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Innledning

Fremlagte dokument inneholder både Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2019. Kommunen 
praktiserer en samordnet budsjettprosess med behandling av økonomiplan og budsjett i 
desember, slått sammen til ett dokument. Første år i økonomiplan 2018-2019 er dermed 
identisk med budsjett for 2019. Som en konsekvens av at kommunene Fosnes, Namsos og 
Namdalseid har vedtatt sammenslåing fra 2020 utarbeides denne Økonomiplanen kun for 
årene 2018 og 2019. Økonomiplan for 2020 og 2021 utarbeides i fellesskap mellom de tre 
kommunene og fremmes som eget dokument. Økonomiplan 2020 – 2021 vedtas av de enkelte 
kommuner. 

Kommunens bidrag til finansiering av tjenestene som i dag ligger i MNS er videreført som en 
samlet ramme i Økonomiplan 2020 – 2021.

Formålet med budsjettet og økonomiplan er å gjennomføre kommuneplan og andre lokale 
politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig 
økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester 
som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. 

Mål for virksomheten framgår av kommuneplan og andre tilknyttede styringsdokumenter. 
Årsbudsjettet omhandler gjennomføring. Kommentarene i plandokumentet som vedrører 2018
gjelder derfor både årsbudsjettet og økonomiplan, mens kommentarer vedrørende 2019
gjelder økonomiplan. 

Budsjett 2018 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett som ble framlagt den 12. 
oktober d.å. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2017), prioriteringene 
som kommunestyret la i forrige plan (2017- 2020), enkeltvedtak i 2017 og statlige føringer for 
kommunens virksomhet. Planen bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til 
statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om 
produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger mht behov og nivå på 
tjenestene. 

Plandokumentet er tilpasset politisk organisering med kommunestyre, formannskap og 
planutvalg. Det er lagt vekt på en framstilling som gjenspeiler tjenestefunksjoner i 
kommunen, selv om dette ikke følges slavisk. Dokumentet er utarbeidet av administrasjonen 
og gjenspeiler dermed kommunestyrets prioriteringer basert på forslag fra rådmannen. 

Særlige forhold
Samkommunen skal avvikles innen 2020. Samtidig skal kommunene Fosnes, Namsos og 
Namdalseid slås sammen til en ny kommune f.o.m. 2020. Forslaget til økonomiplan omfatter
derfor to år der siste år er 2019. Økonomiplan skal ihht Kommunelovens bestemmelser settes 
opp i fht. mest sannsynlig forløp. Samkommunens aktivitet videreføres i økonomiplanen 
2020-2021 for den nye kommunen. 

Budsjettprosessen
Budsjettarbeidet er basert både på prosesser som har pågått gjennom hele året og en intensiv 
fase i høst. Prosessene som har pågått over lenger tid, er oppfølging av budsjettet for 2017
som er videreført for forslaget for 2018. Store utfordringer med å få til et budsjett og en 
økonomiplan i balanse har gjort prosessen krevende. Lederne er fortløpende  involvert i 
arbeidet, samt at det er avholdt to ledersamlinger der også hovedtillitsvalgte deltok. 



- 5 -

Formannskapet er informert i ett møte. Andre innspill til budsjettprosessen er vurdert 
fortløpende. 

Formelle forhold knyttet til budsjettets struktur og behandling framgår av saksframlegget til 
kommunestyret og budsjettvedtaket. Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og 
budsjettvedtaket en del av budsjettet. 

1. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering

Det økonomiske opplegget i planen er tilpasset krevende rammebetingelser. Kommunen 
kom denne gang relativt godt ut av statsbudsjettet sammenlignet med andre kommuner 
i fylket, men kostnadsveksten dekkes likevel ikke. Hovedutfordringen de siste år har 
vært for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Bare delvis måloppnåelse forrige plan
bidrar til at utfordringene videreføres inn i denne planperioden.

Investering i skole og idrettsbygg er prosjektert og gjennomføres nå med byggestart i 
2018. Investeringen medfører betydelig økte kapitalutgifter. Avdragsnivået er redusert 
nærmere minimumskravet i kommuneloven.

Planlegging av sammenslåing av kommunene Namdalseid, Fosnes og Namsos medfører 
nye oppgaver som i første omgang særlig vil falle på ledere, tillitsvalgte og politisk nivå.

Planlegging av kommunesammenslåingen er igangsatt og oppgaver og myndighet er delegert 
til Fellesnemda. Arbeidet har egen finansiering gjennom tilskudd fra Staten, men vil kreve 
betydelig arbeidskapasitet fra ledernivået. Avvikling av samkommunen vil skje parallelt med 
etableringen av ny kommune, og avsluttes innen 1.01.2020.

Opplegget i denne planperioden innebærer forslag på økte inntekter og reduksjon av 
driftskostnader kombinert med andre tiltak. Det er i svært liten grad funnet rom for nye, 
kostnadskrevende driftstiltak. Oppsparte midler gjennom disposisjonsfond må reserveres 
uforutsette utgifter.

Regjeringen har gjennom frie inntekter i rammetilskuddet anbefalt å styrke flere
spesifikke tjenesteområder, eksempelvis rus, tidlig innsats i barnehage og skole samt 
barnevern. Kommunen må imidlertid selv prioritere fordelingen av de frie inntektene ut i fra 
lokale hensyn og handlingsrom. Det er krevende å innarbeide regjeringens satsningsområder i 
forslaget til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2019. Kommunen har gode tilbud til 
innbyggerne på disse områdene i dag. 

Det er nødvendig å jobbe kontinuerlig for å effektivisere driften og skape det 
handlingsrommet som må til for å utvikle tjenestene videre. 

Selv om det ligger betydelige effektiviseringstiltak i planen mener rådmannen opplegget gir 
grunnlag for et godt og forsvarlig tjenestetilbud. 

Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget:
- Eiendomsskatten utnyttes fullt ut og disponeres i sin helhet til drift
- Ytterligere tilpasning av driften innenfor skolene
- Ytterligere tilpasning av driften innenfor helse- og omsorgstjenestene
- Samarbeidsløsninger med Nye Namsos
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Endring, jf. kommunestyrets vedtak:
- Eiendomsskatt ingen økning, promillesats 2018 blir fortsatt 6,5 ‰

Investeringer
Investering i skole og idrettsbygg er prosjektert og gjennomføres nå med byggestart i 2018. 
Tiltaket går ut på å bygge et nytt skolebygg tilpasset behovet, med tilhørende idrettsbygg i 
Bjørgan. Dette vil bedre tjenestetilbudet til befolkningen og arbeidsmiljøet for ansatte og 
brukere. Videre vil det bidra til økt trivsel og bolyst for kommunens innbyggere. 

Kostnadsanslaget for dette tiltaket er brutto 143 mill. Utomhusarealer er medregnet. Det er 
ikke tatt stilling til hva som skal skje med dagens skolelokaler.

