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Forord

Årsmelding for 2016 følger i stor grad samme opplegg som tidligere år. En har valgt å dele 
rapporteringen i to saker som fremmes for politisk behandling. Begrunnelsen for at en har 
valgt å dele rapporteringen i to, er ønske om en tydeligere årsberetning i forhold til 
økonomisk rapportering samtidig som en ønsker å gi en god virksomhetsrapportering. 
Praktiske hensyn taler også for en slik deling. 

Årsmeldingen har en friere form enn årsberetningen. Den bygger på informasjon fra enhetene 
og administrasjonens vurderinger med hensyn til rapportering av resultat for tjenesteområdene 
og tar utgangspunkt i vedtatte prioriteringer i årsbudsjett, kommunale planer og nasjonale 
føringer. Av rasjonelle hensyn redegjør ikke årsmeldingen for detaljene i planlagt virksomhet.
Det vises til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 for nærmere opplysninger om 
dette.

Nøkkeltall for ressursbruk og tjenesteresultat rapporteres også gjennom KOSTRA. Nøkkeltall 
fra KOSTRA er tilgjengelig på et senere tidspunkt enn regnskapet. De supplerer 
årsberetningen og brukes som grunnlag for neste langtidsbudsjett. 

Årsmeldingen for tjenesteområdene i kapittel 4 bygger bl.a. på rapport fra alle enhetslederne.

1. Virksomheten	til	kommunestyret	og	politiske	utvalg

1.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden 01.01. – 31.12.2016.

Kommunestyret

Arbeiderpartiet (4) Senterpartiet (12) Venstre (1) KrF (1) Høyre (1)
Grete Oksdøl Lervik Steinar Lyngstad Agnar Forbord Olav Johan Mork Iren Halbostad
Bernth-Erik Øien Fossli Nina Edel Damås
Arne Bratberg Kristine Altin
Tom-Arve Hågensen Bjørn Dag Derås

Nils Johan Kaldahl
Sissel Stormo Holtan
Svenn Kaldahl 
Magne Feragen
Per Furre
Tone Beate Fossli
Ina Moe Egenes
Emma Kaldahl

Formannskapet Planutvalget

Steinar Lyngstad  Ordfører Nils Johan Kaldahl Leder
Arne Bratberg Varaordfører Nina Edel Damås                 Nestleder
Nina Edel Damås Sissel Stormo Holtan
Kristine Altin Bernth-Erik Øien Fossli
Agnar Forbord Olav Johan Mork



4

1.2 Aktivitet

Antall	saker

Politisk organ 2014 2015 2016
Planutvalg 4 0 3
Formannskap 52 59 64
Kommunestyre 54 87 66
Sum politiske organ 110 146 133

Administrasjonsutvalg 12 18 15
Arbeidsmiljøutvalg   8 20 19
Eldrerådet 7 4
Ungdomsrådet 10 8 11
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 4
Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (Fra oktober 2015)     

3        10

1.3 Større enkeltsaker i kommunestyret

PS 01/16 Kommunereformen. Valg av alternativ og videre framdrift.                                                                      
Kommunestyret vedtok å utrede sammenslåing med kommunene Flatanger, Namsos, Fosnes og 
Overhalla,(MN- alternativet) inklusive eventuelt Høylandet kommune som et alternativ til å 
fortsette som egen kommune. Utredningen skulle inkludere løsninger der ikke alle kommunene 
deltar. Et forhandlingsutvalg ble opprettet med mandat til å fremforhandle en intensjonsavtale 
mellom kommunene. Denne skulle godkjennes av kommunestyret.

PS 02/16 Trøndelagsutredningen - høring
PS 03/16 Rapport fra eiers besøk i barnehager og skoler høst 2015
PS 09/16 Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen.

Kommunestyret godkjente den fremforhandlede intensjonsavtalen av 18.3.16 mellom 
kommunene Høylandet, Flatanger, Namsos, Fosnes, Overhalla og Namdalseid. Det ble vedtatt 
at det i folkeavstemningen var to alternativer: sammenslåing og det å fortsette som egen 
kommune. For at resultatet i folkeavstemningen skulle bli tatt hensyn til ved behandling i 
kommunestyret måtte valgdeltakelsen være minst 50%

PS 20/16 Høringsuttalelse – Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal 
Samkommune

PS 21/16 Reguleringsplan for Nord-Statland sentrum – endring, strandsonen
PS 22/16 Kommunereformen. Vegen videre

Med bakgrunn i resultatet i folkeavstemningene den 23. mai vedtok Namdalseid kommunestyre å 
gå i forhandlinger med kommunene Fosnes og Namsos. Det ble opprettet et forhandlingsutvalg 
med mandat å fremforhandle en intensjonsavtale med Fosnes og Namsos som skulle fremlegges 
kommunestyret for endelig godkjenning.

PS 27/16 Statland alderspensjonat – valg av løsning.
Kommunestyret vedtok at alderspensjonatet skulle overdras til Statland Pensjonat AS, selskap 
under etablering, vederlagsfritt og uten forpliktelser for Namdalseid kommune. Det ble bevilget 
et oppstartstilskudd på kr. 250.000,- for etablering av selskapet og for å komme i gang med 
arbeidet.

PS 28/16 Forankring av oversiktsdokument folkehelse
Det ble vedtatt at «Oversiktsdokument folkehelse» skal legges til grunn for kommunens videre 
arbeid med mål, strategier og konkrete tiltak i kommunens primærforebyggende og 
helsefremmende arbeid
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PS 30/16 Kulturminneforvaltning i Namdalseid kommune
PS 34/16 Etablering av havn i Sagvika – tilskudd til investering i ny infrastruktur

Kommunestyret vedtok å bevilge kr.1.500.000,- til utbygging av ny havn i Sagvika, med 
forutsetning om at utbyggingen skjer i regi av privat utbygger og at anlegget eies og drives av 
private. Det ble vedtatt å søke fylkeskommunen om tilsvarende beløp.

PS 35/16 Kommunereformen. Endelig vedtak
Med 18 mot en stemme vedtok kommunestyret å godkjenne intensjonsavtalen mellom 
kommunene Namdalseid, Fosnes og Namsos av 16. juni 2016 og at Namdalseid ønsket å slå seg 
sammen med Fosnes og Namsos kommuner i henhold til intensjonsavtalen.

PS 39/16 Fylkesveiplan 2018 -2021. Innspill
PS 40/16 Politireformen. Innspill til ny struktur.
PS 46/16 Region Namdal - nytt regionråd
PS 50/16 Utbygging av Namdalseid skole og idrettshall

Det ble fattet vedtak om bygging av ny og behovstilpasset skole og idrettsbygg ved idrettsbanen i 
Bjørgan, med ferdigstillelse til skolestart høsten 2019

PS 56/16 Politikk for fastsetting av retningslinjer og pris ved salg av næringsareal.
PS 57/16 Forprosjektplan Nye Namsos
PS 59/16 Tilskudd til flykninger som bosettes gjennom avtale med IMDI
PS 66/16 Etablering av gjestehavn på Statland - prosjektledelse

Det vises til sak 34/16 hvor det ble forutsatt utbygging av gjestehavn i Sagvika i privat regi. 
Dette viste seg å ikke være mulig. Kommunestyret vedtok derfor at utbyggingen skulle skje i 
kommunal regi. 

I tillegg kommer et betydelig antall drøftings- og orienteringssaker, både i 
kommunestyret og formannskapet.

2. Organisasjon	og	personal	

2.1 Kapasitet og kompetanse 

Utviklingen i årsverk 

Avdeling Hjemler
31.12.11

Hjemler 
31.12.12

Hjemler 
31.12.13

Hjemler 
31.12.14

Hjemler 
31.12.15

Hjemler 
31.12.16

Sentraladministrasjonen 12,7 12,7 10,3 9,7 9,15 9,6

Namdalseid skole 24,16 23,07 23,56 23,4 23,52 23,93

Statland skole 10,5 10,3 6,86 7,2 6,61 6,16

Vangstunet  og Stjerten 14,27 14,55 19,56 20,8 19,45 19,19

Kultur og service 6,74 6,74 7,64 8,0 8,03 7,84

Helse og familie 17,08 17,00 20,6 22,7 22,45 21,77

Omsorg Namdalseid 52,31 52,41 59,36 58,2 53,93 53,37

Omsorg Statland 0 0 0

Kjøkken og vaskeri 5,67 5,67 0

Eiendom og teknisk 15,98 16,11 16,11 10,8 10,77 9,6

Sum 158,31 157,45 164 160,8 153,91 151,46

Herav lærlinger 6 6 6 4 3 3
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Innenfor enheten helse og familie er det en samlet bemanningsreduksjon på 0,68 årsverk. Av 
dette er 0,28 årsverk redusert innenfor Kløvertun bofellesskap etter en gjennomgang av 
turnuser og beboernes behov. Bemanningsreduksjonen er gjennomført uten konsekvenser for 
brukere av tjenesten. 0,4 årsverk er en reduksjon av SLT-koordinator ihht vedtatt budsjett. 
Stillingen er likevel videreført midlertidig med ekstern finansiering.

Innenfor omsorgstjenestene ble målet om en bemanningsreduksjon på 1,2 årsverk ikke nådd. 
Faktisk reduksjon er 0,56 årsverk. Omsorgstjenestene har de siste årene redusert bemanningen 
vesentlig. Antall plasser i institusjon er økt fra 21 til 24 plasser og pleiebehovet til brukerne 
har endret seg kraftig. Enheten opplever nå at bemanningen er på et minimum. Slik det 
vurderes nå er det behov for en styrking av grunnbemanningen spesielt innenfor 
institusjonsbaserte tjenester.

Det er igangsatt et arbeid for å revurdere bemanningsbehov og arbeidstidsordninger i 
omsorgstjenestene. Konklusjonene fra dette arbeidet vil danne grunnlag for tiltak i budsjett 
2018, økonomiplan 2018-2021.

Namdalseid skole opplever å ha tilstrekkelig kapasitet til å nå målene knyttet til opplæring og 
sosial oppfølging.  Dette med bakgrunn i at det har vært mulig med to-lærer i grunnleggende 
fag, samt to kontaktlærere i klasser med mange elever og/eller elever med ekstra behov for 
oppfølging. Namdalseid skole har ikke hatt tilgang på lærling pga mangel på kandidater. 
Ressursen er brukt på økt assistentbruk. Inspektørstillingen oppleves liten i forhold til andre 
skoler i Midtre Namdal.

Ved Statland skole ble bemanningen økt med 0,44 årsverk fom oktober pga elever med økt 
behov for faglig tilrettelegging, samt for å gi et tryggere læringsmiljø.

Barnehagene ved Vangstunet og Stjerten har hatt tilstrekkelig grunnbemanning. 

Kultur og service har i løpet av året fjernet en vakant stilling på 0,9 årsverk ved 
servicekontoret. 0,3 årsverk ungdomsklubbleder er redusert ved overgang til foreldredrevet 
klubber. I forbindelse med opprettelse av flyktningetjenesten ble enheten tilført 1 årsverk.

Sektorene oppvekst og helse har gjennomført tiltakene i kompetanseplanen som var planlagt
og som det var forutsetninger for.

Fokusområder i barnehagene i 2016 var formålsparagrafen og foreldresamarbeid med 
utgangspunkt i barnehagerapporten. Ansatte ved begge barnehager har fått kompetanseheving 
knyttet til LØFT (løsningsfokusert tilnærming), ergonomi og arbeidsmiljøloven. 
Barnehagemyndigheten tok videreutdanning knyttet til tilsynsrollen. Ansatte ved Vangstunet 
barnehage har deltatt i kompetanseheving i samisk språk og kultur i regi av Fylkesmennene i 
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. 

Innenfor skole var kjernefagene norsk, matematikk og engelsk prioritert i kompetanseplanen.  
Dette ble gjennomført. Kommunens prioritering sikrer mer robuste fagmiljø. Det er fortsatt 
behov for kompetanseheving spesielt innenfor fagene norsk og engelsk. 
Skolene avsluttet deltakelsen i satsingen «Ungdomstrinn i utvikling», men fokus på 
klasseledelse og regning i alle fag fortsetter. Klasseledelse har vært vektlagt gjennom 
refleksjoner, erfaringsutveksling og utarbeidelse av rutiner, mens regning er innarbeidet i 
arbeidet med fagplaner. Skolene har fortsatt fokus på vurdering for læring, og en ser mye spor 
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av tenkningen i daglig undervisning. Likevel viser elevundersøkelsen at det fortsatt er mye og 
hente.  Målet om skolevandring (rektor inn og observerer undervisningen) er ikke 
gjennomført i alle klasser ved Namdalseid skole og ikke påbegynt ved Statland skole. 

Felles koordinator for skoleutvikling i MN/IN ble avsluttet 01.01.16. Oppvekstprogrammet og 
nasjonale satsinger opplevdes delvis som en konkurrent til dette arbeidet. Namdalseid 
kommune sammen med flere andre kommuner takket nei til videre deltakelse i 
oppvekstprogrammet. 

Teknisk har planlagt en rekke tiltak for kompetanseutvikling. Pga økende arbeidsoppgaver, 
manglende personell og sykefravær har det bare i begrenset grad vært mulig å gjennomføre.

Kommunen har i tillegg gjennomført datakurs for 30 ansatte, og disse kursene ble 
gjennomført i samarbeid med IT-kunnskap Midt- Norge AS. Kursene er gjennomført etter 
deltakernes nivå, et for nybegynnere, et for de som kan noe fra før og et for de mer erfarne. 

2.2 Lærlingeordningen 

Lærlingeordningen er god rekrutteringspolitikk samtidig som lærlinger bidrar til verdiskaping 
og nye tanker inn i arbeidsmiljøene. Kommunen hadde i 2016 3 lærlingeplasser. Disse var 
plassert innen barne- og ungdomsarbeiderfag (2) og helse- og omsorgsfag (1). Det har vært 
problemer med å få kandidater i barne- og ungdomsarbeid.

2.3 Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har gitt uttalelser til sentrale styringsdokumenter som budsjett 
og økonomiplan, års- og tertialrapporter, strategisk kompetanseplan, plan for 
bedriftshelsetjenestens arbeid og andre saker av betydning for arbeidsmiljøet. 
Hovedelementene i AMU’s arbeid i 2016 har vært planlegging og gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelsen (10- faktor), omlegging av renholdstjenesten samt innføring av 
nytt meldesystem for å håndtere avvik og forbedringsmeldinger.

Kommunen underskrev ny avtale for inkluderende arbeidsliv (IA) i 2014, og arbeider aktivt 
for å være en god IA- bedrift.

