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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
handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning. Disse
handlingsreglene definerer noen viktige måltall både for resultat, disposisjonsfond og utviling
i lånegjeld. En robust kommuneøkonomi skapes blant annet gjennom regnskapsmessige
overskudd («budsjettdisiplin»), positive driftsresultat (driftsinntektene er større enn
driftsutgiftene), god likviditet («betalingsevne») og oppbygging av fondsreserver («penger på
bok»).
De økonomiske resultatene for 2019 gjør at disposisjonsfondet kan styrkes ytterligere, mens
man samtidig ser klare utfordringer i driften. Regnskapsmessig mindreforbruk skyldes høy
skatteinngang og innteker fra havbruksfond. Begge deler må betraktes som ettårige inntekter
og kan ikke legges til grunn for videre driftsnivå. Namsos har likevel en robust økonomi, men
med behov for å justere driftsnivået i tråd med utviklingen i rammbetingelsene for å være
bærekraftig over tid. 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 16,2 mill.
kroner. Hovedtallene fra fagområdene samlet viser et mindreforbruk med 4,2 mill. Merk at
dette er resultatet etter betydelig budsjettjusteringer i løpet av året der fagområdene har blitt
tilført midler som følger av økte behov. Øvrige resultater for rammeområdene kommenteres
særskilt i pkt. 2.4.
Hovedtall for driftsregnskapet 2019
(tall i hele 1000)
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter

Regnskap
2019

Rev.budsj
2019

1 254 016
1 236 271

1 141 861
1 180 310

Brutto driftsresultat

17 745

(38 449)

Sum eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

17 170
45 669

3 691
43 000

Netto driftsresultat

17 008

(51 852)

786

(51 852)

Netto bruk/avsetninger

Regnskapsmessig mer‐/mindreforbruk

16 222

‐
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Investeringsregnskapet for 2019 ble gjort opp med en underdekning på 6,1 mill. kroner. Dette
skyldes hendelser etter at siste budsjettrevidering av investeringsbudsjettet ble gjort i
desember 2019. Ubrukte lånemidler med 65,6 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 46/19
«Revidering av investeringsbudsjett 2019».
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 33,4 mill. kroner. Dette
avviket benevnes som premieavvik. Sum akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift fra
tidligere år er økt fra 67,48 mill. kroner i 2018 til 89,44 mill. kroner pr. 31.12.2019. Dette
betyr i praksis at det samlet er betalt 89,44 mill. mer i pensjonspremie enn det som er bokført
av kostnader 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 rammeområde i 2019.
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Økonomiske resultater

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på 17,7 mill. kroner for 2019. Dette er
5,7 mill. kroner lavere enn i 2018, men er samtidig vesentlig bedre enn opprinnelig budsjett
som la opp til et 0-resultat for året.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
2015‐2019
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Netto driftsresultat sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. Pengene
som er igjen når alt er betalt til å finansiere investeringer og til å bygge opp en buffer. For
2019 ble netto driftsresultat 17 mill. kroner. Dette gir et netto driftsresultat på i underkant av
1,4 prosent av brutto driftsinntekter. Resultatet er ikke i henhold til handlingsregel nr 2 med
krav om å ha et resultat på minimun 2% av brutto driftsinntekter. Etter korrigeringer for bruk
og avsetning til budne fond, er korrigert netto driftsresultat 16,6 mill. kroner. For å oppfylle
handlingsregel nr 2 – og være i tråd med najsonale anbefalinger – skulle driftsresultatet vært
på 25 mill. kroner, altså 8 millioner bedre enn fjoråets resultat. Tatt i betrakning at det ikke
ble budsjettert med overskudd i utgangspunktet, er resultatet på et fornuftig nivå. Resultatet er
så vidt bedre enn året før.
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Disposisjonsfondet viser ved utgangen av 2019 en saldo på 139 mill. kroner. Forutsatt
kommunestyrets vedtak vil årets udisponerte overskudd på 16,2 mill. kroner kunne tillegges
disposisjonsfondet som da vil ha en samlet saldo på 155,1 mill. kroner. Disposisjonsfondet vil
i så fall utgjøre 12,3% av driftsinntektene og handlingsregel nr 2 – som sier at
disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5% av driftsinntektene – vil dermed være oppfylt
med god margin. Fondet var ved utgangen av 2018 på 124 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 og utgjør en buffer som vil
være svært viktig for å kunne gi gode og framtidsrettede tjenester i årene som kommer.
Etter pliktige og vedtatte avsetninger, gjøres regnskapet opp med et resultat som viser et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 16,2 mill. kroner. I dette resultatet inngår
bruk av tidligere års avsetninger med 39,9 mill. kroner og nye avsetninger med 40,6 mill.
kroner, dvs. netto nye avsetninger på 0,7 mill. kroner.
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Driftsinntekter
Namsos kommunes driftsinntekter økte med 2,2 prosent fra 1 227 mill. kroner i 2018 til
1 254 mill. kroner i 2019.
1 300 000
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Sum driftsinntekter
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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 778 mill. kroner i 2019, noe som er 15,5 mill.
kroner mer enn i opprinnelig budsjett. Sammenlignet med 2018, har det vært en økning på 23
mill.kroner, tilsvarende ca 3%. I tillegg har kommunen hatt inntekter fra eiendomsskatt på 41
mill. kroner.
Som en del av inntektssystemet har kommunene et utjevningssystem som omfordeler
skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner. Dette sørger for at Namsos
kommune – som i utgangspunktet har skatteinntekter på 80,8% av landsgjennomsnittet – etter
skatteutjevning har 94,3% 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 i overkant av 35 mill kroner.
Refusjon sykelønn/fødselspenger har økt med 2,8 mill.kroner fra 37,5 mill. kroner i 2018 til
40,3 mill. kroner i 2019. Sykefraværsprosenten 2019 har gjennomsnittlig vært på 10%, opp
fra 9,4% som var gjennomsnittet både i 2017 og 2018. Dette forklarer også økningen i
refusjon sykepenger.
Av salgs- og leieinntekter på 154,9 mill.kroner gjelder 69,7 mill kroner selvkostdekning av
kommunale avgifter og 24 mill. kroner husleieinntekter for kommunale boliger.
Av andre statlige overføringer er integreringstilskuddet størst med 47 mill. kroner, og tilskudd
fra Havbruksfondet med 3,2 mill. kroner. Rentekompensasjon for skolebygg og helse- og
omsorgsbygg er over tid svakt fallende som følge av kompensasjonsgrunnlaget reduseres noe
for hvert år. Inntektene fra rentekompensajsonsordningen var på 4,2 mill. kroner i 2019.
Brukerbetalinger for SFO, Barnehage, Kulturskole og pleie og omsorg er på 37,8 mill. kroner
i 2018. Dette er 4,4 mill. over opprinnelig budsjett for 2019, samt 1,8 mill. kroner i økning
sammenlignet med 2018.
Vedtatt promillesats på 2,9 promille ga 41 mil. kroner i inntekter fra eiendomsskatt i 2019,
noe som er 1 mill. over budsjett. Differansen skyldes nye eiendommer/bygg som har fått
utskrevet eiendomssaktt i skatteåret.
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Driftsutgifter
Diagrammet viser utviklingen i samlede brutto driftsutgifter i perioden 2015 til 2019.