2. Budsjett 2018

2.1. Driftsbudsjett 2018 - budsjettskjema 1 A 

Regnskap Rev. budsj.  Oppr. budsj Budsjett 

Tekst 2016 2017 2017 2018

Skatt på inntekt og formue 30 724 688 29 830 000 30 452 000 30 931 000

Ordinært rammetilskudd 84 719 045 88 235 000 89 185 000 90 249 000

Skatt på eiendom 5 016 335 5 252 000 5 252 000 5 652 000

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0

Andre generelle statstilskudd 4 943 901 7 098 000 595 000 790 000

Sum frie disponible inntekter 125 403 969 130 415 000 125 484 000 127 622 000

Renteinntekter og utbytte 790 316 596 000 441 000 414 000

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 3 611 857 4 106 000 4 106 000 4 012 000

Tap finansielle instrumenter (omløpsm.) 0 0

Avdrag på lån 7 737 126 6 182 000 6 182 000 6 300 000

Netto finansinnt./utg. -10 558 667 -9 692 000 -9 847 000 -9 898 000

Til dekning av tidl. regnsk merforbr. 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 576 900 69 000 69 000 403 000

Til bundne avsetninger 540 164 348 500 198 800 628 000

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 1 478 889 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 529 800 1 582 500 718 200 0

Bruk av bundne avsetninger 1 081 011 1 168 900 273 100 178 800

Netto avsetninger 972 637 2 333 900 723 500 -852 200

Overført til investeringsbudsjettet 545 000 556 000 556 000 556 000

Til fordeling drift 115 272 938 122 500 900 115 804 500 116 315 800

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 115 272 938 122 500 900 115 804 500 116 315 800

Mer/mindreforbruk 2 195 800 0 0 0



- 7 -

2.2. Driftsbudsjett 2018 - budsjettskjema 1 B

Regnskap Rev. budsj.  Oppr. budsj Budsjett 

Tekst 2016 2017 2017 2018

Fordelt til Det kirkelige Fellesråd 1 902 000 1 950 000 1 950 000 2 000 700

Fordelt til kommunens drift 113 370 938 120 550 900 113 854 500 114 315 100

Sum  fordelt 115 272 938 122 500 900 115 804 500 116 315 800

Disponering av fond 

Rammeområde formannskapet
Til dekning av tidligere regnsk.m. 
merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 576 900 69 000 69 000 403 000

Til bundne avsetninger 540 164 348 500 198 800 628 000
Bruk av tidligere regnsk.m. 
mindreforbruk 1 478 889 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 529 800 1 582 500 718 200 0

Bruk av bundne avsetninger 1 081 011 1 168 900 273 100 178 800

Netto avsetninger 972 637 2 333 900 723 500 -852 200

2.3. Investeringsbudsjett 2018 – budsjettskjema  2 A

Regnskap Rev. budsj.  Oppr. budsj Budsjett 
Tekst 2016 2017 2017 2018

Investeringer i anleggsmidler 10 589 152 27 465 000 27 465 000 96 594 000
Utlån og forskutteringer 338 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 544 429 556 000 556 000 556 000
Avdrag på lån 997 552 661 000 661 000 661 000
Dekning av tidligere års udekket 278 085 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 12 747 219 30 682 000 30 682 000 99 811 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 7 030 749 15 151 000 15 151 000 79 784 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 431 026 0 0 0
Tilskudd til investeringer 1 635 000 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 1 003 758 4 233 000 4 233 000 18 729 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 101 685 10 742 000 10 742 000 742 000
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 12 202 219 30 126 000 30 126 000 99 255 000

Overført fra driftsbudsjettet 545 000 556 000 556 000 556 000
Bruk av avsetninger 0 0 0 0
Sum finansiering 12 747 219 30 682 000 30 682 000 99 811 000

27 465 000 27 465 000
Udekket/udisponert 0 0 0 0
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2.4. Investeringsbudsjett 2018 – budsjettskjema  2 B

Prosjekt Regnskap 
Rev. 

budsjett
Oppr. 

budsjett Budsjett 
2016 2017 2017 2018

1056 Renovering Namdalseid skole/idrettsbygg 112 092 15 000 000 15 000 000 90 000 000
1064 Ras Statland 2014 1 232 893 0 0 0
1071 Elveforbygging Lisselva/Austerelva 42 581 0 0 0
1076 Adgangskontroll Kommunehuset 361 476 0 0 0
1077 Bil til administrasjonen 119 000 0 0 0
2011 Gulvvaskemaskiner 0 300 000 300 000 0
2029 Uteområde Vangstunet 0 215 000 215 000 0
2062 Drift bygninger Statland skole 0 150 000 150 000 0
2079 SD anlegg kommunale bygg 0 200 000 200 000 0
2101 Varmestyring Statland skole 88 563 0 0 0
2105 Renovering kjøkken Vangstunet 0 300 000 300 000 300 000
3030 Renovering kommunal bolig 0 0 0 188 000
3032 Kokegryte kjøkkenet 238 313 0 0 0
3034 Investeringer kjøkken Helsetunet 0 105 000 105 000 0
5219 Reasfaltering Vangsmoen 0 600 000 600 000 0
5256 Renovering bygninger 0 0 0 625 000
5257 Renovering trygdeboliger 0 350 000 350 000 0
5258 Ombygging omsorgsbolig 0 175 000 175 000 0
5278 Nytt strøminntak kommunehuset 287 155 0 0 0
5279 Renovering kommunal bolig 0 600 000 600 000 0
5285 Forprosjekt renov. sykeheim 2 510 652 0 0 0
5291 Renovering samfunnshuset 351 531 150 000 150 000 0
5292 Brannvarslingsanlegg kommunehuset 0 600 000 600 000 500 000
5308 Nødstrømsaggregat 0 100 000 100 000 0
5309 Kommunale parkeringsplasser 0 250 000 250 000 250 000
5311 Teknisk, investeringer ifb omorganisering 0 270 000 270 000 0
5312 Renovering kommunehuset 0 0 0 281 000
5664 Opprusting veg 0 150 000 150 000 0
5669 Gangveg Vangsmoen-Sentrum 0 750 000 750 000 0
5670 Gatelys kommunale veger 214 525 750 000 750 000 500 000
5696 Skilting av kommunale veger 0 150 000 150 000 1 000 000
6089 Reservevannkilde Rosset 0 750 000 750 000 0
6090 Vannbasseng Rosset 0 2 000 000 2 000 000 0
6091 Inntaksledning Rosset 0 100 000 100 000 1 000 000
6092 Utskifting vannrør og kummer 0 300 000 300 000 300 000
6217 Filter vannbehandlingsanlegg Rosset 0 0 0 1 000 000
6229 Utbygging Statland vannverk 3 357 683 0 0 0
6231 Trykkøkningsanlegg Nord-Setter 0 350 000 350 000 350 000
6313 Overvåkingssystem pumpestasjoner 0 300 000 300 000 300 000
6413 Ombygging renseanlegg Korsen 1 430 388 2 500 000 2 500 000 0
9973 Kjøp av fast eiendom inkl. tingl. 242 300 0 0 0

T O T A L T 10 589 152 27 465 000 27 465 000 96 594 000
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3. Kommunens garantiansvar 
                                                                                                                                                                                    
Tall i tusen kroner

1/1 2017 1/1 2018                                                                                                                             Utløper
Brannvesenet Midt IKS 147 134 15.11.2027
Brannvesenet Midt IKS 212 181 19.05.2025
Brannvesenet Midt IKS 29 25 04.12.2023
Brannvesenet Midt IKS 74 65 22.12.2024
Brannvesenet Midt IKS 71 61 15.06.2024
Namdal Rehabilitering IKS 629 613 01.06.2056
Namdal Rehabilitering IKS 300 283 01.06.2034
Namdal Rehabilitering IKS 635 619 01.06.2056
MNA IKS 1 010 968           2042
MN Vekst AS 3528 3 360 21.01.2038
Sum                                                                                                         6 635 6 309



- 10 -

4. Planforutsetninger

4.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift 

Økonomiplan 2018-2019 er utarbeidet i faste 2017-kroner. Det er innarbeidet en lønnsvekst 
og prisvekst fra 2017, statens deflator, som er et vektet gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, 
beregnet til 2,6 %. 