2.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA)

Kommunen har i stor grad oppfylt ambisjonene om:
 Å etablere HMS/IA-planer på enhetsnivå samt gjennomføre disse
 De fleste enhetene har et aktivt topartssamarbeid i arbeidet
 Det gjennomføres vernerunder
 Det er lagt planer for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
 Enkelte enheter arbeider med livsfasetiltak (gravide, seniorer)
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2.5 Nærværsutvikling 

Nærværsutvikling i 2016, fordelt på enheter, og samlet 

1. 
TERTIAL

2. 
TERTIAL

3. 
TERTIAL

Hele året 
2016

Hele året 
2015

PERSONAL 94,9 94,3 91,6 93,6 100

RÅDMANNEN 99,9 95,2 99,3 98 98,6

NAMDALSEID SKOLE 90,3 95,5 98,9 94,4 99,4

STATLAND SKOLE 97,8 99,7 95,8 97,8 93,5

VANGSTUNET 91,4 91,8 92,3 91,1 96,8

KULTUR OG SERVICE 96,1 99,3 99,5 98,4 91,7

HELSE OG FAMILIE 85,5 86,6 90,2 87,2 94,5

INSTITUSJON 90,5 86,6 87,7 88,4 89,5

HJEMMETJENESTER 85,1 85 77,8 82,1 89,7

EIENDOM/TEKNISK 86,3 88,6 95,4 89,5 88,7

KOMMUNEN* 89,8 90,2 90,5 89,9 91,5
* Samlet for hele kommunen er et veid gjennomsnitt

Nærværet har hatt en negativ utvikling samlet sett for kommunen i løpet av året, 
sammenlignet med 2015. Noen enheter har hatt nedgang i nærværet, mens noen har oppnådd 
et økt nærvær. Målsettingen på 91,3 % nærvær for året for kommunen er ikke nådd. 

Nav har regnet ut at den samfunnsøkonomiske kostnaden av tapte dagsverk for legemeldt 
sykefravær i vår kommune beløper seg til 9,5 millioner brutto i 2016, regnet ut fra et beløp på 
kr 2.500,- pr tapt dagsverk (3860 dagsverk). Samtidig er det positivt at legemeldt fravær i vår 
kommune går noe ned i 4. kvartal. 

Konsekvenser ved lavt nærvær, er blant annet at vi ikke får levert tjenester til befolkningen 
med samme kvalitet som vi ønsker, samt at det utgjør en belastning både for den som er syk 
og for de som er igjen på jobb. Det samlede regnskapet inneholder dermed mange «minuser», 
i tillegg til de rent økonomiske.

De ulike sektorer og enheter har lyktes i ulik grad med å oppnå målet om høyere nærvær.
Styrkende tiltak for økt nærvær er holdningsskapende arbeid, tilrettelegging og tidlig 
oppfølging, humor på arbeidsplassen og bevisstgjøring både i forhold til rettigheter og plikter.

Enheter som har lavere nærvær enn målet for kommunen, arbeider også helsefremmende ved 
at de blant annet har lagt til rette for trening og har jobbet aktivt med tilrettelegging for å 
holde folk i arbeid. Endringer i struktur og omstillingskrav kan påvirke arbeidsmiljøet og 
nærværet.

2.6 Kontinuerlig forbedring på HMS/ IA- området

Det er gjennom det systematiske arbeidet med HMS/IA lagt en forventning om en 
forbedringskultur som skal etableres og videreutvikles. Dette skal skje gjennom et 
kontinuerlig samarbeid mellom ledere, TV og VO. Herunder forventes en aktiv meldekultur 
og en aktiv oppfølging av meldingene. De ulike enhetene har i varierende grad tatt i bruk 
meldesystemet aktivt.



9

Det er levert tilsammen 152 avviksmeldinger i den kommunale organisasjonen, og avvikene 
fordeler seg på følgende hovedområder: 

 Feil i medisinering eller medikamenthåndtering
 Feil, mangler i eller manglende rutiner/ prosedyrer
 Mangler i bemanning

Avvikene er fordelt både på tjenester og på HMS- området. Kvalitet på tjenester og kvalitet på 
arbeidsmiljø henger også tett sammen.
Avvikssystemet skal bidra til å sikre god kvalitet på tjenestene, og at det hele tiden er fokus på 
forbedring.
Ut fra antallet meldinger ser det ut til å være barnehage (17 av 152) og omsorg (110 av 152) 
som har best praksis for å melde avvik. Innenfor skole er det også tilfeller der elevatferd har 
ført til avviksmelding. De aller fleste avvikene er lukket.

Medarbeiderundersøkelsen 10- faktor ble gjennomført og resultatet er drøftet med de ansatte i 
de ulike enhetene. Resultatet indikerer at ansatte generelt er godt fornøyd med arbeidsmiljøet, 
med noe variasjon mellom enhetene. Det er valgt ut ulike satsingsområder i de ulike enhetene 
som det er viktig å arbeide med for å skape et enda mer helsefremmende arbeidsmiljø.  Dette 
skal oppnås blant annet gjennom at ansatte innehar en god mestringskompetanse, gode 
fagmiljø med muligheter for kompetanseutvikling og egenutvikling. 
Topartssamarbeidet er viktig også i dette arbeidet.  

2.7 Utvikling og nyskaping

Det har vært lite fokus i organisasjonen på å komme med forbedringsforslag, men det er 
usikkert om dette er ensbetydende med for lite fokus på utvikling og nyskaping. 
Noen enheter arbeider med forbedringsmuligheter i tjenesteproduksjonen som tema på
avdelingsmøter og personalmøter, og tar blant annet tak i meldte avvik og diskuterer disse 
sammen med ansatte i avdelingsmøter.

2.8 Rapport på gjennomførte tilsyn på HMS/ IA- området 

Det er ikke gjennomført tilsyn på HMS- området i kommunen i 2016.

2.9 Tariffmessige forhold og lønnsutvikling 

Økonomisk ramme for årslønnsvekst 2015-2016, HTA kapittel 4 er beregnet slik:

Overheng til 2016 0,6 %
Anslag for lønnsglidning 0,6 %
Sentrale tillegg pr. 1.5.2015             1,6 %
Beregnet årslønnsvekst 2015 – 2016 2,4 %
Anslag overheng til 2017 0,9 %

Det var ikke avsatt midler til lokale forhandlinger etter HTA kap. 4.A.1 i 2016. 
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3. Årsrapport	for	tjenesteområdene

3.1 Økonomisk resultat for tjenesteområdene 
Netto driftsutgift for tjenesteområdene i kommunen, regnskap, revidert budsjett og avvik 
fra revidert budsjett (tall i kroner) 

Resultat Avvik 

Driftsområde
Regnskap 

2016
Revidert
Budsjett

Mer-
forbruk

Mindrefor
bruk

Politiske organ 2 074 607 2 187 700 113 093
Administrasjon 10 448 618 10 827 800 379 182
Fellesutgifter 637 994 301 400 336 594

Næringsutvikling 1 776 967 1 892 100 115 133
Stedsutvikling, planlegging og byggesaker 805 287 752 700 52 587
Boligbygging, bomiljø og nærmiljøtiltak 24 382 48 200 23 818

Førskole 8 678 950 9 244 900 565 950
Grunnskole, SFO og voksenopplæring 23 041 435 23 762 100 720 665
Kultur 3 361 758 3 395 600 33 842
Helsetjenestene 14 235 413 13 740 400 495 013
Sosialtjenestene 1 101 359 1 122 000 20 641
Barnevern 4 132 999 5 051 700 918 701
Pleie- og omsorgstjenestene 40 682 187 40 616 900 65 287
Tiltak for eldre og funksjonshemmede 982 931 1 005 000 22 069

Kjøkken og vaskeridrift 2 678 009 2 416 000 262 009
Kommunale boliger -805 515 -1 214 900 409 385
Kommunale bygg og administrasjonslokaler 10 338 767 10 228 800 109 967
Samferdsel 3 323 002 2 395 700 927 302
Brann 2 106 354 2 068 200 38 154

Kirken og andre religiøse formål 1 919 112 1 922 000 2 888

3.2 Politiske organ 
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Politiske organ Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett

Regnskap
2015

10000 Politiske styringsorganer 595 416 641 600 46 184 92,8 535 697
10001 Valg 36 088 0 -36 088 0 82 473
10004 Regionalt samarbeid 85 872 151 000 65 128 56,9 81 559
10051 Ordføreren 812 142 821 000 8 858 98,9 853 640
11000 Revisjon og kontrollutvalg 545 090 574 100 29 010 95 518 683

SUM: 2 074 607 2 187 700 113 093 94,8 2 072 053
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I alt vises et mindreforbruk på 113 tusen. Avviket skyldes hovedsakelig lavere kostnader til 
lønnsrefusjon til folkevalgte, noe lavere utgifter til kontrollutvalget og lavere kostnad til 
regionalt samarbeid gjennom MNS. Noe merforbruk innenfor valg knyttet til 
kommunereformen. 

3.3 Administrasjon og fellestjenester 
Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Administrasjon og 
fellesutgifter 

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
forbruk 

av 
budsjett

Regnskap
2015

12000 Administrasjon 6 783 737 6 899 200 115 463 98,3 6 616 004
12050 Lønn og Regnskap MNS 963 442 1 188 000 224 558 81,1 870 836
12051 Felles administrasjonstjenester 713 352 711 400 -1 952 100,3 705 595
12055 EDB-drift 1 805 919 1 851 100 45 181 97,6 1 138 386
12057 Servicekontor 182 168 178 100 -4 068 102,3 -111 414

120 Administrasjon 10 448 618 10 827 800 379 182 96,5 9 219 407

18000 Diverse fellesutgifter 9 479 9 500 21 99,8 9 479
18001 Felles råd for elder og funksjh. 18 908 38 000 19 092 49,8 18 203
18003 Råd for funksjonshemmede 0 0 0 0 7 635
18004 Ungdomsrådet 20 242 29 700 9 458 68,2 18 140
18008 Felles personalkostnader 587 300 59 800 -527 500 982,1 569 220
18051 Sentrale tillitsvalgte -69 969 -49 000 20 969 142,8 19 987
18052 Kompetanseutvikling 72 034 213 400 141 366 33,8 128 192

180 Fellesutgifter 637 994 301 400 -336 594 211,7 770 855

Administrasjon 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 379 tusen. I det vesentligste skyldes dette lavere 
kostnader til administrasjon samt lønn og regnskap i MNS.

Fellesutgifter
Regnskapet viser et merforbruk på 336 tusen. Hovedårsaken er at vikarutgifter ved sykdom 
utover budsjett, i alt 527 tusen, er belastet her i sin helhet i 2016. I tillegg mindre kostnader til 
kompetansetiltak enn budsjettert. 

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Administrasjonen har vært preget av arbeidet med kommunereformen, og dermed mindre 
kapasitet til arbeid med utviklingsoppgaver og planlegging.

Etter tilsetting av teknisk sjef i 2016 er arbeidsomfanget med investeringsprosjekt redusert i 
administrasjonen. De faste oppgavene er gjennomført som forutsatt. Planlegging, utredninger 
og utviklingsoppgaver er ellers kommentert under de ulike virksomhetsområdene. Det vises 
til etterfølgende kapitler.
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3.4 Interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal

Det foreligger egen årsmelding for samkommunen. Nærmere omtale av aktiviteter og 
tjenesteresultat framgår av denne, og behandles som egen sak. 

Namdalseid sin andel av netto driftsutgift for samarbeidsordningene i samkommunen.

Samarbeidsordninger  i 
Midtre Namdal Samkommune

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap
/ revidert 
budsjett

%
forbruk 

av 
budsjett

Regnskap
2015

10004 Regionalt samarbeid 85 872 151 000 65 128 56,9 81 559
12000 Administrasjon 761 389 928 000 166 611 82,1 1 280 945
12050 Samkommune Lønn og Regnskap 959 958 1 188 000 228 042 80,8 870 836
12055 EDB-drift 618 255 668 000 49 745 92,6 0
20201 PPT i grunnskolen 831 549 614 000 -217 549 135,4 625 581
21100 Styrket tilbud til barnehagebarn 0 205 000 205 000 0 210 000
23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 0 0 0 0 258 257
24103 Legevakt 482 686 236 000 -246 686 204,5 220 892
24200 Sosial rådgiving og veiledning 823 935 848 000 24 065 97,2 785 360
24400 Barneverntjenester 1 841 644 1 501 000 -340 644 122,7 1 702 660
25100 Barneverntiltak i familien 314 508 250 000 -64 508 125,8 316 375
25200 Barneverntiltak utenfor familien 1 976 229 3 300 000 1 323 771 59,9 2 404 162
25401 Hjemmesykepleie 0 173 000 173 000 0 175 290
27600 Kvalifiseringsprogrammet 0 185 000 185 000 0 0
28100 Økonomisk sosialhjelp 271 234 219 000 -52 234 123,9 216 806
28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0 50 000 50 000 0 0
30000 Plan og utredningsarbeid 239 871 73 000 -166 871 328,6 80 877
32553 Nærings- og bygdeutvikling 445 843 450 000 4 157 99,1 325 511
32901 Jordbruk 703 294 817 000 113 706 86,1 778 675
32902 Skogbruk 351 647 408 000 56 353 86,2 374 000
36000 Naturforvaltning og friluftsliv 351 647 408 000 56 353 86,2 374 000
87000 Renter/utbytte og lån -2 776 156 000 158 776 -1,8 -114 122

T O T A L T 11 056 785 12 828 000 1 771 215 86,2 10 967 664

Både tjenesteresultat og økonomisk resultat for Namdalseid anses svært tilfredsstillende 
ivaretatt for områdene som inngår i samarbeidet gjennom samkommunen.

Kommunens engasjement i samkommunen har i 2016 en mindreutgift i forhold til budsjett på 
1 771 tusen. Årsaker til dette er bl.a. lavere kostnad til administrasjon, lønn og regnskap og
mindre omfang av barnevernstiltak.

Det vises ellers til Årsberetning 2016 fra MNS.
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3.5 Næringsutvikling og landbruksforvaltning
Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Næringsutvikling
Regnskap

2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
forbruk 

av 
budsjett

Regnskap
2015

32502 Utbygging og drift næringsområder 71 648 27 700 -43 948 258,7 13 391
32553 Nærings-  og bygdeutvikling 579 000 568 000 -11 000 101,9 462 770
32554 Kommunale utviklingsprosjekter 24 678 24 700 22 99,9 24 678
32901 Jordbruk 749 994 863 700 113 706 86,8 825 375
32902 Skogbruk 351 647 408 000 56 353 86,2 374 000

SUM: 325 og 329 1 776 967 1 892 100 115 133 93,9 1 700 214

Regnskapet viser et mindreforbruk på 115 tusen kroner. I hovedsak skyldes dette lavere 
kostnader til miljø og landbruk i MNS.  