Sum driftsutgifter
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Kommunens samlede driftsutgifter har økt med 32 mill. fra 2018 til 2019. Dette utgjør en
økning på ca 2,6%.
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Lønn og sosiale utgifter utgjør samlet 754 mill. kroner og har økt med ca 21 mill. fra 2018.
Dette skyldes økte kostnader som følge av lønnsoppgjør. Det har vært en nedgang fra 956 til
942 årsverk i løpet av året.
Det ble handlet varer og tjenester for om lag 368 mill. kroner i 2019, noe som er 15
mill.kroner i økning sammenlignet med tall fra 2018. Kjøp fra MNS utgjorde 74,4 mill.
kroner av dette.Det har vært behandlet 24 973 inngående fakturaer, hvorav 19 589 faktuaer er
mottatt elektronisk.
Andre driftsutgifter er ca. 4,5 lavere i 2019 sammenlignet med 2018.
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Finansposter
Eksterne finansinntekter var i 2019 samlet 17,2 mill kroner, dette er hovedsakelig fordelt på
ca. 8,2 mill. i utbytte fra NTE, 3 mill. kroner i renter på formidlingslån, 5,5 mill. kroner i
renter på bankinnskudd og 0,3 mill. kroner i forsinkelsesrenter. Når det gjelder renter på
bankinnskudd har dette økt med kr 1,4 mill. kroner sammenlignet med 2018, og er samlet ca.
1,4 mill. kroner mer enn budsjettert for 2019. Dette skyldes god likviditet gjennom hele året.
Det var totalt 63,6 mill kr. i eksterne finansutgifter i 2019. Av dette utgjør avdrag på lån 39,4
mill., noe som er 1,8 mill. høyere enn 2018. Økte avdrag skyldes nye investeringer som er
gjort. Det er betalt ca. 21 mill. i renter på ordinære lån, og 2,4 mill. i renter på formidlingslån.
Renterinntekter og rentekostnader vedr. formidlingslån skal i utgangspunktet være i samme
størrelsesorden over tid, og er derfor ikke budsjettert. Alikevell er disse postene regnskapsført
både som finansinntekter og finanskostnader, og dette blir da med å akkumulere opp sum
finansinntekter og sum finansutgifter.
Gjennomsnittlig lånerente har økt fra 1,88 % i 2018 til 2,17 % i 2019.
Namsos kommune har en samlet lånegjeld på 1,155 mrd. kroner ved utgangen av 2019. Av
dette utgjør ordninære lån 987,6 mill. og startlån 167,8 mill. kroner. Samlet er dette en økning
på 60 mill. kroner i forhold til utgangen av 2018.
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De interne finanstransaksjonene består av bruk og avsetning til både frie og bundne fond,
samt disponering av tidligere års regnskapsreusltat.
I opprinnelig budsjett var det ikke planlagt verken bruk eller avsetning til disposisjonsfond.
Kommunestyret vedtok i regnskapsvedtaket KST 17/19 å avsette hele regnskapsmessig
mindreforbruk fra 2018 på 14,4 mill. kroner til disposisjonsfond. Videre ble det i samme sak
vedtatt avsetning på 0,9 mill. kroner til disp.fond ifbm at akkumulert underskudd på
selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon.
Tilsammen ble det dermed en budsjettert avsetning på 15,3 mill. kroner i revidert budsjett.
Som en del av årsoppgjøret for regnskapet 2019, ble samme beløp avsatt i henhold til revidert
budsjett.

Resultater for rammeområdene
Rammeområder
Beløp i 1000 kr

Politisk, stab/støtte og interne tjenester
Oppvekst
Helse og velferd
Kultur
Teknisk
Midtre Namdal samkommune
Felles rammeområder
Netto driftsutgifter rammeområder