Det er innarbeidet en årslønnsvekst fra 2017 til 2018 på 3,0 %. Avsetning til dekning av 
lønnsoppgjør i 2018 utgjør 1 800 tusen. 
Pensjonskostnadene i KLP forventes å ligge på et litt høyere nivå i 2018 enn i 2017. Forventet 
betalbar pensjonsutgift til KLP i 2018 er 20,36% mot 20,42% i 2017. I SPK økes premien fra 
10,25 % i 2017 til 11,52 % i 2018. Premiebetalingen vil også for budsjettåret 2018 være 
betydelig høyere enn den regnskapsmessig kostnad (forventet normalpremie). Avviket 
(premieavviket) mellom betalbar og regnskapsført pensjonskostnad amortiseres til 
utgiftsføring over 7 år, mot 10 år før 2014 og 15 år før 2012,  og beslaglegger likviditet. Den 
videre utviklingen i balansen mellom premiebetaling og premiekostnad må vurderes 
fortløpende i perioden. 

Pris- og lønnsvekst etter 2018 er ikke innarbeidet, men forutsettes kompensert i de aktuelle år 
gjennom statsbudsjettet og vekst i egne inntekter. 

4.2. Befolkningsutvikling

Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2012 til i dag, samt fremskrevet til 2030.

Faktisk utvikling                                         Fremskrevet 2018 – 2030
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019 2020 2021 2025 2030

0-5 år 110 111 109 102 97 88 87 87 87 86 84 80
6-15 år 215 212 199 195 199 186 178 175 173 170 164 160
16-66 år 1063 1049 1066 1 056 1 028 981 981 970 954 945 898 858
67-79 år 197 197 201 207 206 220 230 237 249 252 289 286
80-89 år 102 104 100 95 96 96 92 91 88 89 91 112
90 år + 20 21 24 21 18 25 26 24 23 22 22 23
Sum 1707 1694 1699 1676 1622 1596 1594 1584 1574 1564 1548 1519
* Folketall pr. 1.07.2017

Oversikten over befolkningen er oppsatt i hht. grupperingen som benyttes i kostnadsindeksene 
for tildeling av rammetilskudd. Framskrivingen bygger på prognoser fra SSB og egne 
vurderinger og erfaringstall.  Det er særlig barn i grunnskolealder og gruppen eldste av de 
eldre som har stort utslag på rammetilskuddet.

Barn i skolepliktig alder reduseres i planperioden. I skoleåret 2010/2011 var det 215 elever og 
skoleåret 2017/2018 er det 178 elever. Elevtallet i planperioden forventes å avta ned mot 175. 
Etter planperioden vil elevtallet gå ytterligere ned. 
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Antall eldre over 80 år forventes å avta litt i perioden. Antall eldre har gått noe ned de siste 
årene og vil flate ut i planperioden. Etter planperioden vil antallet eldre, 80+, være forholdsvis 
stabilt og etter 2025 vil en få en merkbar vekst i denne aldersgruppen og en ny eldrebølge. 

Kommunen vil i løpet av planperioden få en økning i befolkningsgruppen mellom 67 og 79 
år. 

Befolkningsnedgang og endring i sammensetningen skaper følgende hovedutfordringer:
- Tilpasse ressursbruken i eldreomsorgen til et lavere behov fra slutten av planperioden
- Legge forholdene til rette og utvikle tjenestetilbud for gruppen unge eldre
- Behov for å iverksette tiltak som kan motvirke nedgang i sysselsetting og netto utflytting
- Tilpasse ressursbruken i grunnskolen til et lavere elevtall

Ved beregning av rammetilskuddet benyttes en kostnadsfaktor der utgiftsutjevningen 
beregnes etter befolkningssammensetning, kommunens geografi, reiseavstander etc. 
Gjennomsnittet i landet er 1,00. For 2017 er kostnadsfaktoren for Namdalseid 1,3369. Den er 
beregnet økt til 1,3605 i 2018. Dette skyldes hovedsakelig endringer i demografi. Gjennom 
dette uttrykkes at Namdalseid kommune er ca. 36,05 % dyrere å drive enn 
gjennomsnittskommunen i landet.

4.3. Økonomiske rammebetingelser

Kommuneopplegget fra staten

Det legges opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca. 4,6 mrd, 
tilsvarende en vekst på 0,9 pst. Veksten i de frie inntektene er på 3,8 mrd. Det tilsvarer 
en realvekst i de frie inntektene på 1,0 pst. Årsaken til at veksten i de frie inntektene er 
større enn den samlede veksten begrunnes med satsinger innen rusfeltet, tidlig innsats i 
barnehage og skole samt satsing knyttet til forberedelse av barnevernsreformen. 
Veksten i inntektene skal mellom annet dekke demografikostnader og særskilte 
satsinger i statsbudsjettet. Namdalseid kommune kom ikke spesielt godt ut i forslaget til 
statsbudsjett med en realvekst på minus 0,3 % i de frie inntektene, regnet av anslag 
regnskap 2017. Realveksten for kommunene i Nord-Trøndelag er minus 0,5% og for 
hele landet på 0,03 %.

Kommuneproposisjonen 2017
Kommunal og regionaldepartementet la fram Kommuneproposisjonen i mai 2017.  I denne 
ligger foruten analyser og status for kommuneøkonomien i 2017, også regjeringens forslag til 
opplegg i 2018.

Statsbudsjettet 2018
Den nominelle veksten i de frie inntektene, som består av rammetilskudd og skatteinntekter, 
for kommunene er anslått til ca 2,6 % regnet fra anslag på regnskap for 2017. Reell vekst i 
frie inntekter, etter korrigering for lønns- og prisvekst er anslått å bli 0,03 % (regnet fra anslag 
på regnskap 2017 i RNB 2017). Anslagene er oppgavekorrigert.

Veksten i frie inntekter skal m.a. dekke kommunesektorens økte demografikostnader som er 
anslått til 2,2 mrd. i 2018 og merkostnader til pensjon med 0,35 mrd.  
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Grunnlag for skatteanslaget.
Det kommunale skattøret for alminnelig inntekt for personlige skattytere holdes uendret på 
11,8 i 2018. Skatteanslag og inntektsutjevning sees under ett og bygger på stipulert 
skatteinngang på landsbasis som er beregnet til vel 172,13 mrd. kroner i 2018, mot antatt 
168,00 mrd. i 2017. Skattens andel av kommunenes samlede inntekter utgjør om lag 40 % av 
sektorens samlede inntekter og om lag 56,8 % av de frie inntektene. Skatt og 
inntektsutjevning er for Namdalseid  beregnet til 44,46 mill i 2018. Anslaget er videreført på 
dette nivå i perioden.

Rammetilskuddet.
Anslag for rammetilskuddet  bygger på føringene i statsbudsjettet ,tilleggsproposisjonen og 
prognosemodellen fra KS. Det er ikke foretatt justering for endringer i folketallet knyttet til 
hvor mange flyktninger som kommer til kommunen. Opplegget bygger på at kommunens 
kostnader med mottak av flyktninger dekkes av tilskudd fra staten. For 2018 er det en økning  
i rammetilskuddet for Namdalseid. Dette skyldes hovedsakelig økt utgiftsutjevning som følge 
av at kommunens kostnadsindeks har økt. Årsaken til endringen er hovedsakelig endringer i 
demografi samt noen mindre endringer i inntektssystemet. 