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Kommunens innsats for næringsutvikling ble i hovedsak gjennomført i samsvar med 
budsjettet. 

3.6 Stedsutvikling, planlegging, bygge- og eiendomssaker 

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Stedsutvikling, planlegging og 
byggesaker

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

30000 Plan og utredningsarbeid 607 780 481 500 -126 280 126,2 467 231
30001 Byggesaker 11 510 86 400 74 890 13,3 119 325
30002 Kart og oppmåling 185 997 184 800 -1 197 100,7 148 200

SUM: 805 287 752 700 -52 587 107 734 756

Regnskapet viser samlet et merforbruk på 53 tusen. I dette inngår et merforbruk til arbeidet 
med reguleringsplan samt høyere gebyrinntekter enn budsjettert.

Revisjon av kommuneplanen 
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel ble videreført med kjøp av tjenester fra 
konsulent. 

Regulering, bygge- og eiendomssaker
Arbeidet med revidering av reguleringsplan for Statland ble videreført gjennom kjøp av 
tjenester fra konsulent. 
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3.7 Boligbygging, bomiljø- og nærmiljøtiltak
Regnskapsresultat  (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Boligbygging, bomiljø- og 
nærmiljøtiltak

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap
/ revidert 
budsjett

%
forbruk 

av 
budsjett

Regnskap
2015

31500 Boligbygging, bomiljøtiltak 12 027 1 000 -11 027 1202,7 1 002
33501 Nærmiljøtiltak 12 355 47 200 34 845 26,2 16 528

SUM: 24 382 48 200 23 818 50,6 17 530

Regnskapet viser et mindreforbruk på 24 tusen.

3.8 Kultur og service

Servicekontoret,  
Mindreforbruk på 66 tusen hovedsakelig grunnet lavere driftsutgifter og høyere inntekter, 
deriblant innbetaling av skjenkeavgifter fra 2015 tilsvarende 15 tusen. 

Felles sentralbord for MNS fungerer bra, med gode tilbakemeldinger. Men mange tekniske 
feil hos Telenor har skapt en god del ekstraarbeid og ustabil tilgjengelighet i perioder. Totalt 
mottok sentralbordet 48513 henvendelser i løpet av året, en nedgang på ca 11 % siden 2014. 
Servicekontoret har også i år vært ansvarlig for kommunens praktiske gjennomføring av den 
årlige TV-aksjonen, i samarbeid med ordfører. Noe nedgang i søknader om ambulerende 
skjenkebevillinger.    

Kultur – Regnskapsresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Kultur
Regnskap

2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap
/ revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

231 Aktivitetstiltak barn og unge 437 509 483 600 46 091 90,5 506 446
370 Bibliotek 936 699 984 200 47 501 95,2 837 818
380 Idrett 138 864 139 000 136 99,9 106 964
383 Musikk- og kulturskolen 982 181 941 900 -40 281 104,3 942 738
385 Andre kulturaktiviteter 866 505 846 900 -19 605 102,3 768 728

SUM: 3 361 758 3 395 600 33 842 99,0 3 162 694

Tjenesteresultat og måloppnåelse:
Mindreforbruk på aktivitetstiltak for barn og unge skyldes bl.a. mindre utgifter enn budsjettert 
i forbindelse med kulturuka/Vrimmel i høst.
Mindreforbruk på biblioteket skyldes eksternt tilskudd på 30 tusen til prosjektet Økt digital 
kompetanse, tilskuddet var ikke budsjettert, samt noe mindre innkjøp av digitale medier enn 
budsjettert.
Merforbruket i kulturskolen skyldes økte utgifter til kjøp av tjenester. 
Merforbruket for andre kulturaktiviteter skyldes for det meste feil på avsetning av 
prosjektmidler til fond.
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Spesielle utfordringer:
Mottak av flyktninger og opprettelse av en flyktningtjeneste i enheten, ga oss nye utfordringer 
fra høsten 2016. Faget var nytt for oss alle, og læringskurven ble bratt. Vi deltok på IMDI’s 
Kompetanseløft for nye og uerfarne kommuner, noe som ga oss mye informasjon og 
kunnskap. Det å bygge opp en ny tjeneste og samtidig ta imot flyktninger viste seg å være 
arbeidsomt og krevende, men også spennende og givende. Oppgaver og behov for bistand er 
svært stort, så det har vært behov for at enhetsleder har deltatt aktivt i dette arbeidet. Noe som 
igjen har ført til mindre tid til andre oppgaver innen kultur og bibliotek.
Behovet for tverrfaglig samarbeid og forankring er forsterket i forbindelse med mottak av 
flyktninger, for å utvikle best mulig tjenester og oppfølging i de første månedene etter 
bosetting. 

Foreldredrevet ungdomsklubb har også vært utfordrende, spesielt i fht stabil drift på 
Namdalseid, da responsen på deltakelse fra foreldre/foresatte har vært lav. Dette har krevd 
større engasjement fra kommunen for å sikre drift de fleste kvelder.

Kulturkontoret:

Kulturuka var en del av Vrimmelfestivalen i Midtre-Namdal høsten 2016. Vrimmel er ei 
fortetning og forsterkning av Den kulturelle skolesekken med profesjonelle kunst- og 
kulturproduksjoner, og verksteder for barn i regionen. Vrimmel har sirkulert mellom de tre 
regionene i Namdal, og koples hvert tredje år med vår lokale kulturuke. Dette gir grunnlag for 
en kunst- og kulturfest for barn og voksne, på dagtid og kveldstid over to uker i 
oktober/november.

Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble arrangert i samarbeid med Flatanger kommune 
på Lauvsnes på andre året. Dette har sammenheng med lavere elevtall og færre aktive 
utøvende innenfor kunstfagene, sammenliknet med tidligere år.  Samarbeidet førte til en fin 
og helhetlig forestilling, med større mangfold enn om hver enkelt kommune hadde valgt å 
lage hvert sitt arrangement. Kommunene har mottatt stimuleringsmidler fra UKM Norge. I 
forbindelse med kommunesammenslåingen bør kommunen avklare allerede nå om man 
ønsker å samarbeide om UKM fram mot 2020.

Namdalseid kommune var for øvrig pådriver i utviklingen av det regionale prosjektet «Er det 
noen kunst» - som utforsker kreativ skaperkraft i ungdomsgruppen, finansiert med 
utviklingsmidler fra UKM Norge. Som et resultat av flere verksteder i kommunene ble det 
laget en visning på Namdal Sagbruksmuseum høsten 2016.

Den kulturelle skolesekken (DKS) ble gjennomført ifølge årsplanen, der kommunen mottar 
profesjonelle DKS-produksjoner med Nord-Trøndelag fylkeskommune som produsent. Målet 
er at alle elever skal oppleve et mangfold av kunstuttrykk. Kommunen mottar hvert år i snitt 
1-2 innslag pr. skoleklasse, samt et mindre fylkeskommunalt tilskudd til lokalt initierte tiltak, 
som går til egne produksjoner, bl.a. i forbindelse med kulturuka. 

DKSS (Den kulturelle spaserstokken)
Med bruk av eksterne midler ble det arrangert en del kulturtiltak for voksne og eldre, i egen 
regi og i samarbeid med dagsenteret, biblioteket, frivilligsentralen og åpen omsorg. 
Produksjonene var delvis levert av eksterne profesjonelle utøvere og lokale utøvere. Musikk 
var det uttrykket som var mest representert. Det har vært godt oppmøte på de fleste tiltakene.
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Utsmykning ved Namdalseid helsetun
Produksjonsperioden for en fast kunstnerisk utsmykning ved Namdalseid helsetun foregikk 
primært våren 2016 og fram til årsskiftet. Prosjektet har vært tuftet på føringer for kunst i 
offentlig rom og har hatt tilknyttet god kunstfaglig kompetanse. Fotografi og lokal forankring 
står sentralt i produksjonen, i samsvar med føringer i prosjektplan og pågående prosess i 
referansegruppen.

Kulturminner i kommunene
Kommunen deltar i Riksantikvarens satsing med å styrke kompetansen om 
kulturminneforvaltning i kommunene (KIK). Målet er å få en bedre oversikt over 
verneverdige kulturminner, og legge til rette for utarbeidelse av kommunale 
kulturminneplaner. 

Ungdomsklubber
Fra og med skolestart høsten 2016 ble begge ungdomsklubbene foreldredrevet jfr. 
budsjettvedtak. På Nåva ungdomsklubb var det aktivitet hele året, med omtrent10-15 
deltakere hver klubbkveld. Etter et møte med foreldre og ungdommer ved Nåva ble det 
bestemt at klubben kun skulle være åpen fredager fra og med skolestart. Ved Statland 
ungdomsklubb var det ingen aktivitet i 2016. Kommunen har bistått med å ha oversikt over 
foreldreoppmøte på klubbkveldene, og de fleste klubbkvelder har blitt arrangert. 

Kulturskolen
Alle som ønsker det får plass i kulturskolen, og deltakelsen er stabil, men vi ser at det er få 
elever fra ungdomsskolene som er med. Det er fortsatt flest elever på musikk, men deltakelsen 
på kreativt verksted øker, noe som er bra for mangfoldet. Avslutningskonserter/utstilling vår 
og jul er gjennomført med både store og små arrangementer. Før jul ble mangeårig rektor 
Gudmund Thorsen takket av for sin innsats. 

Biblioteket
Totalt utlån på biblioteket reduseres fortsatt noe, men utlån til barn og ungdom øker, noe som 
er svært gledelig.
Biblioteket har hatt flere arrangementer for barn og voksne med bl.a. forfatterbesøk av Geirr 
Lystrup og Jorun Thørring, samt samarbeid med DKSS om konsert med Einar O. Larsens trio 
der også barn fra kulturskolens spellemannsgruppe deltok. Småbarntreff er arrangert hver uke, 
utdeling av Den første boka mi, Lesefest for skolestarterne i samarbeid med de andre 
bibliotekene i midtre Namdal. Svært god deltakelse og engasjement i leseaksjonen 
Sommerles.no for barn i alderen 6-13 år. Hver måned gjennomføres bibliotekbesøk på 
Dagsenteret, med utlån av bøker og lydbøker og høytlesning. Kveldsåpent bibliotek første 
tirsdag i hver måned i vinterhalvåret.

Frivilligsentralen
Frivilligsentralen har etablert basisaktiviteter som gir et breddetilbud til befolkningen i 
Namdalseid. Bygdakaféen på tirsdager er godt etablert og godt besøkt, og det er samme er 
seniorsurf annenhver torsdag. Kafédriften er utvidet til også å gjelde Statland. 
Frivilligsentralen administrerer besøkstjenesten som etter hvert har blitt bygd opp til en 
betydelig del av aktiviteten i frivilligsentralen. Vi tilbyr en-til-en besøksvenner, sittedans, 
leseombud og kara-kaffe. Aktivitetsukene for barn i vinter- og høstferien er også godt 
etablert. Samarbeider også med flyktningetjenesten om bl.a. etablering av vennefamilier, 
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innsamling av klær og annet utstyr. Frivilligsentralen har fokus på å tilby aktiviteter som ikke 
tilbys av andre aktører på Namdalseid. 

Regnskapsresultat

(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)
Frivilligsentral Regnskap

2016
Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett

Regnskap
2015

23453 Frivilligsentral 202 773 211 200 8 427 96 240 239

Flyktningtjenesten
I løpet av november og desember 2016 kom 18 flyktninger til Namdalseid, 16 syrere og to 
statsløse palestinere. I gruppen var det ni barn og ni voksne, noen hadde vært i asylmottak i et 
års tid, noen kom rett fra Syria som familiegjenforente, og én familie kom som 
overføringsflyktninger direkte fra en flyktningeleir i Tyrkia.
Alle flyttet inn i det nybygde huset i Gløttvegen 4 som kommunen leier, i ferdig møblerte 
leiligheter. Kommunen har egne innbyggere som behersker både norsk og arabisk. Disse har 
bidratt til å legge et godt grunnlag for kommunikasjonen og integreringsarbeidet. Barna kom 
raskt i gang med skole og barnehage, samt noe deltakelse i idrettsaktiviteter.
Alle voksne startet norskopplæring umiddelbart etter ankomst, de to første ankomne startet 
rett på norskopplæring ved Namsos voksenopplæring, mens de andre voksne startet med et 
lite norskkurs i kommunens regi.
Vi har arbeidet aktivt med å legge til rette for at de nyankomne skal finne seg til rette i 
Namdalseid, blant annet gjennom et samarbeid med Røde Kors og andre frivillige, der fokus 
har vært norsk språk og å knytte kontakter i bygda.
Tilbakemeldingene fra Namsos Voksenopplæring er at deltakere fra Namdalseid er motiverte, 
og at de lærer norsk med bra/veldig bra progresjon.
Tilbakemeldingene fra de nye trønderne er at Namdalseid er et bra sted å være for familier, og 
alle føler seg godt ivaretatt og har stor tillit til kommunen som organisasjon.

Regnskapsresultat

(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)
Flyktningtjenesten Regnskap

2016
Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett

Regnskap
2015

28550 Flyktningetjenesten -2 634 254 -1 213 000 1 421 254 217,2 0
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3.9 Førskole

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Førskolen
Regnskap

2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
forbruk 

av 
budsjett

Regnskap
2015

20100 Barnehage 6 367 507 6 565 400 197 893 97 5 827 693
20101 Stjerten Barnehage 1 080 931 1 154 800 73 869 93,6 1 170 907
21100 Styrket tilbud til barnehagebarn 175 082 379 000 203 918 46,2 372 365
22102 Førskolelokaler 1 055 430 1 145 700 90 270 92,1 978 716

SUM: 8 678 950 9 244 900 565 950 93,9 8 349 681

Rammen for førskole ble redusert med 236 tusen i løpet av året. Dette skyldes i hovedsak 
reduserte fastlønnskostnader grunnet vakanser pga færre barn i Vangstunet barnehage og 
senere opptak enn 1. august, samt reduserte lønnsutgifter knyttet til mindre innleie ved ferier 
og tillitsvalgtsarbeid. På den andre siden ble innsparing tilsvarende 1 årsverk fom 1. august 
gjennom å tilby barnehageplass kun til barn med rett til plass, ikke effektuert. Dette fordi kun 
barn med rett til plass søkte. Tiltaket med 14 % ledelsesressurs lagt til sektorleder oppvekst, 
ble heller ikke gjennomført fom 1. august ettersom rektorfunksjonen ved Statland skole i 
stedet ble lagt til sektorleder oppvekst. 