Regnskap
2019
55 381
309 696
333 470
16 649
58 587
74 446
-22 574
825 655

Budsjett
2019
54 494
308 076
335 586
16 932
60 255
77 984
-23 451
829 876

Avvik i kr
887
1 620
-2 116
-283
-1 668
-3 538
877
-4 221

Avvik i %
1,6 %
0,5 %
-0,6 %
-1,7 %
-2,8 %
-4,5 %
-3,7 %
-0,51 %

Rammeområdene har et samlet mindreforbruk 4,2 mill. kr for 2019. Som tabellen over viser
er det til dels store variasjoner innenfor de ulike rammeområdene.
Det største merforbruket i nominelle kroner er innenfor oppvekstområdet som totalt sett har
disponert 1,6 mill. over budsjettrammen. Prosentvis er avviket størst for politisk, stab/støtte
og interne tjenester der det er et merforbruk på 1,6%. Helse og velferd har, etter betydelige
revideringer av budsjettet gjennom året, et midreforbruk på 2,1 mill. Midtre Namdal
samkommune har et stort mindreforbruk på over 3,5 mill. kroner. Samlet avvik utgjør 0,51%
av netto driftsutgifter.
Nedenfor følger kommentarer til de viktigste avvikene innenfor hvert rammemråde:
Politisk, stab/støtte og interne tjenester
Politisk, stab/støtte og interne tjenester hadde et samlet merforbruk i 2019 på ca. 0,88 mill.
kroner, det størstedelen av avviket skyldes overforbrukt på strøm- og fjernvarmekostnader
ved samfunnshuset. Øvrig drift er samlet sett i tilnærmet balanse.
Oppvekst
Fagområdet har et samlet merforbruk på 1,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak
følgende forhold:
 Fellesutgifter grunnskole har mindreforbruk på skoleskyss og kostnader knyttet til
fosterhjemsplasserte elevermed på totalt 0,6 mill. kroner.
 Namsos opplæringssenter har et positivt regnskapsresultat på om lag 2,2 mill. kr.
Som tidligere år er hovedforklaringen høyere statlig tilskudd enn budsjettert og salg av
undervisningstjenester til nabokommuner.
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Barnehage har et samlet merforbruk på nesten 4 mill. kroner. For det første ble det lagt
til grunn et for lavt estimat på antall barn med behov for barnehageplass. Dette gav en
betydelig merkostnad både i egen drift og i tilskudd til private barnehager. Dernest
opplever vi en markert økning i spes.pedvedtak med svært krevende
ressursallokeringer. Til sist har vi ennå ikke fått effekt av innsatsen vår på
sykefraværeoppfølging – og vi hadde i 2019 et relativt sett høyt sykefravær med
tilhørende kostnader.

Helse og velferd
Årsresultatet viser et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett med 2,1 mill. kroner.
Helse og velferd ble tilført 9 mill.kr ekstra fra kommunestyret 12/12-2019, og uten dette
hadde det vært et samlet merforbruk med 6,9 mill.kr.
 Hjemmetjenestene har et samlet merforbruk på 4,9 mill. kroner. I hovedsak skyldes
dette at brukere i hjemmetjenestene i perioder etterspør mer og mer komplekse
tjenester enn hva grunnbemanningen klarer levere. Dette medfører ekstra innleie av
personell utover budsjettrammene. Flere brukere har også et mer utfordrende
sykdomsbilde.
 Namsos helsehus har et samlet merforbruk på i overkant av 3 mill. kroner.
Merforbruket her har med ekstrakostnader tilknyttet økt belegg. Videre har vi i
perioder brukere som trenger ekstra tilsyn.
Kultur
Fagområdet Kultur har et samlet mindreforbruk på ca. 0,2 mil. kroner. Av dette har
Flyktningtjenesten har et mindreforbruk på nesten 2 millioner kroner, noe som hovedsakelig
skyldes mindreforbruk av introduksjonsstønad ved sen bosetting og tilskudd i forbindelse med
bosetting av enslige mindreårige. Kulturareaner har derimot et merforbruk på ca. 1,5 mill.
kroner som både skyldes manglende budsjettdekning for husleiekostnader, og lavere utleie
enn budsjettert. Totalt gir dette og øvrig drift et lite mindreforbruk på 0,2 mill. for
fagområdet.
Teknisk
Fagområdet Teknisk har et samlet mindreforbruk på 1.2 mill. når VAR-området holdes
utenfor. Selvkostområdene gjøres opp mot selvkostfond og har dermed ingen
resultatvirknining. God styring og kontroll i alle ledd har bidratt til dette gode resultatet.
Mindre tilpasninger mellom poster internt er gjort i meldingsåret for å opprettholde
tjenesteomfang og kvalitet.
Midtre Namdal samkommune
Namsos kommunes andel av Midtre Namdal Samkommune viser et mindreforbruk på 3,5
mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk innen tiltaksbudsjettet for barnevern og
finansområdet. Det vises til egen årsrapport for Midtre Namdal samkommune for nærmere
oppslysninger.
Felles rammeområder
Felles rammeområder har et merforbrukt på 0,9 mill. kroner. Det var ved inngangen av året
avsatt 26,85 mill. til tap, erstatning og tvistesaker i balansen. I tillegg var det i opprinnelig
budsjett budsjettert med 4 mill. kroner i «reserve» til erstatnings- og tvistesaker. Sakene er
oppgjort i løpet av året der samlet kostnad ble 1,5 mill. kroner over budsjett. Øvrige føringer
på felles rammeområder er avregning av årets pensjonskostnader, samt inntektsføring av
salgsinntekter fra konsesjonskraft på 1,2 mill. kroner.
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Investeringer

Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på 6,1 mill.
kroner.
Finansieringsbehov
Investeringsregnskapet 2019 viser et totalt finansieringsbehov på 108,2 mill. kroner. Av dette
utgjør årets investeringer i anleggsmidler 55,5 mill. kroner, utlån av startlån på 37 mill. kroner
og avdrag på startlån på 10,9 mill. kroner. Det er kjøpt aksjer og andeler for 3 mill. kroner
som i hovedsak er egenkapitalinnskudd i KLP.
Deler av de planlagte investeringene i 2019 ble av ulike grunner utsatt/forsinket, og
investeringsbudsjettet ble revidert i henhold til hva man forventet av kostnader i 2019. Det
påløp kostnader ut over dette som gjør at investeringsregnskapet måtte gjøres opp med et
udekket beløp.
Det er gjennomført en rekke investeirnger i tråd med vedatt investeringsbudsjett. Den største
enkeltinvesteringen har vært ny hovedvannledning fra Tavlåa vannverk til Spillumsstranda
der det påløp 11,2 mill. Videre er det blant annet kjøpt ny brannbil til 5,1 mill., og det ble
investert i ny hurtigbåtkai til ca. 2,5 mill. Det er også gjennomført en rekke planlagte
investeringer innenfor vann og avløp. Det vises til regnskapssekjam 2B for en samlet oversikt
over inveseringene som er gjort i løpet av regnskapsåret.