Rammetilskuddet inneholder stort sett de samme elementer som før. Øremerkede tilskudd 
knyttet til boligsosialt arbeid og tilskudd til flere barnehagelærere samt kompensasjon for 
statlige satsingsoppgaver og merkostnader er innlemmet. Det er ikke tatt hensyn til endringer 
som kan komme seinere i planperioden. 

4.4. Rente og avdragsutgifter

Netto renteutgift pr år øker betydelig fra og med 2019. Netto renteutgifter er beregnet 
til 4 012 tusen i 2018 og øker til  5 376 tusen i 2019.  

Avdragsutgiftene er i stor grad tilpasset kommunelovens bestemmelser om 
minsteavdrag. Utgiftene øker med  2 031 tusen fra 2018 til 2019. 

Ordinær lånegjeld øker fra 198,4 mill. i 2017 til 286,6 mill. i 2019. Gjeldsnivået i 2018
tilsvarer vel 150 %av kommunens brutto driftsinntekter. Høyest vil gjeldsbelastningen 
være ved utgangen av 2019 etter investeringer i skole og idrettsbygg. Da vil 
gjeldsbelastningen være på ca 156 % gitt de forutsetninger som ligger i planen
Det vises til kapittel 7.

I starten på planperioden er ca.27,1 % av kommunens lån knyttet til fastrenteavtale på 1,75 % 
mens resten ligger på flytende rente, ft. ca 1,65%. 

I henhold til kommunens finansreglement skal renteutviklingen vurderes kontinuerlig for å 
vurdere binding av lånerenten. Slik en vurderer situasjonen nå, hvor den flytende og faste 
renta er svært lav og med utsikter til å forbli lav i nærmeste framtid, finner en det ikke riktig å 
binde en større andel av låneporteføljen. Det forventes et forholdsvis lavt rentenivå i 
planperioden på 2,0 % i 2018 og stigende til 2,1 % i 2019. Endringer i rentenivået vil påvirke 
handlingsrommet da en i stor grad er eksponert for slike endringer gjennom flytende 
renteavtaler. Med et budsjettert rentenivå på 2 % vil en økning med 1 % medføre 50% høyere 
renteutgifter for den delen av låneporteføljen som ligger med flytende avtaler. 



- 13 -

4.5. Eiendomsskatt 

Kommunestyret vedtok i 2012 å utvide ordningen med eiendomsskatt til å omfatte 
boliger og fritidsboliger i tillegg til næringseiendommer. Skattesatsen holdes uendret på 
7 promille for verk og bruk og økes fra 6,5 til 7 promille på bolig og fritidsboliger i 2018. 
I resten av planperioden settes satsen til 7 promille både for boliger, fritidsboliger og 
verk og bruk. Inntektene fra eiendomsskatt disponeres til ordinær tjenesteproduksjon. 

Økonomiplanen bygger på full utnytting av inntektspotensialet i ordningen.

I økonomiplanen er det beregnet en inntekt på 5 652 tusen i 2018, stigende til 8 152 tusen i 
2019. Det er forventet at etableringen av kraftlinja Namsos-Roan ferdigstilles i 2018. Det 
forutsettes at det ikke skjer endringer i grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt på verk og 
bruk. I tillegg planlegges en utbygging av boliger i sentrum samt noe bygging av nye 
fritidsboliger som ligger til grunn for skatteanslaget.

Endring, jf. kommunestyrets vedtak:
- Eiendomsskatt ingen økning, promillesats 2018 blir fortsatt 6,5 ‰

5. Økonomisk situasjon og handlingsrom

5.1. Økonomisk utgangspunkt 

Kommunen er fortsatt  i en krevende økonomisk situasjon på grunn av for høyt driftsnivå i 
forhold til inntektene. Renter og avdrag på en høy gjeldsgrad utgjør en relativt stor andel av 
driftsutgiftene. Opplegget med betaling av avdrag ned mot kravet om minsteavdrag i 
kommuneloven foreslås derfor videreført. 

Bunnlinja i budsjettet har liten margin. Det er i praksis et null-budsjett første år og noe bedre 
men lavt i andre år. Det er likevel langt fra egne måltall, intensjonsavtalens mål og anbefalt 
nivå fra staten. Dette anses likevel forsvarlig. En forutsetning for dette opplegget er 
disposisjonsfondet som til en viss grad kan dekke uforutsette kostnader.

Planlagte effektiviseringstiltak er ikke oppnådd fullt ut. Dette kan indikere at kommunen 
nærmer seg en grense for hva som anses forsvarlig. Prognosene for befolkningsutviklingen 
tilsier at denne situasjonen vil forverres som egen kommune. Vedtaket om 
kommunesammenslåing viser seg etter rådmannens vurdering nødvendig i denne situasjonen. 
Utfordringene vil bli en del av en betydelig større økonomi som kan gi rom for større 
fleksibilitet og mindre behov for dramatiske kutt som en liten og sårbar økonomi må regne 
med. 
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6. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak

6.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget

Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet 
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst 2018 2019

Effekt av felles løsninger med Namsos og Fosnes -500 -500
Vakanser i faste stillinger -400 -400
Redusert budsjett inventar og utstyr -100 -100
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger økes til 7 ‰ -300 -300
Eiendomsskatt, ny kraftlinje Namsos-Roan -2 500
Eiendomsskatt nye boliger og fritidsboliger -100 -100

Felles biblioteksjef med Namsos, nettoeffekt -242 -242
Redusert stillingshjemmel kulturskole -288 -288

Økt grunnbemanning Vangstunet barnehage fra 2. halvår 2018 167 415
Økt grunnbemanning løpende opptak i bhg.i 2018 784
Økt egenbetaling barnehage -94 -94

Tilskudd økt lærertetthet -425 -425
Økt refusjon fra andre kommuner -127 -127

BPA-utland 135
BPA, styrking av tilbud i kommunen 189
Reduksjon psykisk helse -250 -250
Redusert lederressurs Helse og Omsorg -448 -448

Kjøp av institusjonsplass andre kommuner 750
Stillingsreduksjon Omsorg -113 -113
Redusert bruk av variabel lønn Omsorg -200 -200
Økt egenbetaling hjemmetjeneste, tilpasning nivå Nye Namsos -100 -100

Beredskapsordning bygg 251
Økt stillingshjemmel plankonsulent 690 690

Endring, jf. kommunestyrets vedtak:
- Effekt av felles løsninger med Namsos og Fosnes økes med 150 tusen i 2018 og 50 tusen i 

2019
- Vakanser i faste stillinger økes med 200 tusen i 2018 og 50 tusen i 2019
- Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger, ingen økning i 2018, sats fortsatt 6,5 ‰
- Økt egenbetaling hjemmetjenester, gjennomføres ikke utover lønns- og prisvekst
- BPA-utland videreføres, evalueres i løpet av 2018
- Reduksjon psykisk helse evalueres i løpet av 1. tertial 2018

I etterfølgende kapitler omtales forslagene nærmere. 
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Endringene for 2018 er en del av budsjettvedtaket. Grovt sett innebærer foreslåtte tiltak 
videreføring/nye kostnadskrevende tiltak tilsvarende 3,5 mill og tiltak som gir 
merinntekt/mindreutgift tilsvarende 8,2 mill. Nedjustering av avdragsnivået videreføres og er 
et avgjørende element i dette. Dette tiltaket åpner samtidig muligheten for å beholde 
grunnleggende velferdstilbud og samtidig møte en del akutte behov.

Nye tiltak for perioden 2019 er en del av økonomiplanen og må vurderes nærmere.