Avvik mellom budsjett og regnskap i barnehagen (Vangstunet) skyldes i hovedsak reduserte 
lønnsutgifter (fastlønn og vikarer), mindre behov for innkjøp av inventar/utstyr, mindre 
kompetanseutvikling som planlagt og økt tilskudd fra fylkeskommunen. Avvik mellom 
budsjett og regnskap for Stjerten barnehage skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter. 

Avvik mellom budsjett og regnskap på området styrket tilbud til barnehagebarn skyldes at 
kostnaden er belastet PPT i grunnskolen. 

Rammen for førskolelokaler ble økt med 68 tusen i løpet av året pga rensing av 
ventilasjonsanlegget ved Vangstunet barnehage. Både barn og voksne hadde da i lenger tid 
hatt problem med for dårlig luftkvalitet. Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes mindre 
utgifter til lønn i forhold til fordelte utgifter.
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Budsjettmessige endringer og tiltak 

Økonomiske og personellmessige konsekvenser - Omstillingstiltak
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Omstilling av 
tjenesteproduksjon / 

tiltak

Inn-
førings

dato

Øk. 
kons

St. 
hjemler

Gjennomføring

Stillingsøkning,Vangstunet
barnehage 

01.08.16 256 0,80

Fast vikar tilsatt.  Mer stabil 
grunnbemanning da ressursen ligger oppå 
grunnressurs og blir satt inn der det er 
behov. 

Reduksjon i ledelsesressurs, 
Vangstunet 

01.08.16 -39 - 0,14

Gjennom budsjett var det planlagt at 
oppgaver tilsvarende 0,14 årsverk skulle 
løses av sektorleder oppvekst. Tiltaket ble 
innarbeidet i 1. tertial, men gjeninnført 
ettersom sektorleder oppvekst ble fungerende 
rektor ved Statland skole fom 01.08. 

Overtallighet, Stjerten

01.01.16 - 142 - 0,32

Gjennomført. Ansatte fikk tilbud om utvidet 
stilling ved Stjerten barnehage pga 
omfordeling av renholdsressurs og ledig 
vikariat. 

Kun tilby plass til barn med 
rett

01.08.16 - 150 - 1,00
Ikke gjennomført, dvs ingen effekt, da alle 
søkere hadde rett til plass

Diverse utstyr til økt 
kreativitet

Delvis gjennomført høst 2016 knyttet til 
investering i uteområdet. Resterende 
oppgaver blir utført vår 2017

Planlagte reduksjoner på i alt 1,14 årsverk ble altså ikke gjennomført. På grunn av færre barn i 
Vangstunet barnehage, ble bemanningen likevel redusert med 0,60 årsverk. I tillegg til liten tilgang på 
vikarer, ble det ikke leid inn fullt ut ved fravær. Dette bidro til at barnehagen totalt drev innenfor 
fastsatt rammer. Sektorleder oppvekst sin fungering som rektor bidrar til innsparing på rådmannens 
område med 0,54 årsverk.

Spesielle utfordringer:
Overtallighet ved Stjerten barnehage ble løst uten oppsigelser. 

Det var vår 16 en utfordring å skaffe vikarer, spesielt ved korttidsfravær.  Etablering av fast 
stilling fom 01.08.16 har avhjulpet vikarsituasjonen da ressursen er lagt oppå 
grunnbemanning. Vangstunet barnehage fikk igjen lærling fom høst 16.  

Det har vært en utfordring knyttet til innfordring av foreldrebetaling. Flere har mottatt varsel 
om oppsigelse, men ingen har mistet plassen. Kommunen mottok en klage på kun tilbud om 
fire og fem dager. Klager fikk ikke medhold.  
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Tjenesteresultat og måloppnåelse 

KOSTRATALL 
Namdalseid Kommunegruppe 5

2015 2016 2015 2016
Netto driftsutgifter til 
barnehager pr. innbygger 
1-5 år 119 321 114 128 130 660 149 715
Korrigerte oppholdstimer 
pr årsverk til 
basisvirksomhet 10 846 10 977 9 470 9 202
Andel barn 1 – 5 med 
barnehageplass 82,1 87,2 88,9 89,1
Andel barn i barnehage 
med oppholdstid 33 timer 
eller mer per uke 100,0 100,0 93,0 89,6
Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 37,0 40,7 31,2 31,1
Andel styrere og ped. 
ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning 100,0 100,0 84,5 82,8

Kommunen hadde full barnehagedekning for de som søkte innen fristen. Høst 2016 var 
belegget 78 plasser ved Vangstunet og 14 plasser ved Stjerten. 

Inntektsgradert foreldrebetaling ble innført fom 01.05.15 og gratis kjernetid (20 t/u) for 4- og 
5-åringer fom 01.08.15. Gratis kjernetid ble utvidet til å gjelde 3-åringer fom 01.08.16. Seks 
familier fikk innvilget inntektsgradert foreldrebetaling barnehageåret 2015/2016. Ingen fikk 
innvilget gratis kjernetid.

For barnehageåret 2016/17 kom det inn 6 søknader om inntektsgradert foreldrebetaling og 
gratis kjernetid. Av disse har:

 1 fått avslag på både gratis kjernetid og inntektsredusert foreldrebetaling pga for høy 
samlet inntekt i husholdningen

 1 fått avslag på gratis kjernetid pga for høy inntekt i forhold til dette, men fikk 
innvilget inntektsgradert foreldrebetaling

 4 fått innvilget både gratis kjernetid og inntektsgradert foreldrebetaling 

Uteområdet ved Vangstunet ble ikke ferdig oppgradert høst 2016, men avsluttes vår 2017.

Barnehagerapport
Barnehagene har fulgt opp anbefalingene i barnehageeiers rapport. 

Ansatte er flinke til å se barna og tilrettelegge for det enkelte barnet. De er gode på å følge 
barnas initiativ og gi dem medvirkning i hverdagen. 

Vangstunet: Skjemaet for bruk i foreldresamtalen ble endret etter innspill fra foreldre. Det er 
ikke gjort noe mer for å styrke engasjementet til foreldrerådet enn det som allerede gjøres. 
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Med tanke på tilbakemelding på rolleavklaringen i barnehagen, har det vært en prosess 
internt, og det vil skje endringer fra høsten 2017. Målet er å bli mer synlig for foreldrene.

Stjerten: Bemanningen oppleves som tilfredsstillende. Forventningene mellom hjem og 
barnehage må avklares hver høst. Med tanke på det digitale, er det innkjøpt nettbrett, høyttaler 
og cd-spiller. Det er trådløst nett som kan brukes. 

Vangstunet er fortsatt sertifisert til Grønt Flagg og jobber godt innenfor dette området. 

Ingen barn søkte om tilskudd til tøybleier. 

3.10 Grunnskole, SFO og voksenopplæring 
Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Grunnskole, SFO og 
voksenopplæring

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

202 Grunnskolen 17 286 247 17 621 500 335 253 98,1 16 846 172
211 Styrket tilbud til førskolebarn 175 082 379 000 203 918 46,2 372 365
213 Voksenopplæring -30 352 52 900 83 252 -57,4 -117 251
215 SFO 161 792 151 800 -9 992 106,6 68 834
222 Skolelokaler 4 619 601 4 729 900 110 299 97,7 4 411 402
223 Skoleskyss 829 065 827 000 -2 065 100,3 815 729

SUM: 23 041 435 23 762 100 720 665 97,0 22 397 251

I løpet av året fikk ramme for funksjon grunnskole en netto øking på 7 tusen.  På utgiftssiden 
ble det økte utgifter knyttet til LOS-funksjonen pga for lav budsjettering i opprinnelig 
budsjett, samt videreføring av klassedeling fom høst 16. Økte inntekter grunnet tilskudd fra 
staten samt reduserte lønnsutgifter for lærling siste halvdel av året da Namdalseid skole ikke 
fikk lærling.  Avvik mellom budsjett og regnskap grunnskole skyldes i hovedsak reduserte
lønnsutgifter (faste og vikarer), mindre kjøp av tjenester, mindre utgifter til 
kompetanseutvikling enn planlagt og økt refusjon fra andre kommuner. Økte utgifter grunnet
PPT- utgifter for førskolebarn. Rammen for skolefritidsordning (SFO) ble økt i løpet av året 
med netto 7 tusen knyttet til redusert foreldrebetaling og økte lønnsutgifter. Rammen for 
skolelokaler ble økt med 27 tusen som i hovedsak skyldtes økte kostnader til vedlikehold av 
Statland skole og svømmehall. Avvik mellom budsjett og regnskap skolelokaler skyldes i 
hovedsak mindre utgifter i forhold til omfordelte utgifter. Avvik mellom regnskap og budsjett 
voksenopplæring skyldes i hovedsak mindre kjøp av tjenester og økt tilskudd fra staten. 
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Budsjettmessige endringer og tiltak 

Økonomiske og personellmessige konsekvenser - Omstillingstiltak
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)
Omstilling av 
tjenesteproduksjon / tiltak

Inn-
førings

Øk. 
kons

St. 
hjeml
er

Gjennomføring

Stillingsreduksjon pedagog, 
Namdalseid skole 

01.08.16 - 152 - 0,48

Tiltaket ble gjennomført. På den andre 
siden ble timer til deling på mellomtrinnet 
opprettholdt på samme nivå som 2015/16 
noe som medførte økt bemanning på 0,94 
årsverk og en økt utgift på 233 tusen. Dette 
ble finansiert nesten fullt ut gjennom statlig 
tilskudd ment for styrking av 1. – 4. trinn. 
Delingen ble gjennomført for å bevare et 
godt og forutsigbart læringsmiljø. 

Stillingsreduksjon assistent, 
Namdalseid skole

01.08.16 -38 - 0,18
Tiltaket gjennomført. Ingen overtallighet.

Stillingsreduksjon pedagog, 
Statland skole

01.08.16     -134 - 0,46  

Tiltaket gjennomført. Medførte ingen 
oppsigelse. Fom medio oktober var det 
nødvendig å styrke bemanningen med 0,4 
årsverk. Dette skyldtes både økt behov for 
tilrettelegging både faglig og sosialt. 
Tiltaket ble finansiert gjennom ledige 
lønnsmidler knyttet til både faste og 
midlertidige stillinger. 

Innkjøp av lærebøker 98
Det ble innkjøpt nye bøker i KRLE og 
norsk.

Mobilskole, elektronisk 
meldebok

17

Tiltaket gjennomført. Tatt i bruk ved 
Namdalseid skole og planlagt igangsatt vår 
17 ved Statland skole. Både foresatte og 
ansatte er fornøyde.

Spesielle utfordringer:
Rektor ved Statland skole har permisjon fom 1. september 2016 til 1. januar 2018. Sektorleder 
oppvekst har fungert som rektor, noe som har gått utover oppgavene til sektorleder.

Det er tatt tak i miljøutfordringene ved skolen, og dette må fortsatt ha fokus. Elever, foreldre 
og ansatte må utarbeide en ny sosial læreplan som kan virke forebyggende opp mot det 
psykososiale miljøet. I tillegg må samarbeidet heim - skole ha fokus på økt læringstrykk. 

Tjenesteresultat og måloppfyllelse (Tilstandsrapport 2016)
Elevtallsutvikling: (pr 1. oktober)

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Namdalseid skole 157 164 170 164
Statland skole 26 26 33 35
Namdalseid kommune 183 190 203 199

Andel gutter i 2015 er henholdsvis 54 % for Namdalseid skole og 38 % Statland skole. Dette 
forholdstallet er viktig når en analyserer resultatene på kartlegginger/nasjonale prøver og med 
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tanke på andel elever med spesialundervisning. Skjevfordeling på antall gutter/jenter på 
Statland skole vil også kunne ha betydning for det sosiale miljøet. 

Andel elever med spesialundervisning
2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Namdalseid skole 3,8 4,3 5,3 12,8
Statland skole 3,8 3,8 6,1 11,4

Målet om å holde andel elever med spesialundervisning under 6 % er nådd.  Dette har skjedd 
gjennom en dreining fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring.  Et av tiltakene for å 
klare dette er bruk av to-lærer i grunnleggende fag ved Namdalseid skole og deling i 
hovedfagene på ungdomsskolen på Statland. Det at kommunen har en felles kontaktperson i 
PPT og felles spes.ped.koordinator for begge skolene, har også bidratt positivt i dette arbeidet. 
Lærerne er bevisst på å ha fokus på praktisk og variert undervisning og felles 
vurderingspraksis med vekt på utvikling. Skolene gjennomfører lesekurs og har fokus på 
begrepslæring.  PPT jobber mer systemretta i klasser med utfordringer. Skolene tilbød elever 
alternative opplæringsarenaer gjennom lokalt næringsliv og Fjellstyret. Arbeidslivsfag ble 
tilbudt som alternativ til fremmedspråk. Begge skoler hadde tilbud om entreprenørskap og 
elevbedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og deltok også på Gründercamp.

Så langt det er mulig blir det prioritert å sette inn faglærere på ungdomstrinn i alle 
grunnleggende fag. Namdalseid skole har utfordringer da en mangler noe kompetanse. 

Bedre læringsmiljø

Ingen elever skal oppleve mobbing på skolen/skolebussen/skoleveien. Skolene skal score 
minst 4 på områdene sosial trivsel, læringskultur og felles regler i elevundersøkelsen.  Jo 
høyere tall, desto bedre resultat med unntak for mobbing der lave tall betyr godt resultat. 

Resultater, elevundersøkelsen 2016/2017: 7. årstrinn, (skala fra 1 – 5)

Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt
Trivsel 4,0 4,3 4,4
Læringskultur 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,1 4,2 4,3
Mobbing 1,3 1,3 1,3

Namdalseid når målene for trivsel, læringskultur og praktisering av felles regler for elevene. 
Tall for mobbing er ikke sammenlignbare med tidligere år. Det er fortsatt for mange elever 
som blir mobbet.

På grunn av lavt elevtall ble programmet «Kjærlighet og grenser» utsatt til 2017. 
Foreldrenettverk er etablert ved Namdalseid skole. Elevrådet ved Namdalseid skole har 
medvirket i utarbeidelsen av satsingsområder for læringsmiljøet. Elevrådet på mellomtrinnet 
har vært involvert i drift av Trivselsagenter i friminuttene. Lærings-/elevmiljøet ved Statland 
skole har hatt stort fokus.  Både LOS, heim og skolehelsetjenesten samarbeider med skolen 
både opp mot enkeltelever, grupper og klasser.   
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Resultater elevundersøkelsen 2016/2017: 10 årstrinn (skala fra 1 – 5)
Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt

Trivsel 3,5 4,1 4,2
Læringskultur 3,3 3,8 3,8
Felles regler 3,7 3,8 3,9
Mobbing 1,7 1,3 1,3

Målet er ikke nådd. Elevene ser ikke ut til å trives på skolene. Når det gjelder læringskultur, 
opplever elevene at det ikke er arbeidsro. De ser heller ikke viktigheten av å jobbe godt med 
skolearbeidet. Når det gjelder felles regler, opplever elevene ved begge skoler ulik reaksjon 
fra lærerne når ordensregler brytes. Skole og heim må bli enige om tiltak som kan bedre 
læringskulturen. I dette arbeidet inngår tiltaket med innføring av foreldrestandard som handler 
om forventningsavklaring til heim, elev og foreldre.  Andelen som blir mobbet er for høy. 