Prosjekt

Vedtatt
utgiftsramme

Regnskapsført tidligere
år

Årets
budsjett

Regnskapsført i år

Sum
Gjenstår
regnskaps- av utgiftsført
ramme

8090 Pensjonistsenter

27 000 000

16 977 283

4 897 717

2 599 512

19 576 795

7 423 205

8116 Rehabilitering Namsoshallen

12 277 500

10 745 689

563 088

276 562

11 022 251

1 255 249

8253 Hovedvannledning Tavlåa

20 000 000

0

7 620 785

11 241 454

11 241 454

8 758 546

8492 Standardheving vei-gatelys

6 139 000

4 640 948

1 633 150

1 633 150

6 274 098

-135 098

Vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet
Grunn- og tomteinvesteringer Kleppen
På kommunens eiendom gnr. 17 bnr. 22 i Namsos bygget NIL for vel 10 år siden en
kunstgressbane (Grong Sparebank-banen). Ved kontrakt av 03.09.2008 ble det avtalt at
kommunen overtar kunstgressbanen 01.11. 2018, en dato som senere ble avtalt til 01.04.2019.
Det ble avtalt at NILs grunn- og tomtekostnader skal dekkes i henhold til dokumenterte
utgifter for opparbeidelse av banen. Forhandlingene pågikk til etter at siste
kommunestyremøte var avholdt, og det var dermed ikke mulig å gjøre å få gjort
budsjettendringen i 2019. Utbetalt beløp anses som avtalefestet og uomtvistelig, og det var
dermed ikke grunnlag for å avvente utbetaling ytterligere.
Alarmer/varslingssystem Helse og Omsorg
Opprinnelig budsjettramme var satt til 5,6 mill. for 2019, men ble i desember revidert som
følge av forventning. Avviket skyldes dermed periosidering av kostnader.
Uteområder Namsos U
Må ses i sammenheng med prosjekt 8092. Samlet er prosjektet innenfor årets budsjettramme.
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Rehabilitering av K25, K45 og K65
Prosjektene må ses samlet. Kostnadene er splittet på flere prosjekt for å h sikre god
prosjektstyring.
Finansiering
Investeringene er hovedsakelig finansiert gjennom bruk av lån på 78,3 mill. kroner, mens det
er inntektsført momskompensasjon på 5,6 mill. kroner.Videre er det solgt anleggsmidler for 5
mill. kroner, og motattt 1,3 mill. i tilskudd til investeringene. Det er motatt 11,4 mill. i
refusjoner og avdrag på startlån.
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Balansen

Balanse 2019
(Tall i 1000 kroner)

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

Regnskap
2019
2 969 020
412 923
3 381 944
424 699
2 816 725
140 520

Regnskap
2018
2 842 806
406 259
3 249 065
398 590
2 679 325
171 150

3 381 944

3 249 065

Endring
126 214
6 664
132 878
26 109
137 400
-30 630
132 879

Eiendeler
Sum eiendeler har økt med 132,9 mill. kroner til 3,38 mrd. kroner fra 2018 til 2019.
Av de samlede anleggsmidlene på 2,969 mrd. kroner har pensjonsmidlene økt med 88,2 mill.,
mens faste eiendommer og anlegg har 1 mill. lavere verdi enn ved utgangen av 2018. Det er
28 mill. mer i utlån av startlån enn det var i 2018. Totalt har anleggsmidlene økt med 126,2
mill. i verdi i løpet av 2019.
Balansen viser samlet 412,9 mill. i omløpsmidler. Ved utagngen av 2019 er 33,9 mill. mindre
i kortsiktige fordringer enn tilsvarnede i 2018, mens det er 21,4 mill. mer i bankinnskudd og
19,2 mill. mer i premieavvik knyttet til pensjon. Premieavviket er betalt til KLP/SPK, men
amortiseres over et gitt antall år i driftsregnskapet iht. gjeldende retningslinjer. Premieavviket
for 2019 amortiseres over 8 år.
Egenkapitalen er økt med 26,1 mill kroner fra 2018 til 2019, og er ved utgangen av året 424,7
mill kroner.
Kapitalkontoen1 viser egenkapitalfinansieringen av kommunens anleggsmidler, og er styrket
fra 204,2 mill.kroner i 2018 til 217,9 mill. kroner i løpet av 2019. Det betyr at en større del av
anleggsmidlene er fiansiering med egenkapital.

1

Kapitalkonto = anleggsmidler– langsiktig gjeld– ubrukte lånemidler

Årsberetning 2019 – Namsos kommune

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld i løpet av året redusert med 30,6 mill. kroner til 140,5 mill. kroner pr.
31.12.2019. Av den totale kortsiktige gjelden utgjør premieavvik tilknyttet SPK2 og KLP 2,8
mill. kroner, noe som er en reduksjon på 2,8 mill. kroner fra 2018. Øvrig kortsiktig gjeld
består av leverandørgjeld, avsatt feriepenger, påløpt arbeidsgiveravgift etc. Namsos 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 i underkant av 60 mill. kroner fra 1096 mill. kroner i 2018 til
1155 mill. kroner i løpet av 2019.
Fordeling av langsiktig gjeld:

31.12.2019

01.01.2019

Banklån

896 300 000

703 800 000

Obligasjonslån

0

260 000 000

Sertifikatlån

91 300 000

0

Husbanklån

167 839 255

131 936 042

Finansielle leieavtaler
Sum bokført langsiktig gjeld
Herav selvfinansierende gjeld1

0

0

1 155 439 255

1 095 736 042

512 739 000

455 000 000

Langsiktig gjeld i særregnskap
Midtre Namdal Samkommune

0

521 696

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap

0

521 696

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

1 155 439 255

1 096 257 738

Gjeld knyttet til vann- og avløpssektoren finansieres gjennom de kommunale avgiftene, og en
endring i rentebetingelsene vil i utgangspunktet ikke belaste kommunens driftsregnskap.
VAR-området belastes en rente som er fastsatt gjennom egen selvkostforskrift og tilsvarer 5årig SWAP-rente med et tillegg på 0,5 %. Det samme prinsippet gjelder lån som er finansiert
gjennom kompensasjonsordninger og start- og formidlingslån, der kommunen ikke bærer
noen renterisiko. Oversikten nedenfor viser at det er knyttet renterisiko til ca. 626 mill. kroner
(langsiktig gjeld – selvfinansierende gjeld = risikoeksponert gjeld.). Ved utgangen av året er
det inngått rentesikringer for 370 mill. kroner, slik at det er ca 256 mill. kroner som er
forbundet med renterisiko.