Kommunesammenslåingen med Namsos og Fosnes vil legge føringer for kommunens 
prioriteringer. På kort sikt vil betydelig kapasitet i sentraladministrasjonen og på politisk nivå 
måtte brukes til prosess og utredning. På lenger sikt må en ta inn over seg endringer i 
forutsetninger for økonomi og tjenestetilbud. 

Opplegget gjennomføres uten vesentlige endringer i organiseringen av tjenester og 
administrasjon og uten oppsigelser av ansatte.

6.2. Ramme til tjenestefunksjonene

framgår av vedlegg 2.

6.3. Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune

Samkommunen skal avvikles innen 1.01.2020. Det er gjennomført et utredningsprosjekt 
for å vurdere konsekvensene av avvikling av samkommunen for eierkommunene. En 
prosjektgruppe/avviklingsstyre bestående av rådmennene og to tillitsvalgte har ledet 
dette arbeidet. Som beslutningsgrunnlag har 8 arbeidsgrupper gjort en 
konsekvensutredning på eget ansvarsområde. Samkommunestyret har kun en formell 
rolle i forhold til avviklingen av MNS og kan kun gi anbefalinger til Overhalla og Nye 
Namsos om videre samarbeid. 

Handlingsplan for samkommunen med økonomiplan 2018 – 2019 og budsjett for 2018
foreligger som eget dokument vedlagt kommunens økonomiplan. Finansieringsbidraget 
fra kommunen til samkommunens drift er innarbeidet i kommunens budsjett.
Økonomiplan for perioden 2020-2021 ivaretas av deltakerkommunene.

Handlingsplan og budsjett 2018 – 2019
Handlingsplan og budsjett for samkommunen framgår av eget dokument. Samkommunestyret 
vedtar budsjettet og prioritering mellom tjenesteområder. Budsjettet er endelig når 
deltakerkommunene har vedtatt samlet ramme for finansiering og hver kommunes andel. 
Ramme for låneopptak inngår i ny samarbeidsavtale. Administrasjonssjefens forslag til 
ramme og finansieringsandel for Namdalseid er innarbeidet i dette budsjettet.

Det vises til etterfølgende tabell som også redegjør for tjenestefunksjonene som i dag inngår i 
samkommunen.

I tiden fram til at samkommunen skal oppløses, vil MNS ha fokus på tilpasning og utvikling
av driftsoppgavene som er lagt til MNS. Avviklingsprosjektet blir i tillegg en viktig oppgave. 
Arbeidet med utvikling av legevaktsamarbeidet startet i 2015 og vil fortsette med iverksetting 
av tiltak inn i 2018. Tilpasning til ny akuttmedisinforskrift og planlegging av nye lokaler for 
legevakt blir et viktig element i dette.
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Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst og økning i utgifter til lisenser. Budsjettet er 
ikke justert for generell prisvekst på øvrige driftsutgifter. Tiltaksbudsjettene er fastsatt med 
bakgrunn i estimert forbruk i 2017, og for barnevernet en vurdering av utviklingen av antall 
barn under omsorg. 

Samkommunens budsjettramme og Namdalseid kommune sin finansieringsandel
tall i 1000 kroner (pr 1.11.17)

Tekst
MNS

B 2018
Namdalseid 

B 2018
Namdalseid

B 2019
Politisk 692 115 241 
Administrasjon 1 719 286 547 
Skatteoppkrever 2 414 241 1 720 
IT 5 422 903 903 
Økonomisyst 1 214 202 1 444 
Sak-/arkivsystem 500 83 2 262 
PLO-system 1 206 201 293 
Kartsamarbeid 519 86 267 
Kalk.rente og avskrivning 1 300 216 854 
Sentralbord 946 118 294 
Lønn- og regnskapsavd. 8 506 1 061 115 
PP-tjenesten 9 533 892 286 
Barnevernadm. 14 482 1 444 202 
Barnevernstiltak 35 430 2 262 83 
Legevakt 1 956 293 201 
LINA -   -   86 
Kommuneoverlege 1 782 267 118 
NAV, administrasjon 8 568 854 1 052 
NAV, tiltak 8 971 294 -   
Utviklingsavdeling 3 286 547 892 
Miljø og landbruk 7 070 1 720 216 

Sum 2018 115 516   12 087 12 077
Endringer i planperioden -10

For en detaljert redegjørelse vises til samkommunens handlingsprogram.

6.4. Næringsutvikling og samfunnsutvikling

Kommunens ressursbruk for næringsutvikling og samfunnsutvikling videreføres på 
samme nivå. Hovedinnsatsen skjer gjennom det faste næringsapparatet i MNS.

Tiltak for bedre bredbåndsdekning videreføres.

Nytt regulativ for bruk av havna på Statland utredes.
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De strategiske valgene knyttet til samfunnsutvikling i kommunens planstrategi vedtatt i 2017 
er:

 Videreutvikling av attraktive, trygge og helsefremmende lokalsamfunn
 Næringsutvikling, innovasjon og kompetanse
 Arealbruk, klima og miljø

Planstrategien skal benyttes som Namdalseid kommunes grunnlag i arbeidet med nye
Namsos kommunes overordnede planverk (kommuneplanen), med virkning fra og med
2020.
Forslag til statsbudsjett for 2017 inneholder en reduksjon av regionale utviklingsmidler. Dette 
vil være negativt for lokale støtteordninger til næringslivet. Sammenslåing av 
Trøndelagsfylkene vil i tillegg trolig endre rutinene for forvaltningen av disse midlene 
grunnet ulik praksis mellom fylkene.

Etableringen av ny havn på Statland samt pågående oppgradering av veg vil øke 
attraktiviteten for fastboende, fritidsboliger og reiselivet på stedet.

Fibersatsingen vil fortsette. Et kystfiberprosjekt er finansiert og under iverksetting i samarbeid 
med Namsos, Fosnes og Flatanger. Denne satsingen vil være viktig for å sikre bosetting og 
næringsutvikling. Utviklingskontoret yter viktig prosjektbistand i bredbåndsatsingen.

Kraftoverføringslinja mellom Namsos og Roan er planlagt å kobles til nettet i 3. kvartal 2018. 
Denne etableringen gir grunnlag for betydelige skatteinntekter for kommunen. Aktiviteten gir 
ringvirkninger for lokalt næringsliv i byggefasen.

Dypvasskaia på Statland har potensiale for økte inntekter. Det er i dag ikke sammenheng 
mellom de verdier som transporteres over kaia og kommunens avgiftssatser. Spørsmålet tas 
opp i 2018.

Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet 
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst 2018 2019
Økte havneavgifter 0 -200
Eiendomsskatt ny kraftlinje 0 -2 500

6.5. Boligpolitikk og bomiljø

Det er lagt til rette for videre boligbygging i sentrum. Det foreligger konkrete planer for 
et leilighetsbygg.

I perioden vil det ikke være behov for å utvide boligtilbudet ytterligere for flyktninger 
og andre vanskeligstilte. Mulig framtidig leieforhold utredes.

Kommunal bostøtteordning bortfaller.

En privat utbygger ønsker å sette opp et leilighetsbygg med 6 leiligheter parallelt med 
leilighetsbygget syd for kommunehuset.
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Det ble etablert 8 leiligheter for flyktninger og andre vanskeligstilte i et nytt bygg vest for 
kommunehuset i 2016. Utbyggingen ble utført av private utbyggere med kommunen som 
framleier. Flere av leietakerne har imidlertid flyttet ut av bygget samtidig som kommunen har 
fått beskjed om at det ikke kommer flere flyktninger til Namdalseid etter 2017 og i 
overskuelig framtid. Det er behov for en nærmere avklaring av framtidig eier- og leieforhold 
mellom kommunen, huseier og Husbanken. Dette arbeidet vil pågå inn i 2018.

