

1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
300 000

0
0
0
0
0

6093
6217
6231
6313
9968

Vannledning Djupvika
V Forfilter vannbeha.anl. Rosset
Trykkøkningsanlegg Nord-Setter
Overvåkingssystem pumpestasjoner
Momskomp. etter justeringsbestemmelsene

395 334
0
131 830
0
80 584

180 000
0
0
0
0

700 000
0
0
0
0

0
966 576
268 537
385 102
80 584

TOTALT

119 066 239 119 297 000 106 661 000 54 726 123
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Balansen
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Delegerte vedtak 2019

Delegerte vedtak
Seleksjon: Utvalg: 34 - Namdalseid kommunestyre, Utvalgssaksår: 2019
Rapport ge04.03.2020

NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST
NDKST

1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Referatsaker
21.01.2019 Endring av reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda i Nye Namsos
Referatsaker
19.02.2019 Endring av kommunevåpen for Nye Namsos
19.02.2019 Namdalseid kommune - tillegg til eiendomsskattevedtak 2019
19.02.2019 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Referatsaker
20.05.2019 Skatteoppkreverfunksjonen 2018
20.05.2019 Temaplan for kulturminner i Namdalseid kommune 2019 - 2022
20.05.2019 Trøndersk matmanifest - tilslutning Namdalseid kommune
Referatsaker
14.06.2019 Årsregnskap og årsberetning 2018 - Namdalseid kommune
14.06.2019 Årsmelding 2018
14.06.2019 Regnskapsrapporter 2019 med justering av årsbudsjettet
18.06.2019 Forskjønning i Namdalseid sentrum - godkjenning av arbeidsgruppas forslag til tiltak
Referatsaker
23.08.2019 Forskjønning i Namdalseid sentrum - godkjenning av utvalgtes forslag til tiltak
Referatsaker
30.08.2019 Musikkhallen - Oppsigelse av leieavtalen
30.08.2019 Renovering av kommunal bolig - Bjørgan
Referatsaker
04.12.2019 Adressering i Namdalseid kommune - endring av vedtatte vegnavn
04.12.2019 Salg av dypvannskai Nord-Statland
04.12.2019 Uttreden av Brannvesenet Midt IKS - godkjenning av avtale
04.12.2019 Regnskapsrapport 2. tertial 2019 med justering av årsbudsjettet
04.12.2019 Investeringsbudsjett 2019, justeringer og nye bevilgninger
04.12.2019 Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport
04.12.2019 Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap
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