Elevrådet på ungdomstrinnet ved Namdalseid skole har gjennom skolemiljøutvalget vært 
involvert i utarbeidelsen av satsingsområder for å bedre læringsmiljøet. Lærings-/elevmiljøet 
har hatt stort fokus pga utfordringer i elevgrupper på ungdomstrinnet ved Statland skole. Både 
LOS, heim og skolehelsetjenesten samarbeider med skolen.  For begge trinnene er det ved 
begge skoler gjennomført utflukter, turer og aktivitetsdager på tvers av trinn og på trinn. 

Bedre læringsutbytte

Resultater, elevundersøkelsen 2016/2017:  7. årstrinn, (skala fra 1 – 5)
Målet er å score minst 4 på hvert område. 

Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4
Støtte hjemmefra 4,1 4,4 4,4
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9
Mestring 3,8 4,0 4,1
Motivasjon 3,9 3,9 4,0

Namdalseid kommune når målet knyttet til støtte fra lærerne, støtte hjemmefra og faglig 
utfordring. På området vurdering for læring ønsker elevene på Statland mer involvering i 
vurdering av eget arbeid, hva det skal legges vekt på når noe skal vurderes og hvordan bli 
bedre i fag. Namdalseid skole når målet også for vurdering for læring. Når det gjelder 
motivasjon trekkes resultatet kraftig ned fordi elevene svarer at de ikke liker skolearbeid. Når 
det gjelder mestring, opplever elevene at de ikke forstår hva som blir gjennomgått. 

Resultater, elevundersøkelsen 2016/2017:  10. årstrinn, (skala fra 1 – 5)
Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt

Støtte fra lærerne 4,0 4,0 4,0
Støtte hjemmefra 3,8 4,0 4,0
Faglig utfordring 4,2 4,2 4,2
Vurdering for læring 3,3 3,3 3,3
Mestring 3,8 3,9 4,0
Motivasjon 3,2 3,5 3,5
Utdannings- og 
yrkesopplæring

3,8 3,9 3,8
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Namdalseid kommune når målene knyttet til støtte fra lærerne, samt at elevene får 
tilstrekkelig faglig utfordringer.  En elev ved Statland skole tar matematikk på videregående 
nivå. Når det gjelder støtte hjemmefra, ønsker elevene at foreldrene viser mer interesse for 
hva de gjør på skolen, at de gir mer oppmuntring og mer hjelp til lekser.  Innenfor vurdering 
for læring skårer elevene dårligst (under 3) knyttet til medvirkning i hva som skal vurderes og 
om de får være med på å vurdere eget arbeid. De ønsker seg også mer tilbakemelding som kan 
gjøre dem bedre i fag. Når det gjelder mestring, opplever elevene at de både får for vanskelige 
oppgaver på skolen og hjemme. I tillegg forstår de ikke hva lærer forklarer. Området 
motivasjon har dårlig skår fordi elevene svarer at de ikke trives på skolen og at de ikke liker 
skolearbeid.  

Kartleggingsprøver
Kommunens mål: Elever som er i stand til det, skal ligge over kritisk grense i lesing, skriving, 
regning og engelsk på obligatoriske kartlegginger, samt tilegne seg en minstestandard i 
databruk.  Alle obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver på 1. – 4. årstrinn er 
gjennomført. Resultater på kartleggingsprøver legges inn i Vokal og gjennomgås. Elever 
under kritisk grense drøftes med spes.ped.koordinator og PPT og tiltak iverksettes. Det er 
fokus på begrepsinnlæring og lesestrategier. 

Nasjonale prøver 
Resultatene fra nasjonale prøver kan gi en indikasjon på hvor skolene bør sette inn innsats. 
Samtidig er det nødvendig å se resultatene over flere år før en kan trekke sikre konklusjoner
Kommunen har som målsetting å oppnå minst samme resultat som nasjonalt. (Tallene er 
avrundet til nærmeste hele tall).

Antall elever i prosent fordelt på de tre mestringsnivåene
Resultater nasjonale prøver
for 5. kl

Namdalseid Nord-
Trøndelag

Nasjonalt

Lesing 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16
Andel elever mestringsgrad 1 19 27 31 28 25 24
Andel elever mestringsgrad 2 63 53 51 52 51 49
Andel elever mestringsgrad 3 18 20 18 20 24 27
Regning
Andel elever mestringsgrad 1 15 31 29 30 23 23
Andel elever mestringsgrad 2 63 46 54 52 52 51
Andel elever mestringsgrad 3 22 23 17 18 25 26
Engelsk
Andel elever mestringsgrad 1 26 62 33 33 24 25
Andel elever mestringsgrad 2 63 31 51 52 52 51
Andel elever mestringsgrad 3 11 7 16 15 24 24

For 5. klasse har det vært en fin framgang i alle fag.  Det er langt færre elever på 
mestringsnivå 1 i forhold til i fjor. Resultatene ble brukt til å lage individuelle mål. 
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Antall elever i prosent fordelt på de fem mestringsnivåene der nivå 1 og 2 og nivå 4 og 5 
er slått sammen.

Resultater nasjonale prøver for 8. 
kl

Namdalseid Nord-
Trøndelag

Nasjonalt

Lesing 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16
Andel elever mestringsgrad 1 og 2 33 32 18 37 28 30
Andel elever mestringsgrad 3 34 37 44 38 41 38
Andel elever mestringsgrad 4 og 5 33 31 28 25 31 32
Regning
Andel elever mestringsgrad 1 og 2 33 53 24 38 29 30
Andel elever mestringsgrad 3 45 26 42 39 39 37
Andel elever mestringsgrad 4 og 5 22 21 24 23 22 33
Engelsk
Andel elever mestringsgrad 1 og 2 45 29 34 37 27 27
Andel elever mestringsgrad 3 33 53 43 40 43 42
Andel elever mestringsgrad 4 og 5 22 18 23 23 30 21

Det er for mange elever på nivå 1 og 2 i alle fag selv om det er stor forbedring i regning fra i 
fjor. Elever som sliter i lesing og regning vil få tilbud om lesekurs og intensive kurs i regning.  

Antall elever i prosent fordelt på de fem mestringsnivåene der nivå 1 og 2 og nivå 4 og 5 
er slått sammen.
Resultater nasjonale prøver for 

9. kl
Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt

16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16
Lesing
Andel elever mestringsgrad 1 og 2 20 33 20 23 16 20
Andel elever mestringsgrad 3 30 33 38 35 36 33
Andel elever mestringsgrad 4 og 5 50 34 32 42 48 47
Regning
Andel elever mestringsgrad 1 og 2 35 26 30 21 35 19
Andel elever mestringsgrad 3 24 44 38 37 38 34
Andel elever mestringsgrad 4 og 5 20 30 34 42 46 37

Det er fin framgang i lesing fra i fjor med både færre på nivå 1 og 2 og flere på nivå 4 og 5.  
Det er for mange elever på 2 i regning. Her er det imidlertid ingen på nivå 1. Det har vært 
fokus på lesing hver dag, lesing i alle fag, lesestrategier og lesekontrakter med heimen. I 
regning må det fortsatt jobbes med problemløsningsoppgaver. 

Standpunkt og eksamen skriftlig sammenlignet med nasjonalt nivå 2015/2016:
Namdalseid 

eksamen
Namdalseid 
standpunkt

Nasjonalt
Eksamen

Nasjonalt 
standpunkt

Engelsk skriftlig 3,3 4,2 3,6 3,9
Norsk hovedmål skriftlig 3,6 4,0 3,5 3,8
Norsk sidemål skriftlig 3,0 3,6 3,2 3,6
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Kommunen har som målsetting å oppnå minst samme resultat som nasjonalt.  Det er 
forholdsvis stort sprik mellom eksamenskarakter og standpunkt.

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Namdalseid Kommunegruppe 5

2015 95,2 98,7
2014 100,0 98,0

Det er for mange som ikke gjennomfører videregående i kommunen. Dette blir fortsatt en 
viktig oppgave for losen og skolehelsetjenesten i samarbeid med videregående skole og 
foreldre. 

Grunnskolepoeng fra 2014/2015 og 2015/2016

Karaktersettingen i standpunkt danner grunnlaget for grunnskolepoengene: 
Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt

2015/2016 40,5 40,6 41,1
2014/2015 41,1 41,9 40,7

Resultatene viser nedgang. Namdalseid skole har hatt gradvis framgang fra 35,2 poeng i 2011 
til 40,8 i 2016. 

Ressurser - Undervisningspersonell og materiell 2016/2017 (tall fra 2015/2016 i parentes):
Namdalseid 

skole
Statland 

skole
Nord-

Trøndelag
Nasjonalt

Elever pr undervisningsårsverk 10,7 (7,9) 5,7 (6,0) 11,3 (11,3) 12,3 (12,3)
Lærertetthet 1. – 7. trinn 13,0 (12,6) 5,9 (5,9) 11,9 (11,9) 13,4 (13,4)
Lærertetthet 8. – 10. trinn 10,0 (6,1) 7,3 (7,9) 13,8 (14,0) 14,2 (14,2)
Lærertetthet i ord. undervisning 12,9 (9,6) 7,5 (7,3) 15,7 (15,8) 17,0 (16,9) 

Det ble rapportert inn feil i GSI 2015/16 med for mange timer til undervisning. Det er blitt 
satt inn to-lærer i hovedfagene ved Namdalseid skole for å kunne gi bedre tilpasset opplæring.  
Lærertettheten ved Statland skole er relativt stabil. 

KOSTRATALL 

Namdalseid Kommunegruppe 5 Nord-Trøndelag
2015 2016 2015 2016 2015 2016

Lønnsutgifter per elev 97 407 118 040 92 240
Netto driftsutgifter 
grunnskolesektoren pr 
innbygger 13 726 14481 16 601 17 197 13 650 14 065
Korrigerte brutto 
driftsutgifter til grunnskole 
per elev 91 769 98 053 116 636 125 104 92 193 96 154
Driftsutgifter til inventar 
og utstyr per elev 1 103 1 122 906 1 290 863 1 166
Driftsutgifter til under-
visningsmateriell per elev 1 316 1 978 2 108 2 310 1 408 1 431
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I forhold til kommunegruppe 5 bruker Namdalseid mindre på grunnskole og SFO. 

Måloppnåelse for de tidligere politisk vedtatte satsingsområdene: 

Tilpasset opplæring
Jf. resultat og kommentarer fra nasjonale prøver og resultatene for støtte fra lærerne, støtte fra 
foreldrene, faglig utfordring, vurdering for læring, mestring og motivasjon i 
elevundersøkelsen. Mulighet for arbeidslivsfag, alternativ undervisning, valgfag, mer vekt på 
praktisk og variert undervisning, fysisk aktivitet og underveisvurdering, bidrar godt i arbeidet 
med å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. 

Logopedtjenesten knyttet til elever er løst gjennom innleie på timebasis. Logopeden har fulgt 
opp enkeltelever og veiledet foreldre og lærere. Helsestasjonen har deltatt i overgangsmøter 
og på foreldremøte for skolestartere. Overgangsordningen er evaluert i et møte mellom 
barnehage og skole.  Begge skoler har samarbeidet med barnevernet om enkeltsaker. 

Begge skolene har tilbudt arbeidslivsfag som et alternativ til annet fremmedspråk på 
ungdomsskolen. Statland skole har tilbudt entreprenørskap og elevbedrift i samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap. 

Valgfag ble gitt til elever på 8. - 10. årstrinn. Ut fra interesse og lærerkompetanse ble det ved 
Namdalseid skole gitt tilbud om Design – redesign, Natur og miljø og friluftsliv og Fysisk 
aktivitet og helse. Elevene ved Statland skole fikk tilbudet Fysisk aktivitet og helse. 
Valgfagene bidrar til mer praktisk opplæring.

Losen har hatt følgende hovedoppgaver i 2016:
Statland skole: Det er gjennomført gruppesamtaler og observasjoner i 
undervisningssituasjoner og friminutt gjennom hele skoleåret. Disse har bidratt til at elevene 
føler de har medbestemmelse i skolehverdagen. Tilbakemeldinger fra elevene tilsier at dette 
fungerer. Losen har fulgt opp elever både på barnetrinn og ungdomstrinn gjennom 
familiesamtaler, samarbeid med andre instanser, bidratt til å skaffe praksisplasser/alternative 
dager og deltatt på ansvarsmøter/samarbeidsmøter. 

Namdalseid skole: Losen har jobbet med miljøarbeid i 2. og 5. klasse gjennom blant annet 
støttesamtaler med lærere og deltakelse på ansvarsmøter. Losen har fulgt opp elever både på 
barnetrinn og ungdomstrinn. 

Videregående skole/lærlinger: Losen har samarbeidet med BUP (barne- og 
ungdomspsykiatri), PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), OT (oppfølgingstjenesten) og 
NAV om enkeltelever.

Det jobbes kontinuerlig med å få en bedre og mer sammenhengende tjeneste for barn og unge 
slik at det forebyggende arbeidet blir satt mer i system. Namdalseid kommune deltar som et 
ledd i dette arbeidet i KS Nettverket «Bedre samhandling for barn og unge». I dette nettverket 
deltar også Fosnes kommune og helsesøster fra Namsos. Både ansatte fra helse, oppvekst og 
PPT er med i det kommunale nettverket, samt at en har koblet på brukerrepresentant. 
Kommunen deltar i en prosjektgruppe for å få på plass en bedre samordningsmodell mellom 
kommunen og barnevernet. 
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Sosial kompetanse
Jf. resultatene for trivsel, læringskultur, felles regler og mobbing fra elevundersøkelsen. 
Skolene er med i PREMIS og har gjennom dette valgt «Kjærlighet og grenser” som tema i 7. 
klasse. Det ble gjennomført foreldremøte på tvers av trinn i ungdomsskolen med tema 
grensesetting ved Namdalseid skole. Skolene deltok i kampanjen «Voksne for vennskap». 
Overgangsturer og andre tiltak i sosial læreplan er gjennomført. § 9a i opplæringsloven 
(elevenes psykiske og fysiske læringsmiljø) er gjennomgått i elevråd og klasser og for ansatte
og foreldre. PPT har jobbet med foreldregrupper i første klasse og med veiledning og støtte til 
lærerne i en annen klasse. 