2

Statens pensjonskasse
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Lån med rentekomp.; 87,8 ; 8 %
Renteeksponert gjeld; 626,2 ; 54

Rentesikret lån; 370,0 ; 32
Lån til
selvkostområde;
273,0 ; 24 %

Flytende renteeksponert; 256,2 ; 22
Startlån; 168,0 ; 14
%

Startlån

Lån til selvkostområde

Lån med rentekomp.

Rentesikret lån

Flytende renteeksponert

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld
er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og
ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne
midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i
investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet.
Namsos har fra 2018 til 2019 hatt en nedgang i netto lånegjeld i forhold til driftsinntekter fra
74,2% til 70,7%, og har betydelig lavere andel netto lånegjeld enn både gjennomsnittet for
hele landet uten Oslo og gjennomsnittet i Kostragruppe 11. Det vises forøvrig til
Handlingsregel 2, som presiserer at kommunens netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av
kommunens brutto driftsinntekter. Lånegjelden er med god margin lavere enn anbefalt nivå
ved utgangen av 2019.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2016
Namsos

2017
Kostragruppe 11

2018
Landet uten oslo

2019
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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

2015

2016

2017

2018

2019

Omløpsmidler

296 357

247 750

361 753

406 259

412 923

Ubrukte lånemidler

-84 382

-4 637

-27 390

-40 708

-65 649

Bundne investeringsfond

-1 273

-1 293

-1 312

-1 316

-1 031

Bundne driftsfond

-16 416

-20 459

-53 460

-51 002

-51 439

Ubundne investeringsfond

-4 255

-3 300

-7 096

-11 257

-11 257

Premieavvik

-63 510

-58 000

-48 339

-73 044

-93 000

Omløpsmidler til drift

126 521

160 061

224 156

228 932

190 547

Kortsiktig gjeld

133 590

142 094

157 067

171 150

140 520

Premieavvik

-15 172

-13 102

-6 226

-5 554

-2 751

Kortsiktig gjeld til drift

118 418

128 992

150 841

165 596

137 769

Korrigert arbeidskapital

8 103

31 069

73 315

63 336

52 778

Korrigert arbeidskapital beskriver evnen til å håndtere kortsiktig gjeld med omløpsmidler.
Kort sagt evnen til å betale løpende utgifter etter hvert som de forfaller. For Namsos
kommune er korrigert arbeidskapital positiv med 52,8 mill. kroner, og dette en nedgang på
10,5 mill. kroner fra 2018. Selv om det har vært en svekkelse av arbeidskapitalen de siste par
årene, viser den positive arbeidskapitalen at kommunen ikke er avhengig av ubrukte
lånemidler eller bruk av kassakreditt for å kunne betjene kortsiktig gjeld.

Likviditet
Namsos kommune har god likviditet, og har hatt positiv likviditet ved utgangen av hver
måned gjennom året med i gjennomsnitt 226,7 mill. ved utgangen av hver måned. Tabellen
under sier noe om måltall som brukes ved vurdering av likviditet.
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Likviditet ved utgangen av hver måned
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

Nøkkeltall:
Likviditetsgrad 1:
(Omløpsmidlert /
Kortsiktig gjeld)
Likviditetsgrad 1 Korrigert

2016

2017

2018

2019

1,74

2,30

2,37

2,94

1,24

1,49

1,38

1,38

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). Som det fremgår av tabellen er korrigert
lividitetsgrad på 1,38 og godt over anbefalt nivå.
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Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019

Regnskapet for 2019 er avsluttet med et netto driftsresultat på 17 mill. kroner, noe som utgjør
i underkant av 1,4% av kommunens brutto driftsinntekter. Regnskapsmessige
mindreforbruket (overskudd) i forhold til budsjett er på 16,2 mill. kroner. Det var budsjettert
med et null-resultat, og således er regnskapsresultatet bedre enn forventet og budsjettert. Det
er likevel et stykke unna det nivået som er anbefalt over tid på 1,75%. Årsaken til det positive
driftsresultatet er i meget stor grad knyttet til en langt bedre skatteinng både for Namsos og
landet enn varslet og prognosert. Det er derfor også naturlig at resultatet er langt bedre enn
budsjettert. I tillegg bidrar inntektene fra havbruksfond i positiv retning. Samtidig har det vært
betydelige utfordringer i driften som har medført behov for å gjøre relativt omfattende
budsjettjusteringer utover året. Utfordringsbildet videreføres inn i ny sammenslått kommune.
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Budsjettsituasjonen og rammebetingelsene i 2020 er krevende, og det er budsjettert med bruk
av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at
resultatet for 2019 i sin helhet avsettes til disposisjonsfond for å sikre en solid buffer også for
årene framover.

6

Økonomiske perspektiver framvoer

2019 var det siste regnskapssåret for Namsos 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.