Husleiesatsene i kommunale boliger økes i 2017 med 1,2 %, som er noe lavere enn veksten i 
konsumprisindeksen.

Kommunal bostøtteordning bortfaller. Ordningen er lite benyttet og antas dermed å ha liten 
betydning for innbyggerne. 

Ordningen med gratis tomter i boligfelt videreføres. Det vises ellers til handlingsprogrammet 
og investeringsbudsjettet; jf  kapittel 7.

6.6. Bærekraftig utvikling og miljø

Kommunens tiltak for klima- og miljø videreføres i perioden.

Energiforbruket skal ha stort fokus i perioden. Dette skal i første rekke skje gjennom:
 nybygging og bygningsmessige utbedringer
 bedre styringsløsninger for tekniske anlegg
 oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg
 holdningsendringer hos brukerne
 bedre driftsrutiner 

Prioriterte tiltaksområder for klima og miljø:
 Avfallshåndtering og gjenvinning; bl.a. kildesortering, reduserte avfallsmengder og mer 

miljøriktig handtering av avfall, herunder hytterenovasjon
 Innkjøp og forbruk; bl.a. et bedre forbruksmønster i egen virksomhet gjennom lavere 

forbruk av varer og tjenester og mer effektive innkjøp
 Energiforbruk i bygninger og anlegg 
 Arealbruk; Sikring,  skjøtsel og bruk av spesielt verdifulle naturområder, kulturminner,  

kulturlandskap og friluftsområder; bl.a. bevisstgjøring om biologisk mangfold og 
synliggjøring av kulturminner

I tillegg videreføres overgang til el-biler som tjenestebiler. Videre utbygging av el-billadere 
vurderes etter en evaluering av bruken.

Det forventes bedre rensing og bedre vannkvalitet i vassdragene i kommunen som resultat av 
forbedring av kommunalt avløpsnett. 

Arbeidet for bærekraftig utvikling og miljø skal være fast tema for alle virksomhetene i 
kommunen og styres gjennom det ordinære styringssystemet. 
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6.7. Folkehelse

Kommunen har god kunnskap om helsetilstanden gjennom fremlegging av 
oversiktsdokumentet, som ble behandlet i kommunestyret i juni 2016.

Vi har videre kunnskap om årsakssammenhenger og effekter av forebyggende og 
helsefremmende arbeid, noe som gjør at vi kan foreslå kunnskapsbaserte tiltak, både i forhold 
til forebygging og helsefremming.

Det gjøres mye bra folkehelsearbeid i kommunen allerede. Oversiktsdokumentet gir grunnlag 
for å reflektere over innsatsen og muligheter for å målrette tiltakene enda bedre.

Oversiktsdokumentet på folkehelseområdet, komplettert med en ny Ungdataundersøkelse som 
ble gjennomført i vår, viser hvilke folkehelseutfordringer vi har. Utfordringene for vår 
kommune er:

 Sosial ulikhet i helse
 Psykisk helse
 Inaktivitet og overvekt
 Kols

Budsjett og økonomiplan skal svare opp dette i forhold til konkrete tiltak. 

Det er viktig at vi benytter tilgjengelig kunnskap for å finne effektive tiltak for å møte 
utfordringene. Planstrategien fremhever at vår viktigste befolkningsstrategi for å skape bedre 
vilkår for folkehelsen er å videreutvikle attraktive, trygge og helsefremmende 
tettstedsområder. 
I arbeidet fremover vil kommunens planstrategi legge grunnlaget for den nye kommunens 
arbeid med kommuneplanen, herunder også innsatsen på folkehelseområdet fra og med 2020.

Den fjerde helseundersøkelsen, HUNT 4, kommer til vår kommune i løpet av 2019, og det er 
viktig å mobilisere bredt slik at folk møter opp og bidrar både til å avdekke sykdom tidlig 
samt at befolkningen leverer viktige bidrag i fremtidig forskning på folkehelseområdet. 
Gjennom å delta i gjennomføringen av HUNT 4 har mange bidratt 4 ganger med 10 års 
mellomrom.

6.8. Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap har fått sterkt øket fokus de senere år. Årsaken er i stor grad 
hyppigere forekomst av ekstremvær som har resultert i flom, ras og oversvømmelser flere  
deler av landet. Samfunnsutviklingen har i tillegg ført til at vi er blitt mer sårbare for brudd i 
infrastruktur som vei, vann og nett.

Namdalseid kommune har store områder med kvikkleire i grunnen. Sårbarheten er imidlertid 
betydelig redusert gjennom omfattende elveforbygging og andre kompenserende tiltak i regi 
av NVE. Kommunen bør likevel utvise stor aktsomhet i arealforvaltningen i forhold til denne 
risikofaktoren. Risiko og sårbarhet blir derfor grundig vurdert i alle tiltak som kan medføre 
endringer i belastning på grunnen. Gjennom forvaltning av plan- og bygningsloven søker 
kommunen å forebygge risiko ved behandling av arealplaner og søknader om tiltak.  
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Flere investeringstiltak som gjennomføres berører samfunnssikkerhet. Det er eksempelvis 
tiltak for sikrere vannforsyning, trafikksikkerhetstiltak, reserve strømforsyning m.m. 

Kommunen har beredskapsplan som beskriver organisering av arbeidet når kriser oppstår. Det 
gjennomføres øvelser for å være best mulig forberedt på alvorlige hendelser når det skjer.
Det er behov for å revidere og forankre arbeidet med beredskap i hele organisasjonen. 
Planverket vil derfor bli oppdatert og fremlagt for kommunestyret i 2018.

Det vil bli gjennomført flere årlige øvelser i kriseledelsen, for å trene på å være gode i 
samhandling ved beredskapssituasjoner/ kriser. 

6.9. Politikk og administrasjon

Arbeidet med forberedelse av kommunesammenslåing med Fosnes og Namsos vil ha 
stor oppmerksomhet i hele perioden.

Inntekter øker gjennom full utnyttelse av eiendomsskatt.

Budsjettmessige endringer og tiltak

Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet 
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst 2018 2019
Økt eiendomsskatt fra 6,5 til 7 ‰, boliger og fritidsboliger -300 -300
Eiendomsskatt verker og bruk, nye objekt -2 500
Eiendomsskatt nye boliger og fritidsboliger -100 -100
Kommunesammenslåingen, effekt -500 -500

Endring, jf. kommunestyrets vedtak:
- Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger, ingen økning i 2018, sats fortsatt 6,5 ‰
- Kommunesammenslåingen, effekt, økes med 150 tusen i 2018 og 50 tusen i 2019

Kommunereformen
Planleggingen av sammenslåing av kommunene Namdalseid, Namsos og Fosnes pr 1.01.2020 
vil pågå med full styrke i perioden 2018-2019. Den administrative ledergruppen og fagsjefene
i den nye kommunen vil bli tilsatt allerede våren 2018. Denne gruppen vil forestå den videre 
planlegging og gjennomføring av sammenslåingen sammen med prosjektlederen og 
tillitsvalgte. Fram til da vil arbeidet ledes av prosjektgruppen som består av dagens rådmenn i 
de tre kommunene samt tillitsvalgte og prosjektlederen. Det er nedsatt arbeidsgrupper 
innenfor ulike temaområder som skal utrede nye løsninger og gjennomføring.