Statland skole har jobbet mye opp mot utfordringer knyttet til at elevgruppen blir mindre. 
Dette gjelder både faglige og sosiale utfordringer. Tett samarbeid mellom LOS, heim og 
skolehelsetjeneste og foreldremøter med fokus på elevmiljøet, er gjennomført. Dette arbeidet 
videreføres. Det er blant annet innført felles spiseplass for elever på mellom- og 
ungdomsskolen. 

Lokalkunnskap, kosthold og friluftsliv. 
Leirskole er gjennomført for elever ved begge skolene. Tiltaket ble gjennomført med hjelp av 
foreldrene i deler av opplegget. 

Foreldremedvirkning. 
Foreldrenettverk gjennom opplegg på 4 kvelder er gjennomført i 1. klasse ved Namdalseid 
skole. Foresatte er fornøyde, men det må jobbes mer med å få med alle.  

Det var lav deltakelse (16 %) på foreldreundersøkelsen ved Namdalseid skole.  Statland skole 
gjennomførte ikke undersøkelsen. 

Det er gjennomført fire møter både i FAU og SU/SMU ved Namdalseid skole i løpet av året. 
Følgende saker er drøftet: Brukerundersøkelsen, skoleeierrapporten, mobilfri skole, 
idrettsbygg/renovering, miljøhandlingsplan, budsjett- og økonomiplan og årsmelding. Ved 
Statland skole er det gjennomført tre foreldremøter der skoleeierrapporten, mobilfri skole, 
elevenes læringsmiljø og budsjett og økonomiplan er drøftet. 

Elevmedvirkning; 

Resultatene fra elevundersøkelsen 2016/17 viser:
Årstrinn Namdalseid Nord-Trøndelag Nasjonalt
7. trinn 4,0 3,8 3,8
10. trinn 3,2 3,3 3,3

Kommunen når målet for 7. trinn. Elevene på 10. trinn ønsker mer medvirkning i hvordan det 
skal jobbes i fag. Elevene mener videre at skolen ikke hører på deres forslag og at de ikke får 
være med på å bestemme hvilke regler som skal gjelde i klasserommet.  

Kurs for elevråd og ungdomsråd ble ikke gjennomført i 2016. Det var god samhandling 
elevråd og ungdomsråd ettersom møtene i elevrådene koordineres med møtene i 
ungdomsrådet. Det har vært regelmessige møter i elevrådene. Det oppleves imidlertid som en 
utfordring at sakspapirene til ungdomsrådet blir sendt ut med få dager til bearbeiding. Det ble 
gjennomført kurs i kulturarrangement.
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Det var systematisk oppfølging av elevundersøkelsen i elevråd og skolemiljøutvalg ved 
Namdalseid skole. Resultatene er gjennomgått i personalet, elevrådet, FAU-styret og 
skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget ved Namdalseid skole vedtok satsing på trivsel, 
motivasjon, elevvurdering, foreldreengasjement. 

Kompetanse. 

En ansatt ved Statland skole og to ved Namdalseid skole fullførte matematikk 1- 7. To ansatte 
ved Namdalseid skole startet videreutdanning i matematikk 1- 7, derav en med påbygging til 
60 stp. En ansatt ved Statland skole startet videreutdanning i norsk 5 – 10. Kommunen 
prioriterer hovedfagene for å sikre mer robuste fagmiljø. Det er fortsatt behov for 
kompetanseheving spesielt innenfor fagene norsk og engelsk. 

Skoleeierrapporten.
Begge skolene har gjennomgått rapporten som har ført til nyttige og utviklende diskusjoner i 
kollegiet, mellom lærere og elever og mellom heim og skole. Namdalseid skole har kvittert ut 
alle anbefalingene. Hovedfokuset til Statland har vært utfordringene knyttet til læringsmiljøet 
og vil fortsatt ha fokus framover. 

Tilsyn
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Namdalseid skole knyttet til gjennomføring av 
nasjonale prøver. Kommunen fikk to avvik som er lukket. 

Klager
Namdalseid skole hadde to klager på eksamenskarakter. Fylkesmannen ga medhold på den 
ene klagen, som ble forbedret. Namdalseid skole hadde en klage på standpunkt i orden. 
Klager fikk medhold pga saksbehandlingsfeil. 

Annet
 Namdalseid skole er sertifisert for Grønt Flagg
 FAU ved Statland engasjerte seg og fikk sponset gratis frukt/grønt fra lokalt 

næringsliv vår 16. 
 Mobilfri skole. Prøveordningen med mobilfri skole er evaluert ved begge skoler. 

Begge skoler ønsker en videreføring. Egen sak i kommunestyret juni 2017. 

Skolefritidsordningen (SFO)
Antall barn i ordinær SFO per 01.10.16 

2016/17 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Namdalseid skole 10 12 19 15 20
Statland skole 1 2 2 3 1

Skoleskyss
68 % av elevene ved Namdalseid skole og 77 % av elevene ved Statland skole hadde 
skoleskyss. 

Leksehjelp
Gjennomført som planlagt. 
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Basseng
Begge bassengene har vært åpne i 2016.  

Voksenopplæring
Kjøp av tjenester i Namsos fungerer godt. Det ble gitt tilbud til to minoritetsspråklige voksne, 
samt spesialundervisning til en ordinær voksen.  Det er videre gitt logopedisk hjelp til tre 
voksne.

3.11 Helsetjenester

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Helsetjenester, sosialtjenester 
og barnevern 

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
forbruk av 

budsjett Regnskap
2015

23200 Skole- og helsestasjon 1 014 436 998 400 -16 036 101,6 1 076 605
23251 Varmbading 32 120 26 000 -6 120 123,5 11 317
23351 Krise- og incestsenter 90 168 100 000 9 832 90,2 39 004
23400 Aktiviseringstiltak 602 117 567 200 -34 917 106,2 197 891
23403 Støttekontakt 182 533 191 200 8 667 95,5 239 118
23404 Avlastningstiltak 534 209 536 700 2 491 99,5 909 475
24100 Legekontoret 3 220 194 3 136 600 -83 594 102,7 1 987 304
24102 Fysioterapitjenesten 1 887 536 1 821 800 -65 736 103,6 1 857 343
24103 Legevakt 905 124 620 000 -285 124 146 606 604
24104 Frisklivstilbud 117 406 117 300 -106 100,1 168 157
24151 Psykiatriske tjenester 97 600 97 600 0 100 94 800
24300 Tiltak mot rusproblemer 162 553 146 600 -15 953 110,9 120 562
25451 Kløvertunet 4 692 776 4 682 400 -10 376 100,2 4 567 583
25462 Psykisk helsetjeneste 750 163 726 300 -23 863 103,3 810 740
25463 Kreftomsorg -53 522 -27 700 25 822 193,2 -48 647

SUM Helsetjenestene 14 235 413 13 740 400 -495 013 103,6 12 637 856

Regnskapet viser et merforbruk på 495 tusen. Oppsummering av avvik:
 Økt kjøp av kommunale aktivitetsplasser MN-vekst
 Noe mindre inntekter enn budsjettert ved legekontoret
 Regnskapet for legevakt viser et merforbruk på kr. 285 tusen. Det er her bokført 

utgifter til MNS-kommuneoverlege. Legevakt har et mindreforbruk på 6 tusen.
 Merforbruket for enheten er etter dette 204 tusen (forbruk av budsjett 101,5 %)  
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Tjenesteresultat og måloppnåelse
KOSTRA- tall helsetjenesten, 2014, 2015 og 2016

Namdalseid kommune
Gj.snitt

K.gruppe 5
Nord-

Trøndelag
2014 2015 2016 2016 2016

Legeårsverk pr. 10 000 
innbyggere, kommunehelsetj. 12,2 12,3 12,6 16,6 10,9
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 
innbyggere, kommunehelsetj. 16,0 16,3 16,5 11,7 9,1
Legetimer pr. uke pr. beboer i 
sykeheim 0,53 0,42 0,46 0,38 0,42
Fysioterapitimer pr. uke pr. 
beboer i sykeheim 0,38 0,30 0,33 0,29 0,23
Gj.snitt listelengde fastlege 637 636 645 932 1067
Brutto driftsutg. helsetjenester 
pr. innbygger 4 952 5 347 6 266 6 279 3 443

Vedtatte tiltak i budsjett 2016 er i hovedsak fulgt opp og kan kommenteres på følgende måte:
Omstilling av 

tjenesteproduksjon/tiltak i 
vedtatt budsjett 2016

Inn-
førings

dato

Øk.kons.
2016

i 1000 kr

pers.kons.
2016

Årsverk
Gjennomføring

Opphør kjøp av tjenester fra 
andre kommuner 01.07.16 -269

Gjennomført som planlagt fra 
01.07.2016

Opphør SLT-koordinator (rus)

01.09.16 -109 - 0,40

Kommunen fikk våren 2016 tildelt kr. 
300 tusen til rus og psykisk helse barn 
og unge. Ressursen ble videreført. 
Ressurser er avsatt fram til juni 2017.

Videreføring BPA-utland 01.01.16 220 + 1,00 Tiltaket gjennomført som vedtatt
Stillingsreduksjon Kløvertun 01.01.16 -27 - 0,28 Tiltaket gjennomført som vedtatt
Inntjeningskrav legetjenesten

01.01.16 -100
Ikke oppfylt, inntekter økt med 40 
tusen

Aktivitetsuke PU
01.01.16 11

Tiltak gjennomført som vedtatt. Også i 
2016 et vellykket arrangement med 
brukere fra mange kommuner i MNR

Økning helsestasjon/skoleh.tj.
0 0

Ønsket tiltak i budsjett 2016, men ikke 
funnet rom for dette 

Økning VTA-plasser
0 0

Ønsket tiltak i budsjett 2016, men ikke 
funnet løsninger sammen med NAV

Legekontoret
Legekontoret har hatt full drift gjennom hele 2016. En av våre fastleger hadde 
svangerskapspermisjon/permisjon uten lønn i hele 2016, men kommunen har fått rekruttert en 
vikar som har gjort en utmerket jobb både overfor pasienter og samarbeidspartnere.

2013 2014 2015 2016
Pasienter med fastlege Namdalseid 1 286 1 269 1 266 1 273

Pasienter med fastlege ved Namdalseid legekontor viser en svak oppgang. Vi håper på en 
større økning nå når vi igjen har faste, stabile og dyktige leger. Namdalseid kommune må 
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betale gjestepasientoppgjør til nabokommuner for alle innbyggere som har fastlege i andre 
kommuner.

Namdalseid legekontor måtte bytte ut en del medisinsk utstyr pga. havari i løpet av 2016 noe 
som medførte behov for tilleggsbevilgninger.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Kommunen hadde i 2016: 1 årsverk helsesøster og 0,4 årsverk psykiatrisk sykepleier ansatt i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg kjøper kommunen 0,1 årsverk jordmortjeneste 
av helseforetaket. Tjenesten har vært stabil og god.

Sammen med Psykisk helsetjeneste har skolehelsetjenesten satt inn relativt store ressurser ved 
Statland skole høsten 2016. Dette arbeidet videreføres i 2017.

Vår helsesøster har fått permisjon fra sin stilling. Namdalseid kommune inngikk derfor 
samarbeid med Namsos kommune om helsestasjon og skolehelsetjenesten fra 01.01.2017.

Tall fra Kostra for helsestasjon og skolehelsetjenesten

Namdalseid kommune
Gj.snitt

K.gruppe 5
Nord-

Trøndelag
2014 2015 2016 2016 2016

Netto driftsutg. Til forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetj. Pr. 
innbygger 0 - 5 år i kroner 11 928 11 912 11 611 12 795 9 184
Netto driftsutg. Til forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetj. Pr. 
innbygger 0 - 20 år i kroner 2 864 2 801 2 679 2 952 2 350
Antall barnefødsler 17 10 10

Rehabiliteringstjenesten
Kommunen har 1,6 årsverk med fysioterapeuter på driftstilskudd og 1,0 årsverk med 
kommunal fysioterapeut (inkl. friskliv). Privatpraktiserende driver med utgangspunkt i lokaler 
i sokkeletasjen på kommunehuset. Det er relativt høy aktivitet og et godt samarbeid med 
LHL-trimmen.

Kommunal fysioterapeut har tilholdssted ved Namdalseid helsetun og har hovedfokus på 
kommunale oppgaver som f.eks. helsestasjon, beboere i institusjon, hjelpemidler og 
boligtilpasning. Kommunal fysioterapeut har også ansvar for kommunens frisklivstilbud og 
aktiviteter i tilknytning til dette.
Forebyggende hjemmebesøk er gjennomført til alle innbyggere som ble 75 år i 2016.

Namdalseid kommune har en eierandel ved Namdal rehabilitering på Høylandet. Plassene er 
et godt supplement til den lokale rehabiliteringstjenesten. Plassene ved Namdal rehabilitering 
er benyttet som planlagt. I tillegg har ambulerende team, logoped og ergoterapeut fra Namdal 
rehabilitering ved flere anledninger bistått Namdalseid kommune i behandling/ oppfølging av 
innbyggere lokalt.

Rus- og psykisk helsetjeneste
Rus- og psykisk helsetjeneste er organisert under enhet for helse- og familie og består av 0,6 
årsverk psykiatrisk sykepleier og 0,9 årsverk psykiatrisk hjelpepleier. I tillegg er psykiatrisk 
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sykepleier ansatt i 0,4 årsverk innenfor helsestasjon/skolehelsetjenesten. Namdalseid 
kommune fikk sommeren 2016 tildelt tilskudd til videreføring 0,4 årsverk til forebyggende 
rus- og psykisk helse overfor barn og unge. Tiltaket er videreført til sommeren 2017.

I samarbeid med KoRus og skolehelsetjenesten gjennomførte rus- og psykisk helsetjeneste 
Ung-data-undersøkelse i 2016. Resultater fra undersøkelsen ble presentert for kommunestyret.

Rus- og psykisk helsetjeneste har også sammen med Namsos kommune arrangert KID-kurs 
(kurs i depresjonsmestring). Her var det deltakere både fra Namsos og Namdalseid.

Tall fra psykisk helsetjeneste 2014 2015 2016
Antall brukere totalt (unge og voksne) 70 70 70
Deltakelse i ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper 20
Oppfølging/samtaler med elever i skolehelsetjenesten 30 21

Tilbud til personer med rusproblemer
Fra juni 2016 opphørte tilskuddet fra Det kriminalitetsforebyggende råd til SLT-koordinator 
(Samordning av lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet). Gjennom tilskudd fra 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fikk kommunen videreført stillingsressursen, men 
fokuset/innsatsen ble mer innrettet mot forebyggende arbeid rus- og psykisk helse. Dette har 
fungert bra. 