7

Pågående rettstvister

Namsos 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.
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Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Namsos 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.
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Kvinneandelen i Namsos kommune angitt i prosent:
Kvinneandel i %
2015 2016 2017
Av totalt antall ansatte
76
75
74

2018
72,5

2019
71

Blant ledere med personalansvar
62
60
58
60
57
I ledelsen fra rådmann tom.
51
51
54
58
59
Enhetslederne
Som det fremgår av tallene har Namsos kommune en høy kvinneandel totalt blant ansatte,
men også i lederstillinger.
Namsos kommune har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere
for kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen er at denne
differansen reduseres for hvert år.
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 Namsos kommune.
Når det til en ledig stilling er en eller flere søkere med innvandrerbakgrunn, heter det i
Namsos kommunes tilsettingsrutiner at minst 1 skal innkalles til intervju dersom
vedkommende er kvalifisert(e) til stillingen. Alder blir aldri vurdert som et diskvalifiserende
kriterium ved ansettelser i Namsos kommune, man prøver alltid å ansette den søkeren som
totalt sett har de beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til saklige kriterier. Hvis flere søkere
til en ledig stilling i Namsos kommune står kvalifikasjonsmessig likt, og en av dem har en
funksjonshemming som kan medføre at vedkommende har problemer med å komme inn i
arbeidslivet, da vil dette ved utvelgelsen ofte slå ut til den funksjonshemmedes fordel.
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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
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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10 Betryggende kontroll – iverksatte og planlagte tiltak
Det gjennomføres månedelige budsjettkontroller med økonomirapportering for alle
resultatenheter og fagområder der samlet rapport utarbeids av økonomisjef og oversendes
Rådmann og ledergruppe. Denne rapporten gjennoomgås og vurderes i ledermøtene. Det
rapporteres tertialvis til kommunestyret både innenfor økonomi- og finansforvaltning. I
arbeidet med å forberede kommunesammenslåingen fra 2020 gjøres det brede kartlegginger.
Fra forprosjektfrasen i 2017 har det vært en offattende kartlegging av 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
datagrunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester. Dette er en sentral
benchmark for innsparings- og omstilingsmuligheter og som grunnlag for framtidige
prioriteringer.

11 Vedlegg
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Driftsregnskap
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Regnskapsskjema 1A – Drift
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Regnskapsskjema 1B – Drift
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Investeringsregnskap
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Regnskapsskjema 2A – Investering
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Regnskapsskjema 2B – investering
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9020
9060
9061
9070
9072
9074
9104
9106
9107
9110
9119
9123
9124
9125
9126
9138
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9997

IKT‐investering skole
Årets investering vannanlegg
Årets investering avløpsanlegg
2018 Kjøp av gravemaskin
Biler og maskiner selvkost
2018 Veghøvel
Forprosjekt rehab kirketårn
2018 Kirkelig fellesråd udekket
2018 Varmepumpe Otterøy kirke
2018 Bil vaktmestertjenesten
2017 Stigebil høydeberedskap
2018 Feiebil
2018 Innbytte tjenestebiler
2018 Traktor Kleppen idrettspark
2018 Brannbil
Opprusting festplassen
2018 Oppmålingsutstyr
Hjemmevaktsbiler 2019
Forprosjekt nytt rådhus
Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg
Ny heis Mørkvedtunet
Ny bil It‐tjenesten 2019
Fornying kommunale boliger/leiligheter
Lyssetting Namsos kirke
Utskifting tynn‐klienter
Rehabilitering kirketrappa Namsos kirke
Utskifting av kunstgress i Namsoshallen
Asfaltering av P‐plass ved Namsoshallen
HMS‐tiltak røykdykking
Kjøretøy for utmark selvkost
Hurtigbåtkai
Grunn‐ og tomteinvesteringer Kleppen
Moms etter justeringsbestemmelser

1 571 141

1 550 000

2 100 000

-

4 000 000

4 000 000

-

5 000 000

5 000 000

Totalt

664 080
150 000
-

700 000
150 000
-

125 000

125 000

154 775

150 000

-

-

514 663

514 663

113 344

113 344

5 123 708
-

5 120 107
-

700 000
150 000
1 200 000
-

1 394 903
1 263 780
159 000
2 995 261
512 603
115 275
7 129 246
318 544
512 500
-

-

5 117 740

-

675 861

856 494

856 494

1 625 000

-

112 500

62 500

1 000 000

-

620 123

506 863

3 000 000

-

262 500

175 000

2 000 000

-

319 913

300 000

300 000

-

176 299

180 000

10 000 000

-

882 014

1 000 000

750 000

-

800 000

800 000

-

19 950

16 000

1 250 000

1 554 609

1 504 000

1 504 000

-

815 555

815 555

1 685 000

-

350 000

-

-

-

289 175

285 175

2 506 041
2 569 256
615 452

2 700 000
‐
‐

55 457 148

51 843 222

350 000

‐
‐
‐
66 098 000

-

‐
‐
615 452
77 178 107
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Balansen

Årsberetning 2019 – Namsos kommune

Delegerte vedtak 2019
Kommunestyre i perioden 2015-2019:
ePhorte ®

Delegerte vedtak
Seleksjon: Utvalg: 5 - Namsos kommunestyre, Utvalgssaksår: 2019
Rapport ge04.03.2020

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

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

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

08.01.2019
08.01.2019
22.01.2019
22.01.2019
17.02.2019
21.02.2019
19.02.2019
17.02.2019
17.02.2019
06.02.2019
06.02.2019
04.03.2019
11.03.2019
21.03.2019
26.03.2019
11.04.2019
11.04.2019
11.04.2019
27.03.2019
28.03.2019
11.04.2019
11.04.2019
11.04.2019
11.04.2019

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019
Andreas Jensens legat - valg av nytt medlem for perioden 2019-2023
Reglement for godtgjøring til folkevalgte og folkevalgtes arbeidsvilkår - endring for 2019
Endring av reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda i Nye Namsos
Høringsuttalelse til ny fjellov
Justering av kommunevåpen for nye Namsos kommune
Finansrapport 2018
Namsos kommune - tillegg til eiendomsskattevedtak 2019
Tilleggsbevilgning til Museet Midt IKS
Etter høring - Forslag til endring av gatenavn fra Hallvegen til Helge Grydelands veg
Like adressenavn nye Namsos - etter høring
Etablering av universelt utformet hurtigbåtkai - finansiering
2. gangs behandling -Reguleringsplan "Tørbergvika, Oldervika, Hestvika" - endring av plan
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Valg av midlertidig ny varaordfører og suppleringsvalg til formannskapet - 2019
Interpellasjon - avfallsplan kommunale enheter og bygg
Årsberetning og årsregnskap 2018 – Namsos kommune
Årsrapport 2018 - Namsos kommune
Kvalitetsmelding for Namsos Opplæringssenter og Flyktningtjenesten i Namsos kommune 2018
Forskrift om interkommunal skolekrets Lund Sørenget med Nærøy og Fosnes og Namsos kommun
Trøndersk matmanifest - tilslutning fra Namsos kommune
Justering av vedtekter for Lakseutvalget for Namsenvassdraget
Fornying av bolig i Otto Sverdrups veg 9
Suppleringsvalg - vararepresentant til Midtre Namdal kirkelig fellesråd 2019