Dette er komplekse og tidkrevende prosesser, og arbeidet vil derfor måtte prioriteres av alle 
dagens kommuner. Kommunene legger opp til å gjennomføre prosessen med egne ansatte. I 
tillegg til dette skal kommunen driftes og tjenester ytes til innbyggerne som normalt. 
Utvikling av tjenester og organisering, samt kommunal planlegging vil derfor i stadig større 
grad ha den nye kommunen som mål.

Intensjonsavtalen mellom de 3 kommunene legger opp til å kunne ta ut effekter allerede i 
perioden før kommunesammenslåingen. En liten andel av forventet effekt er tatt inn i planen.
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I tillegg vil arbeidet med avvikling av samkommunen bli videreført, jf kap 6.3. Dagens 
fellesløsninger må oppløses og reorganiseres. Siden ikke alle MNS-kommuner har vedtatt 
sammenslåing blir denne avviklingsprosessen mer omfattende.  

Nytt regionråd
Det er fattet beslutning i 14 kommuner i Namdalen, inkl Osen kommune, om opprettelse av 
nytt, felles regionråd for Namdalen, Namdal Regionråd, fra 1.01.2018. Samtidig avvikles 
dagens regionråd i regionen. Hovedbakgrunn er å styrke Namdalens stemme i et stort, 
sammenslått Trøndelag, og gjennom dette sikre utvikling og vekst. I løpet av 2018 skal det 
utvikles en Namdalsstrategi med satsningsområder til beste for innbyggerne i regionen.

Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak
Det legges ikke opp til endringer i organisasjonsstrukturen i perioden. Arbeidet med 
organisasjonsmessige tiltak kanaliseres til planleggingsarbeidet for Nye Namsos.
Det vises til etterfølgende kapitler.

6.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter

Budsjettmessige endringer og tiltak 

Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet 
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst 2018 2019
Avsetning til dekning av lønnsvekst 2017 1 800 1 800
Vakanser i faste stillinger -400 -400
Inventar og utstyr, sentral ramme 150 150
Ramme kompetanseheving, netto kostnad 250 250

Endring, jf. kommunestyrets vedtak:
- Vakanser i faste stillinger, økes med 200 tusen i 2018 og 50 tusen i 2019

Hovedmål for arbeidsmiljøarbeidet 
 sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon, og som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger 
 sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers 

forutsetninger og livssituasjon
 utvikle arbeidsmiljøet kontinuerlig i tett dialog i et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver 

og arbeidstakere og i samarbeid med statlige myndigheter 
 bidra til et inkluderende arbeidsliv

Kompetanse
Administrasjonsutvalget har gitt følgende innspill til retningslinjer for støtte for etter- og 
videreutdanning som skal gjelde fra og med 2018:
 For å få støtte skal studiet være i samsvar med kommunens strategiske kompetanseplan.
 Vi følger de samme reglene for støtte som statlig støttet utdanning i skolen, dette for å 

sikre likeverdig behandling av alle våre ansatte.
 Bindingstid skal være i tråd med avtaleverket
 Det er et krav om kompetansedeling overfor ansatte som gjennomfører utdanning 

kommunen trenger for å utvikle tjenestene.
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Avsatt ramme til kompetanseheving dekker ikke alle innmeldte behov. Dette setter derfor 
strenge krav til prioritering av kompetansetiltakene, noe som må skje i nærmere dialog med 
ledernivåene. Det er derfor krevende å følge opp de ambisiøse styringssignalene fra 
partssamarbeidet (Admu 2017).

Vi har mye god kompetanse i organisasjonen, og vi bør fortsette å utvikle en delingskultur 
mellom de ulike sektorer og enheter. Det kan vi greie å videreutvikle gjennom samhandling
på de møtearenaene vi allerede har etablert.

Nærvær
Kommunen har et samlet nærvær på i underkant av 91 % ved utgangen av 2. tertial 2017. 
Kommunen har et langsiktig mål om å løfte nærværet til 94 % i 2018, noe som er forankret i 
vår egen langsiktige arbeidsgiverpolitikk. Dette setter store krav til alle ledere og øvrige
ansatte i hele organisasjonen.

Fravær skaper dårligere stabilitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen og stabilitet i 
arbeidsmiljøet. Den enkelte ansatte som har fravær mister kontakten med et arbeidsmiljø og et 
sosialt miljø.
Oversikter fra KLP viser at vi har høyere uføreandel (14,68 %) enn fylket (10,68 %) og landet 
(10,16 %). Dette betyr at det ligger et betydelig potensiale for å spare penger hvis en greier å 
holde høyt fokus på nærvær og hindre frafall. Aktiv jobbing med arbeidsmiljøet vil over tid 
skape mer helsefremmende arbeidsplasser.

Leder- og organisasjonsutvikling:

Ledelse og samhandling, nærvær og mestring
Det er gjennomført flere tiltak innenfor HMS- og IA- området i de siste to årene. Resultatene
innarbeides som en del av driftsoppgavene i tjenestene. Dette ansvaret ligger primært på 
ledernivå. Partssamarbeidet fungerer godt i organisasjonen. 

Ansvaret for oppfølging av 10-faktorundersøkelsen er en del av lederansvaret til den enkelte 
sektor- og enhetsleder, og skal skje i tett dialog i topartssamarbeidet. Tiltak innarbeides i 
handlingsplanen for HMS- og IA- arbeidet for enhetene i perioden 2018-2021. 

Det vil bli gjennomført en ny kartlegging med 10-faktor i 2018.

Med liten lederressurs er det viktig at det legges til rette for at lederne mestrer oppgavene 
sine. Medarbeiderskap er et verktøy som nå prøves i omsorgstjenesten. Dette innebærer
myndiggjøring og ansvarliggjøring av den enkelte ansatte i større grad, slik at alle bidrar i 
ledelse. Dette kan over tid avlaste ledernivået. 

Det skal gjennomføres IA- skole for alle ledere og tillitsvalgte i første halvår 2018. Målet med 
dette tiltaket er at vi skal fortsette å bygge en nærværskultur og utvikle bedre strukturer som 
grunnlag for å nå målet om at kommunen skal være en helsefremmende arbeidsplass. 

Rekruttering, heltid/ deltid og kompetanse
Kommunen opplever utfordringer med rekruttering av fagkompetanse innenfor flere sektorer.
Alderssammensetningen blant ansatte viser i tillegg høy gjennomsnittsalder. Det ser ut til å bli 
særlig merkbart innenfor omsorgssektoren.
Som et ledd i rekrutteringen økes det med 1 lærlingeplass i omsorg i 2018. 
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Kommunene i Nye Namsos samarbeider i et rekrutteringsprosjekt «Jobbvinner». Prosjektet er 
initiert av KS sentralt, der vi er en av prosjektkommunene. KS støtter også prosjektet 
økonomisk. Samarbeidet omfatter også Olav Duun og Nord Universitet. 

Fokusområdene i prosjektet er:
 Forbedret veiledning i praksisperioden
 Økt faglig fokus i praksisfeltet 
 Økt vekt på omdømmebygging
 Tettere samarbeid med forskning og utdanning

Som en del av en rekrutteringsstrategi vil kommunen blant annet gjennomføre en presentasjon 
av fremtidige jobbmuligheter i egen kommune i 2018, rettet først og fremst mot 10-
klassingene.

Namdalseid begynner å nærme seg en heltidskultur også innenfor omsorgstjenesten. Vi vil 
fortsette å ha et høyt fokus på dette. Blant helsefagarbeidere er det fremdeles noe uønsket 
deltid. Forsøk med ny turnus-/ arbeidstidsordning i omsorg er igangsatt, noe som innebærer 
bruk av langvakter i turnus.