Kreftomsorg
Namdalseid og Flatanger har felles kreftkoordinator i 50 % stilling. Dette er gjort mulig 
gjennom tilskudd fra Den Norske Kreftforening. Tilskudd er gitt til februar 2017.

Namdalseid kommune er vertskommune for ordningen. Kreftkoordinator har en fast 
kontordag i uken i Namdalseid og en fast kontordag i uken i Flatanger. Øvrig stillingsressurs 
benyttes til hjemmebesøk, behandling og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Kreftkoordinator skal i tillegg fungere som en ressurs for de kreftrammede, deres nærmeste 
og for øvrig personale i Namdalseid kommune. I tillegg veileder kreftkoordinator andre 
ansatte i helse- og omsorgstjenestene både i Namdalseid og Flatanger som gir tjenester til 
pasienter med kreft og deres pårørende. 

Kreftforeningen har statistikker over kreftrammede fordelt på kommuner. Tallene for 2016 er 
ikke klare enda, men tallene for Namdalseid 2015 ser slik ut:

Nye 
krefttilfeller 

2015

Antall som er i live 
som har eller har 

hatt kreft i 
Namdalseid 2015

Antall år siden diagnose

< 1 år 1-4 år 5-9 år Over 10 år

Menn 9 65 6 28 12 19
Kvinner 7 40 3 6 14 17
Totalt 16 105 9 34 26 36

I 2016 har Namdalseid kommune opplevd en relativt kraftig økning i antall krefttilfeller. 
Dette har medført at en i perioder har sett seg nødt til å styrke innsatsen innenfor 
kreftomsorgen.
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Namdalseid har i 2016 deltatt sammen med Nord Universitet, Overhalla Kommune og Snåsa 
kommune i prosjektet NIK-nettbrettkommunikasjon i kreftomsorgen. Her har 
kreftkoordinator og pasienter/pårørende fått utdelt nettbrett. Veiledningssamtaler mv er 
gjennomført via nettbrett fremfor at pasient/pårørende har måttet ta turen til helsetunet eller at 
kreftkoordinator foretar hjemmebesøk. Dette har fungert meget godt og har gitt et styrket 
tilbud til pasienter/pårørende. I tillegg har det frigjort ressurser som tidligere er benyttet til 
reisetid, som nå kan benyttes overfor andre pasienter. Prosjektet videreføres og utvides til 
også å gjelde helseforetaket fra 2017.

Aktivisering, avlastning og tjenester til funksjonshemmede
Alle leiligheter ved Kløvertun bofellesskap har vært utleid siden innflytting i 2013. Det er 
liten eller nesten ingen etterspørsel etter avlastningshybler ved Kløvertun. Avlastningshyblene 
vil bli ombygd til 1 leilighet i 2017. Kløvertun Bofellesskap vil da bestå av 5 leiligheter.

Ved Kløvertun bofellesskap har det gjennom 2016 vært en del vakanser og fravær. Dette har 
medført noe merforbruk av variabel lønn.

Det registreres økt etterspørsel/behov for tjenester fra yngre brukere. Dette gjelder både 
botilbud, omsorgstjenester og aktiviseringstilbud. Dette har medført at det er gitt noe mer 
omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent) enn det som var budsjettert for 2016. 
For å kunne gi gode aktiviseringtilbud til brukere av tjenesten har kommunen inngått avtale 
med MN-vekst om kjøp av kommunale aktiviseringstilbud ut over de 3 VTA-plassene det 
tidligere er inngått avtale om.  

Andre aktiviseringstiltak

Utvikling aktivisering eldre og funksjonshemmede 
2013 2014 2015 2016

Antall brukere med støttekontakt 10 14 14 14
Antall brukere som mottar oppmuntringslønn 9 9 10 10
Brukere med tilbud gjennom MN-vekst 4* 4* 5* 5*

* Namdalseid kommune har 3 VTA-plasser ved MN-Vekst som fordeles på flere brukere, samt at kommunen kjøper ekstra   
  kommunale aktivitetsplasser

Kommunen arrangerte også sommeren 2016 leirskole for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne ved Langvassheimen. I 2016 var det totalt 19 deltakere på leirskolen hvorav 7 
var fra egen kommune og 12 i fra andre kommuner i Midtre Namdal. Også i 2016 ble dette et 
meget vellykket arrangement.

Tjenesten etablerte fra sommeren 2016 et dagaktivitetstilbud ved dagsenteret, Namdalseid 
helsetun. Dette har blitt et godt og sosialt treffpunkt med ulike aktiviteter.
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3.12 Sosialtjenester/NAV og barnevern
Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Helsetjenester, sosialtjenester 
og barnevern 

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
forbruk 

av 
budsjett

Regnskap
2015

24200 Sosial rådgiving og veiledning 823 935 848 000 24 065 97,2 896 260
24202 Skjenkekontroll -17 146 -15 000 2 146 114,3 6 453
28100 Økonomisk sosialhjelp 270 384 219 000 -51 384 123,5 216 806
28300 Bistand til etablering av bolig 24 186 70 000 45 814 34,6 0
SUM: Sosialtjenestene 1 101 359 1 122 000 20 641 98,2 1 119 519

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Se Årsberetning 2016 fra Midtre Namdal Samkommune.

3.13 Institusjonsbaserte tjenester

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Pleie- og 
omsorgstjenestene

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

25300 PLO i institusjon 15 692 613 15 459 000 -233 613 101,5 15 993 590

25500
Kom. medfinansiering 
somatisk pasienter 0 0 0 0 -128 957

25600
Akutthj., helse/oms.
(utskr.klare pasienter) 712 020 728 000 15 980 97,8 13 161

25351 Kjøkkendrift 2 014 635 1 926 000 -88 635 104,6 1 930 406
25352 Vaskeridrift 663 374 490 000 -173 374 135,4 457 285

SUM: 19 082 642 18 603 000 -479 642 102,6 18 265 485

Rammen for institusjonsbaserte tjenester ble økt med 326 tusen i løpet av året. Hovedårsaken 
til dette var:

 Merforbruk variabel lønn (vikarer, ekstravakter og overtid)
 Merforbruk renhold 
 Merforbruk medisinsk utstyr og forbruksmateriell
 Merinntekter vederlag for opphold i institusjon

Regnskapsresultat:
Regnskapet viser et merforbruk på 479 tusen. Hovedårsaken til dette er 
merutgifter/merinntekter knyttet til utvidelse av antall institusjonsplasser fra 21 til 24 (25) 
plasser. Dette har medført merutgifter til variabel lønn, medisinske forbruksvarer, medisiner, 
matvare- og vaskerikostnader, men også en vesentlig økning i vederlagsbetaling for opphold i 
institusjon.
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KOSTRA-tall, 2015 - 2016

Namdalseid kommune
Gj.snitt

K.gruppe 5
Nord-

Trøndelag
2015 2016 2016 2016

Netto driftsutgift pr. innbygger i kroner, 
plo-tjenesten 29 020 28 849 26 371 15 992
Korr.brutto driftsutg. Institusjon, pr. 
kommunal plass 1 170 826 1 107 609 985 198 998 241
Andel beboere i bolig til plo-formål over 
80 år 71,1 74,3 62,9 45,5
Andel innbyggere 80 år og over 7,3 7,5 6,7 4,9
Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning 72,0 83,0 73,0 78,0
Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere over 80 år 19,7 19,6 25,3 -
Andel plasser i institusjon og 
heldøgnsbem. bolig i % av 80+ 46 43 34 -

Selv etter økning i antall institusjonsplasser (fra 21 til 24) viser tall fra Kostra at Namdalseid 
kommune har færre institusjonsplasser pr. innbygger over 80 år sammenlignet med andre 
kommuner. Dersom en ser institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning 
under ett har Namdalseid kommune vesentlig flere plasser enn sammenlignbare kommuner.

Selv om utgiftene pr. plass i institusjon er redusert i forhold til tidligere år, ligger Namdalseid 
kommune noe høyere i brutto kostnader pr. plass i institusjon. Dette må utredes nærmere da 
tjenesten mener at grunnbemanningen nå er lagt på et minimumsnivå.

Tabellen viser videre at Namdalseid har en høyere andel eldre over 80 år og er høyere 
sammenlignet med både sammenlignbare kommuner og ikke minst Nord-Trøndelag.

Namdalseid har høyere andel av bemanning med fagutdanning i helse- og omsorgstjenesten 
enn sammenlignbare kommuner og Nord-Trøndelag. Dette gir bedre kvalitet på tjenestene.

Oppfølging av tiltak i budsjett 2016:
Omstilling av 

tjenesteproduksjon/tiltak i 
vedtatt budsjett 2016

Inn-
førings

dato

Øk.kons.
2016

i 1000 kr

pers.kons
2016

årsverk
Gjennomføring

Kjøp av institusjonsplasser fra 
andre kommuner

01.01.16 790 - 0,50

Tiltaket gjennomført og er en god 
løsning for bruker, pårørende og 
ansatte. Ikke oppnådd full effekt på 
bemanningsreduksjon institusjon 

Bemanningsreduksjon i 
institusjon

01.06.16 -125 - 0,50

Ikke oppnådd full effekt på 
bemanningsreduksjon. Effekt av 
samhandlingsreformen, tidligere 
utskrivning fra sykehus, KAD-
plasser mv. har gitt en helt annen 
brukergruppe med større behov enn 
tidligere. 

Innføring faste fagdager
01.06.16 38 + 0,25

Ikke gjennomført da ovenstående 
bemanningsreduksjoner ikke var 
mulig å gjennomføre.
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Liggedøgnsstatistikk institusjon 

Antall 
plasser

Liggedøgns-
kapasitet

Antall 
liggedøgn

Beleggs-
prosent

2013 21 7 665 8 239 107,48 %
2014 21 7 665 8 082 105,44 %
2015 (24 plasser fra 1/3-15 inkl. KAD) 24 8 340 7 757 93,00 %
2016 (inkl. KAD) 24 8 784 8 850 100,75 %
Endring 2015 - 2016 + 444 + 1 093 + 7,75 %

* Overbelegg i 2016 skyldtes i hovedsak ektepar som etter eget ønske delte rom på sykeheimen, samt kjøp av 
insitusjonsplass i annen kommune

Tabellen viser en vesentlig økning på beleggsprosenten fra 2015 (93 %) til 2016 (100,75 %). 
Denne tabellen «lyver» litt da liggedøgnskapasiteten viser antall døgn i enkeltrom, mens 
antall liggedøgn regner antall beboere på institusjon. Da enkelte beboere ønsker å dele rom 
(eks. ektepar) vil dette beregnes som «overbelegg». Det rapporteres allikevel at trykket på 
institusjonsplasser har økt fra 2015 til 2016 og at det er sjelden at rom er ledige. I institusjon 
er det en dreining mot økt bruk av korttidsplasser fremfor langtidsopphold. Det er lav terskel 
for å benytte korttidsplasser til behandling av brukere, som deretter skrives ut til hjemmet. 
Tjenesten opplever også at brukere i institusjon har større pleie- og omsorgsbehov enn 
tidligere. Dette antas å ha bakgrunn i samhandlingsreformen, at pasienter skrives ut tidligere 
fra sykehus, har større pleiebehov/behandlingsbehov når de skrives ut og at pasienter oftere 
skrives inn på sykeheim fremfor innleggelse på sykehus.

Gjennom 2016 hadde omsorgstjenestene store utfordringer med å rekruttere sykepleiere, 
spesielt til institusjonsbaserte tjenester. Det ble da satt i verk rekrutteringstiltak (utvidelse av 
stillinger til 100 % stillinger, samt rekrutteringstillegg). Dette medførte at vi fikk flere søkere 
og besatt flere stillinger. Fortsatt er det ledige sykepleierstillinger i omsorgstjenestene og det 
anbefales å opprettholde rekrutteringstiltakene.

Utbygging Namdalseid helsetun
Utbygging av Namdalseid ble endelig ferdigstilt i 2016. Det vises til sluttrapport i egen 
politisk sak behandlet i kommunestyret 4. mai 2017.

Brukere med ulike tjenester fra kjøkkenet 
2014 2015 2016 Endring

2015 - 2016
Full kost institusjonsbeboere 21 24 24 0
Abonnement full kost omsorgsboliger 6 8 9 +    1    
Abonnement middag omsorgsboliger 11 12 13 +    1
Matombringing hjemmeboende 19 18 17 - 1

Flere beboere i institusjon medfører større innkjøp av råvarer mv. Dette har medført et 
merforbruk ved kjøkkenet i 2016.

I løpet av 2016 ble det endret tidspunkt for måltider og innført ett ekstra måltid ved 
institusjonsbaserte tjenester. Dette har vært meget positivt for pasienter og miljøet ved 
sykeheimen. 
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3.14 Hjemmebaserte tjenester

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Pleie- og omsorgstjenestene
Regnskap

2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

23451 Dagsenter 212 031 244 500 32 469 86,7 388 775
23452 Trygghetsalarm 54 158 32 600 -21 558 166,1 65 235
25400 Hjemmehjelp Namdalseid 2 321 997 2 559 100 237 103 90,7 2 673 023
25401 Hjemmesykepleie N.eid 14 599 522 14 801 800 202 278 98,6 13 466 255
25460 Hjemmehjelp Statland 0 0 0 0 296 812
25461 Hjemmesykepleie Statland 629 0 -629 0 1 389 103

SUM: 17 188 337 17 638 000 449 663 97,5 18 279 203

Rammen for hjemmebaserte tjenester ble redusert med 116 tusen i løpet av året. Dette var i 
hovedsak knyttet til bemanningsreduksjoner innenfor hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Regnskapsresultat:
Regnskapet viser et mindreforbruk på 450 tusen. Her inngår for mye refusjon, i alt 233 tusen, 
fra helseforetaket. Mindreforbruket er etter dette 217 tusen, som er små utslag på mange 
poster både knyttet til lønn og driftsutgifter.  