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Ann Helen Westermann
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Rønnaug Aaring
Aksel Håkonsen
Ole Morten Melgård
Arve Hansen
Marita Fjær
Ann Evy Duun
Vegard Slåen Sæther
Vegard Slåen Sæther
Ståle Ruud
Øystein Thorp
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Ann Helen Westermann
Roger Sæthre
Sigrid Angen
Aksel Håkonsen
Kristian Knutstadengen
Tine Nermark Johnsen

Årsberetning 2019 – Namsos kommune
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST
NAKST

25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19
33/19
34/19
35/19
36/19
37/19
38/19
39/19
40/19
41/19
42/19
43/19
44/19
45/19
46/19
47/19
48/19
49/19
50/19

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

30.04.2019
14.05.2019
14.05.2019
16.05.2019
13.06.2019
13.06.2019
11.06.2019
13.06.2019
29.05.2019
04.06.2019
11.06.2019
11.06.2019
11.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
22.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
09.10.2019
09.10.2019
03.12.2019
09.10.2019
29.11.2019
29.11.2019
04.12.2019

Orientering om status på oppfølging av forvaltningsrevisjon på Personalområdet - oppfølging av
Tematisk kommuneplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-2022
Søknad om ekstraordinær bevilgning til orgelet i Namsos kirke
Kontrollrapport 2018 - skatteoppkreverfunksjonen i Namsos
Interpellasjon - sykeheimsplasser
Interpellasjon - skoleskyss i boligfelt Ramsvikskogen
Økonomirapport 1. tertial 2019
Forvaltningsrevisjonsrapport - lærertetthet og tilpasset opplæring i grunnskolen
2.gangsbehandling -Reguleringsplan "Strømsneset hytteområde" gnr. 34 bnr. 6"
2. gangsbehandling- Privat reguleringsplan for "Åkervika Boligområde" 11/3
Alfhild Finsbergs minne - årsregnskap for 2018
Peter Øiens legat - årsregnskap for 2018
Christian Spillums legat - årsregnskap for 2018
Wenche Elisabeth Johansens minne - årsregnskap for 2018
Midlertidig utbygging av gjestehavn i Namsos - finansiering
Interpellasjon - gratis skoleskyss for elever tilknyttet Otterøya oppvekstsenter
Gjestehavn Namsos - finansiering av geotekniske undersøkelser Vestre Havn
Korrigering billettpris barn i Oasen
Suppleringsvalg til ulike representantskap høsten 2019
Godkjenning inntreden ny eierkommune i Trondheim Havn IKS
Økonomirapport 2. tertial 2019
Revidering av investeringsbudsjett 2019
Gamle Nabo AS - vedtak om tildeling av prikker for brudd på alkoholloven mm.
Rapport fra selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019
Melding om vedtak etter kommunelovens § 13 vedrørende trafikksikkerhetstiltak Bangsund

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Anne Kristin Melgård
Ann Evy Duun
Rønnaug Aaring
Tine Nermark Johnsen
Arnhild Holstad
Arnhild Holstad
Erik Fossland Lænd
Tine Nermark Johnsen
Øystein Thorp
Øystein Thorp
Marit Grøtan
Marit Grøtan
Marit Grøtan
Marit Grøtan
Kjell Ivar Tranås
Arnhild Holstad
Kjell Ivar Tranås
Nils Hallvard Brørs
Tine Nermark Johnsen
Nils Hallvard Brørs
Erik Fossland Lænd
Erik Fossland Lænd
Morten Sommer
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Rønnaug Aaring
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Nytt kommunestyre etter valg 2019:
ePhorte ®

Delegerte vedtak
Seleksjon: Utvalg: 177 - Namsos kommunestyre, Utvalgssaksår: 2019
Rapport ge04.03.2020

NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST

1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019

NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST

11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19

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

08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019
06.11.2019
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019

NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST

23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019
29.10.2019
06.11.2019
29.10.2019
29.10.2019

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
Tine Nermark Johnsen
Valg av formannskap for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Valg av ordfører for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Valg av varaordfører for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023
Tine Nermark Johnsen
Valg av partssammensatt utvalg for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Valg av medlemmer til Utvalg for helse, omsorg, velferd, oppvekst og kultur for perioden 2019-2023 Tine Nermark Johnsen
Valg av medlemmer til Utvalg for næring, areal, plan og teknisk for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Valg av medlemmer til Valgutvalget for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) - valg av representanter for perioden 2019- Tine Nermark Johnsen
2023
Valg til KS for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Midtre Namdal kirkelig fellesråd - valg av representanter for perioden 2019-2023
Tine Nermark Johnsen
Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) - Oppnevning av representant og vararepresentant
Tine Nermark Johnsen
Forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Namsos kommune
Hanne Marthe Breivik
Møteplan Namsos kommune høsten 2019
Tine Nermark Johnsen
Stadfesting av vedtak behandlet av fellesnemnda
Rønnaug Aaring
Namsos kommune og eierskapet i Trondheim Havn IKS etter 01.01.2020
Nils Hallvard Brørs
Endring av selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
Rønnaug Aaring
Ungdomsråd i Namsos nye retningslinjer
Kari N. Thorsen
Delegeringsreglement Namsos kommune fra 01.01.2020 - endret til 14.11.2019
Hanne Marthe Breivik
Samfunnssikkerhet og beredskap i Namsos kommune
Håvard Sæther
Videreføring av virketiden for de eksisterende forliksrådene i Namsos kommune, Namdalseid
Rønnaug Aaring
kommune og Fosnes kommune
Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen
Rønnaug Aaring
Inngåelse av avtale om felles kunnskapsgrunnlag for Campus Namdal
Sigrid Angen
Forslag til samarbeidsavtale med Namdal næringsforening
Sigrid Angen
Frivilligsentraler i Namsos kommune fra 2020
Ann Evy Duun
Søknad om permisjon fra politiske verv - Lisa Gamst Aglen
Tine Nermark Johnsen
Møteplan politiske møter 2020
Tine Nermark Johnsen
Feriereglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
Ingvill Dahl
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NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST

30/19
31/19
32/19
33/19
34/19
35/19
36/19
37/19
38/19
39/19
40/19
41/19
42/19
43/19
44/19
45/19
46/19
47/19
48/19
49/19
50/19
51/19
52/19
53/19
54/19
55/19
56/19
57/19
58/19
59/19
60/19
61/19
62/19
63/19
64/19
65/19
66/19
67/19
68/19
69/19

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

29.10.2019
07.11.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
29.10.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
29.10.2019
26.11.2019
18.11.2019
26.11.2019
18.11.2019

Gavereglement fra Namsos kommune fra 01.01.2020
Nærdemokratiordning i nye Namsos kommune - diskusjonssak
Valg av eldreråd 2019-2023
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 - valg av medlemmer
Valg av Ungdomsråd 2019-2023
Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Trondheim havn IKS 2019-2023
Valg av representanter til NTE eiermøte 2020-2023
Valg til representantskapet i Namdal Rehabilitering IKS 2020-2021
Valg til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS
Valg til representantskapet for Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) for perioden 2020-2023
Valg til representantskapet i Museet Midt IKS 2020-2023
Valg av medlem til beredskapsstyret i Namdal IUA 2020-2023
Valg til representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag IKS) 2020-2023
Valg til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS 2020-2023
Revisjon Midt-Norge SA - valg av representanter til årsmøte 2020-2023
Utvalg for klagesaker - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
Utvalg for navnsetting på veg og adresse - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
Klagenemnd for eiendomsskatt - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
Samarbeidsutvalg for skolene - valg av kommunens representanter 2020-2023
Samarbeidsutvalg for barnehagene - valg av kommunens representanter 2020-2023
Valg av medlem til styringsgruppa for Kystsoneplan Namdal for 2020
Namdalseid fjellstyre - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
Namsos fjellstyre - valg av medlemmer og varamedlemmer 2020-2023
Bykomite for 17. mai i Namsos - valg av medlemmer 2020-2021
Andreas Jensens legat - valg av medlem for perioden 2020-2025
Wenche Elisabeth Johansens minne - valg av medlemmer for perioden 2020-2023
Margrethe Hustads legat - valg av medlem for perioden 2020-2026
Peter Øiens legat - valg av medlem for perioden 2019-2025
Iver Hansens legat - valg av medlemmer og varamedlemmer for 2020-2023
Legatstyret i Klinga - valg av medlemmer 2020-2023
Reisereglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
Permisjonsreglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
Fleksitidsreglement for Namsos kommune fra 01.01.2020
Livsfasepolitikk i Namsos kommune fra 01.01.2020
Etiske retningslinjer for Namsos kommune fra 01.01.2020
Museet Midt IKS - Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
Jubileumsprogram Namsos by 175 år
Kommunal vigselsordning i Namsos kommune 2020-2023
Vedtekter for barnehagene f.o.m. 01.01.20

Ingvill Dahl
Sigrid Angen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Rønnaug Aaring
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Tine Nermark Johnsen
Ingvill Dahl
Ingvill Dahl
Ingvill Dahl
Ingvill Dahl
Ingvill Dahl
Ann Evy Duun
Ann Evy Duun
Tine Nermark Johnsen
Marthe Hatland
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70/19
71/19
72/19
73/19
74/19
75/19
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PS

18.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019

NYKST
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NYKST
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NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
NYKST
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76/19
77/19
78/19
79/19
80/19
81/19
82/19
83/19
84/19
85/19
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87/19
88/19
89/19
90/19
91/19
92/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
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18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
19.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
19.11.2019

Tjenestebeskrivelser - Helse og velferd
Gørhill Skogseth Andreassen
Bosetting av flyktninger i 2020
Ann Helen Westermann
Administrativ vertskommuneavtale om samarbeid innen brann og redning med Flatanger kommune Håvard Sæther
Brannordning Namsos og Flatanger kommuner
Håvard Sæther
Økonomireglement for Namsos kommune
Jan Morten Høglo
Økonomisk kompensasjon ved grensejustering mellom Nærøy og Fosnes kommune (fra 1.1.2020 Rønnaug Aaring
nye Namsos kommune)
Finansiering av reguleringsplanprosess som oppfølging av stedsutviklingsplan
Kjeld Erik Sandbakken
Dagtilbud til personer med demens
Tore Flosand
Egenbetalingssatser Helse og omsorgstjenester 2020
Tore Flosand
Godtgjøring i støttekontaktordningen i Namsos kommune fra 01.01.2020
Tore Flosand
Betalingssatser og tilskudd på kulturområdet 2020
Ann Evy Duun
Betalingssatser Namsos kommunale kulturskole skoleåret 2020/2021
Ann Evy Duun
Oasen svømme- og miljøsenter - billetter- og leiepriser i 2020
Nils Hallvard Brørs
Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2020
Nils Hallvard Brørs
Parkeringsavgifter i Namsos 2020
Nils Hallvard Brørs
Feie- og tilsynsavgift 2020
Nikolay Coogan Vatne
Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven for 2020
Kjeld Erik Sandbakken
Gebyrregulativ etter matrikkelloven for 2020
Kjeld Erik Sandbakken
Kommunale gebyrer vann, avløp, renovasjon og slam 2020
Nils Hallvard Brørs
Skatteoppkrever - marginavsetning Namsos kommune 2020
Erik Fossland Lænd
Eiendomsskattevedtak 2020 for Namsos kommune
Jan Morten Høglo
Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
Erik Fossland Lænd
Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
Erik Fossland Lænd