Tjenesteresultat og måloppnåelse
KOSTRA- tall, 2015 og 2016

Namdalseid kommune
Gj.snitt

K.gruppe 5
Nord-

Trøndelag
2015 2016 2016 2016

Mottakere av hjemmetjenester pr. 1 000 
innbygger 0-66 år 36 33 28 26
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1 000 
innbygger 67-79 år 113 104 87 75
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1 000 
innbygger over 80 år 496 475 408 375
Netto driftsutgift pr. innbygger over 67 
år i kroner, plo-tjenesten 146 180 138 425 126 354 94 193

Tabellen viser at selv om Namdalseid har strammet inn noe ha vi fortsatt en lavere terskel for 
tildeling av hjemmetjenester i alle aldersgrupper sett i forhold til sammenlignbare kommuner 
og i forhold til Nord-Trøndelag. Tabellen viser også at Namdalseid har reduserte utgifter til 
hjemmetjenester pr. innbygger i forhold til tidligere år, men ligger fortsatt høyere enn 
kostragruppe 5 og Nord-Trøndelag.
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Omstilling av 
tjenesteproduksjon/tiltak i 

vedtatt budsjett 2016

Inn-
førings

dato

Øk.kons
2016

i 1000 kr

pers.kons
2016

årsverk
Gjennomføring

Bemanningsreduksjon 
hjemmebaserte tjenester

01.06.16 -171 - 0,7

Bemanningsreduksjon er ikke 
oppnådd fullt ut, bl.a. grunnet 
stillingsutvidelser i forbindelse med 
rekrutteringstiltak. Netto 
bemanningsreduksjon 0,34 årsverk. 

Økning dagaktivitetsplasser for 
demente, kommunal egenandel

01.03.16 18

Namdalseid mottok våren 2016 
tilskudd til ytterligere 2 
dagaktivitetsplasser for 
hjemmeboende demente. 
Etterspørselen/behovet er noe 
redusert og ikke alle plassene er tatt 
i bruk 

Innføring faste fagdager
01.06.16 38 + 0,25

Tiltak ikke gjennomført da vedtatt 
bemanningsreduksjon ikke er 
oppnådd.

Økt behov BPA og omsorgslønn

0 0

Det ble i budsjett 2016 meldt behov 
for styrking av ressurser til BPA og 
omsorgslønn. Dessverre ble det ikke 
funnet rom for dette. 
Omsorgstjenesten måtte allikevel 
ved 2 tilfeller innvilge dette, men 
det er forsøkt å dekke inn disse 
kostnadene innenfor sektorens 
rammer.

Endringer i antallet brukere av hjemmetjenestene

Brukere
2013

Brukere
2014

Brukere
2015

Brukere
2016

Endring
2015 - 2016

Hjemmesykepleie 125 130 113 108 - 5
Hjemmehjelp 83 76 75 79 +    4
Omsorgslønn 1 0 1 3 +    2
BPA 2 3 4 2 - 2
Trygghetsalarm 55 50 49 45 - 4

Oversikt over utleie av boliger disponert av helse- og omsorgstjenestene

Boliger
Antall
Boliger

Totalt mulige 
utleiemåneder

Utleid antall 
måneder

Utleie-
prosent

Omsorgsboliger 27 324 300 92 %

Trygdeboliger 2 24 24 100 %

Trøavegen 3 36 36 100 %

Alderspensjonat Statland 7 84 40 47 %

Kløvertun 4 48 48 100 %

Totalt boliger disp. av HO 43 516 448 87 %
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Oversikten viser at det er relativt godt belegg på boliger som disponeres av helse- og 
omsorgstjenesten. Unntaket er Statland Alderspensjonat. Her er det i løpet av 2016 inngått  
avtale med Statland Pensjonat AS om overtakelse fra 2017. 

Andre forhold, hjemmesykepleie og praktisk bistand
Våren 2016 ble hjemmetjenestene på Namdalseid og Statland slått sammen til ett distrikt med 
ett oppmøtested. Oppstarten på dette ga noen utfordringer, men har vist seg å gi god effekt 
både på ressursutnyttelse, faglighet i tjenestene og likhet i tjenestetilbudene.

I forbindelse med omorganisering og sammenslåing av hjemmebaserte tjenester på 
Namdalseid og Statland ble det funnet rom for opprettelse av 40 % stilling som koordinator 
hverdagsrehabilitering. Denne funksjonen er kommet godt på plass og samarbeider tett med 
kommunal fysioterapeut. Ordningen bidrar til at flere kan bo hjemme lengre, økt bruk av 
korttidsopphold i institusjon (for deretter å flytte hjem igjen), fremfor langtidsopphold i 
institusjon. 

3.15 Kommunale utleieboliger og bygningsdrift

Regnskapsresultat Kommunale utleieboliger
Regnskapet viser et totalt merforbruk/mindreinntekt på 409 tusen. 
Dette skyldes i hovedsak kostnader med vannskade på kommunal bolig, andre 
vedlikeholdstiltak og noe svikt i husleieinntekter.

(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Kommunale utleieboliger Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

% av 
budsjett

Regnskap
2015

26500 Kommunalt disponerte boliger 369 251 50 000 -319 251 738,5 100 323
26551 Alderspensjonatet 171 037 77 400 -93 637 221 217 915
26552 Trygdeboliger -45 617 -47 700 -2 083 95,6 -46 312
26553 Omsorgsboliger -1 290 665 -1 204 900 85 765 107,1 -857 222
26554 Omsorgsboliger Trøavegen 4 -9 521 -89 700 -80 179 10,6 -5 255

265 Kommunale utleieboliger -805 515 -1 214 900 -409 385 66,3 -590 552

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Utleieboligene omfatter 30 omsorgsleiligheter ved Namdalseid helsetun, tre omsorgsboliger i 
Trøa sameie, to trygdeleiligheter, 7 leiligheter i alderspensjonatet på Statland og 5 ordinære 
utleieboliger med til sammen 8 leiligheter/boenheter. Noe redusert utleie av både ordinære 
kommunale boliger samt omsorgsleiligheter ved Helsetunet og Alderspensjonatet. Vannskade 
på bolig samt reparasjoner i Trøavegen medførte økte utgifter. Det ble oppstartet framleie av 
boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte.
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3.16 Bygningsdrift
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

% av 
budsjett

Regnskap
2015

121 Forvaltningsutgifter eiendom 81 715 69 000 -12 715 118,4 0

130 Administrasjonslokaler 799 764 734 600 -65 164 108,9 608 589

221 Førskolelokaler 1 276 999 1 367 300 90 301 93,4 1 200 285

222 Skolelokaler og bassengdrift 4 619 601 4 729 900 110 299 97,7 4 411 402

261 Institusjonslokaler 3 560 688 3 328 000 -232 688 107,0 3 592 261

SUM Bygningsdrift 10 338 767 10 228 800 -109 967 101,1 9 812 537

Regnskapet viser et merforbruk på 110 tusen. De største budsjettmessige avvikene innen 
bygningsdriften skyldes lønnsutgifter som ikke er budsjettert på tjenestene og noe økte 
kommunale avgifter.

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Målsetting for bygningsdrifta med hensyn til planmessig vedlikehold, effektiv drift, god 
kommunikasjon med brukere av bygningene og redusert energibruk har ligget til grunn for 
arbeidet innen sektoren. Energiforbruket økte med 425 MWh fra 2015. Strømforbruket økte i 
alle lokaler, spesielt i skolelokaler. Lav kapasitet pga fravær og stor prosjektaktivitet medførte 
at det ikke ble mulig å følge opp energiforbruket som planlagt. Skal kommunen nå 
målsettingen med å senke energiforbruket må en jobbe kontinuerlig med tiltaket.

Vedlikeholdstiltakene er underlagt streng prioritering blant annet på grunn av reduserte 
budsjettrammer. 

Teknisk ble rammet av en vannskade ved Lauvtun. Teknisk har benyttet anledningen til å 
renovere boligen også innvendig. 
Det er et visst etterslep i vedlikeholdet av utleieboliger. Her er det nå prioritert mål å redusere 
etterslepet snarest før boligen blir utleid igjen. Det krever på kort sikt økt budsjettramme som 
blir på lengre sikt kompenseres med utleieinntekter.
Driften av begge bassenger økte. Tilbudet til befolkningen er utvidet til tidligere rammer. Økt 
drift av bassenget, bl.a. til varmbading, betyr automatisk økt energiforbruk. 

3.17 Samferdsel og veger

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Kommunale veger og 
samferdsel

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

33301 Kommunale veger 3 189 598 2 206 700 -982 898 144,5 2 172 780
33351 Maskinpark 30 510 54 700 24 190 55,8 23 217
33401 Veg- og gatelys 102 894 134 300 31 406 76,6 156 226
SUM Veger og samferdsel 3 323 002 2 395 700 -927 302 138,7 2 352 223



43

Regnskapet viser et merforbruk på 927 tusen. Hovedårsaken til dette er økte kostnader med 
sommer- og vintervedlikeholdet, spesielt vintervedlikehold. 

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Drift og vedlikehold av kommunale veger kjøpes i hovedsak fra private, mens kommunen 
utfører kontroll- og bestillingsfunksjonen. Fra høsten 2015 ble det inngått ny avtale for drift 
og vedlikehold av kommunens infrastruktur. Driften er basert på en årsplan for faste 
driftsoppgaver og en årsplan for planlagt vedlikehold av kommunale veger. Avtalen som 
gjelder vintervedlikehold (strøing og brøyting) er en timesbasert avtale. Avtalen er ikke egnet 
for å budsjettere kostnader i forkant. 

Ellers har teknisk jobbet mye med gatelys i hele kommunen, noe som vil bedre 
trafikksikkerheten. På kort sikt byttes gatelys til LED som medfører besparelse i 
energiforbruk.
På veier har teknisk byttet ut flere stikkrenner. En stor stikkrenne ved Hundset ble byttet ut. 
Det ble utført grøftrensk og kantrensk på kommunevegen mellom Hundset-Brørs, samt 
oppgrusing av enkelte strekninger. 

3.18 Brannvern

Regnskapsresultat
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Brannvern
Regnskap

2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

33901 Brannberedskap 2 085 869 2 047 200 -38 669 101,9 1 929 808
33902 Beredskap mot akutt forurensing 20 485 21 000 515 97,6 19 863

SUM Brannvern 2 106 354 2 068 200 -38 154 101,8 1 949 671

Tjenesteresultat og måloppnåelse
Brannberedskapen og feieordningen ivaretas av Brannvesenet Midt IKS. Det vises til egen 
årsmelding derifra.
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3.19 Vannforsyning, avløp, renovasjon og feiing

Regnskapsresultat
(Driftsregnskap inkl. kapitalutgifter. Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr 
innsparing)

VAR-tjenestene inkludert 
kapitalkostnader

Regnskap
2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap
/ revidert 
budsjett

Regnskap
2015

340 Produksjon av vann 633 779 681 600 47 821 647 902

345 Distribusjon av vann -496 176 -555 400 59 224 -919 956
345 Vannforsyning, avs./bruk bundet fond -137 603 -122 300 15 303 272 057

350 Avløpsrensing 816 372 664 000 -152 372 646 219
353 Avløpsnett -573 823 -581 900 8 077 -660 725
353 Avløp, avs./bruk bundet fond -242 549 -79 400 163 149 43 850

354 Tømming av slamavskillere  o.l. 110 371 0 110 371 -106 059
354 Tømming av slamavskillere, fondsbruk -110 371 0 -110 371 106 059

355 Innsamling av forbruksavfall 4 834 -120 000 -115 166 -21 293
355 Innsamling av forbruksavfall, fondsbruk -4 834 120 000 115 166 21 293

Sum 0 6 600

Prinsippet for disse selvkosttjenestene er at utgifter og inntekter balanseres med bruk av 
eventuelt avsetning til fond. 

Tjenesteresultat og måloppnåelse

Tjenesten fungerer i all hovedsak godt, og det er få klager fra innbyggerne.
For å nå konsesjonskravene med hensyn til rensing av fosfor både ved Fallet og Korsen 
renseanlegg har teknisk prosjektert pumpeledningen mellom Korsen og Storåsen, og mellom 
Statland skole og bassenget. Dette for å legge ned ikke fungerende renseanlegg ved Korsen og 
Statland skole. Prosjekt pumpeledning ble lyst ut og tildelt entreprenør. Oppstart var planlagt i 
oktober 2016, ferdigstilling mai 2017. 

Revisjon av reglement for vann- og avløpssektoren er ikke gjennomført.

Investeringer
Prosjektering av høydebasseng på Statland ble utført og lyst ut av ekstern konsulent. 
Prosjektet ble tildelt entreprenør. Vannverket ble bygd og er i testfase. Overtakelse skjer etter 
godkjenning av Mattilsynet. 
Prosjektering og utføring av pumpeledning ble gjennomført som beskrevet.
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Det ble innkjøpt vannmålere til ledningsnettet, for å lettere kunne påvise lekkasjer i framtida. 
Installasjon er forsinket pga utfordringer med strømforsyning. Målsetting er å ha målere på 
plass i første halvår 2017.

3.20 Kirken 

Regnskapsresultat 
(Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing)

Kirken
Regnskap

2016

Revidert 
Budsjett

2016

Avvik
Regnskap/ 

revidert 
budsjett

%
av 

budsjett Regnskap
2015

390 Den norske kirke 1 902 000 1 902 000 0 100 1 908 752
392 Andre religiøse formål 17 112 20 000 2 888 85,6 19 824

SUM Kirken 1 919 112 1 922 000 2 888 99,9 1 928 576

Kommunens bevilgning til kirken i 2016 utgjorde 1 922  tusen kroner mot 1905 tusen i 2015, 
noe som er en kompensasjon for lønns- og prisvekst i henhold til statens anslag. Budsjettet til 
kirken ble redusert med 5 tusen i 2. tertial grunnet noe lavere forsikringskostnader. 

Det vises til Fellesrådets årsmelding for ytterligere opplysninger.

I likhet med tidligere år er det kommunen som utfører forretningsførselen og bistår med 
kontortjenester for fellesrådet. Kirka har en tjenesteytingsavtale med kommunen og det er 
Eiendom og Teknisk som utfører løpende drift og vedlikehold på bygninger og uteareal.
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4. Vedlegg	

4.1 Befolkning

Folketallet i 1970,1980, 2000 og 2010 samt for de siste fem årene har utviklet seg slik:

1970 1980 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Folketall 1/1 2 001 2 064 1 831 1697 1694 1699 1699 1644 1622
Fødte 38 27 21 12 13 11 18 8 11
Døde 23 20 26 23 18 26 23 19 16
Fødselsoverskudd 15 7 -5 -11 -5 -15 -5 -11 -5
Innflytting 104 101 62 90 85 64 64 55 56
Utflytting 159 68 59 69 75 -74 -91 -66 -80
Netto innflytting* -55 33 3 21 10 -10 -27 -11 -29
Folketall 31/12 1 961 2 104 1 829 1707 1699 1676 1644 1622 1593

4.2 Registrerte arbeidsledige

År (pr. 31.12) 2000 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Antall ledige 25 15 19 15 19 9 14 18 13

% av arbeidsstyrke 2,9 1,4 2,3 1,8 2,4 1,1 1,7 2,1 1,7