Innovasjon og digitalisering/ IKT
Det er gjennomført innovasjonsprosjekter blant annet innenfor helse og omsorg og oppvekst. 
En overordnet innovasjonsstrategi vil være en sentral oppgave i planarbeidet som skjer inn 
mot Nye Namsos.
Løpende behov for fornying av IKT-utstyr er lagt inn i budsjettet som en ramme. 
Videreutvikling av IKT-systemer skjer i hovedsak i regi av samkommunen og etter en årlig 
rullerende plan. Det vises til samkommunens handlingsplan og budsjett. Det er i tillegg lagt 
inn økonomiske midler til digitalisering i arbeidet med å etablere Nye Namsos.

Inventar og utstyr
Sentral ramme er redusert til 150 tusen, og fordeles til de ulike enhetene etter innmeldte 
behov og etter en felles prioritering. Ut fra innspillene som har kommet så langt så må det 
gjennomføres en streng prioritering av hvilke behov som skal dekkes, dette fordi innmeldte 
behov overstiger avsatt ramme til formålet.

Mål for leder- og organisasjonsutvikling i 2018 

Følgende områder vil ha fokus i utviklingsarbeidet i 2018:
 Kvalitetsforbedring

o Mer aktivt kvalitetsarbeid, og et aktivt kvalitetssystem
o Mer fokus på forbedringsmeldinger og bedre kunnskap om oppståtte avvik, samt 

oppfølgingen av dette
o Videreutvikle partssamarbeidet

 Lederutvikling og ledelsesutvikling ved  
o Å gjennomføre IA- skole for alle ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste
o Å delta på felles ledersamlinger i Nye Namsos
o Å videreutvikle en nærværskultur

 Kompetanseutvikling ved
o Gjennomføring av IA- skole 
o Styrking av arbeidet med kompetansedeling og kompetansemobilisering
o Videre- og etterutdanning etter en nærmere prioritering
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 Arbeidet med rekruttering
o Etablering av en ny lærlingeplass innen omsorg
o Deltakelse i prosjekt «Jobbvinner»
o Markedsføre oss positivt ut mot våre egne ungdommer og omverden

 Gjennomføre nødvendige investeringer for å opprettholde en god HMS/IA- standard

6.11. Kultur og service 

Det settes av en ramme på 100 tusen til kulturtiltak i 2018 og resten av planperioden. 

Tilskudd til lag og foreninger på 40 tusen

Samarbeid om biblioteksjef med Namsos kommune gir netto innsparing på 242 tusen pr 
år. 

Reduksjon med 0,5 årsverk vakant stilling i kulturskolen. 

Elevkontingenten i kulturskolen økes med 2,6 % i 2018. 

Budsjettmessige endringer og tiltak 

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

Omstilling av tjenesteproduksjon / 
tiltak

Inn-
førings

dato

Økonomiske 
konsekvenser

Personellmessige
konsekvenser

2018 2019 2018 2019
Kulturtiltak/kulturuke 01.01.18 100 100
Reduksjon stillingshjemmel 
kulturskolen 01.01.18 -288 -288 -0,5 -0,5
Felles biblioteksjef med Namsos 01.06.17 -242 -242 0,4 0,4
Tilskudd lag og foreninger 01.01.18 40 40
Mobilweb biblioteket, egenandel 
ebøker 01.01.18 4 3

Konsekvenser av tiltak

Tiltak Kommentarer/konsekvens

Ramme for kulturtiltak –
kulturuke

Ulik ambisjon om nivå på kulturuka gjør det nødvendig å ta avgjørelse 
på om denne skal kjøres gjennom skolen eller på fritid.

Reduksjon av 
stillingshjemmel i 
kulturskolen

For inneværende skoleår er det mulig å redusere hjemmelen i  
kulturskolen, da elevtallet er redusert. Om elevtallet øker på sikt, kan det 
bli vanskelig å tilby alle elever plass, med denne reduksjonen.

Felles biblioteksjef med
Namsos kommune

I hht til intensjonsavtalen og avtale om samkjøring av nøkkelstillinger, 
selger nå Namdalseid 0,6 stilling som biblioteksjef til Namsos. For å 
dekke opp mangelen på ansatte på bibliotek/servicekontor i Namdalseid 
økes det med 0,4 stillinger for å ivareta dette.
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Tiltak Kommentar/konsekvenser

Tilskudd, dirigent og 
arrangement videreføres

30 tusen er dirigenttilskudd som fordeles mellom aktive kor og korps i 
kommunen. 10 tusen til Gla’dag og Molomarked.

Mobilweb og egenandel 
ebøker

Det kjøpes inn mobilversjon av biblioteksystemet for å sikre gode 
søkemuligheter for publikum. Namdalseid kommune deltar i 
fellesavtalen om kjøp av ebøker 

Kunst og kultur forebygger utenforskap, binder mennesker sammen og bygger inkluderende 
lokalsamfunn. Forskning og praksis viser at det er sammenheng mellom kulturdeltakelse og 
helse, og at kunst og kultur kan bidra til økt livskvalitet og bedre helse. 
Økt mangfold i befolkningen, både gjennom økt innvandring og bosetting av flyktninger gir
nye utfordringer for kommunale tjenester. I forbindelse med bosetting av flyktninger har 
kultur og frivilligsentral sentrale roller for å sikre best mulig integrering i samarbeid med 
frivilligheten.

Kulturloven
Kulturloven gir kommunen et ansvar for «å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 
kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et 
mangfold av kulturuttrykk». 

Barn og unge
Målsettingen er å gi et mangfold av kulturtilbud til barn og unge. Kultur og fritidsarenaer er et 
viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet og skaper et godt inkluderende oppvekstmiljø 
for alle. Trygge barn har et godt utgangspunkt for god helse. De utvikler også større toleranse 
og forståelse for hverandre, får økt motivasjon og forebygger mobbing. 

 Gjennomføring av prosjektet 100 meter der grunnskoleelever i fylket blir utfordret til å 
lage en film om sine beste 100 meter, et kunstprosjekt som skal bli et historisk portrett av 
Nord-Trøndelag anno 2017. Prosjektet er initiert av Namdalseid kommune og 
gjennomføres i samarbeid med andre som et regionalt prosjektet.

 Ungdomsklubbene er ukentlige møteplasser for ungdom, der ungdommene i stor grad 
styrer aktiviteten selv. Klubbledere er tilsatt på begge klubbene og tilbudet er spesielt 
viktig for ungdomsgruppene som ikke finner sin plass innen tradisjonelle fritidsaktiviteter 
som f.eks. musikk og idrett. 

 Kulturskolen tilbyr undervisning innen flere kunstuttrykk. Musikk har flest elever, også 
kreativt verksted er populært. Vi kjøper rektorfunksjon fra Namsos, og elevene våre har 
mulighet til å melde seg på tilbud som kjøres i Namsos. Dette gir større bredde i kunst- og 
kulturtilbudet i kommunen. 

 Den kulturelle skolesekken (DKS) videreføres med tilbud om profesjonelle kunst og 
kulturuttrykk til barn og ungdom. Målet er at elevene får et aktivt forhold til kunst og 
kultur gjennom gode opplevelser.

 Ungdommens kulturmønstring (UKM), har de siste årene vært avviklet som et felles tiltak 
med nabokommuner gjennom kulturverksteder og lokalmønstring. 
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Frivilligheten
Frivilligheten er en sterk kraft i samfunnet vårt, som fyller rommet mellom offentlig og privat 
sektor og er en fellesskapsbygger.
 Frivilligsentralen er bygd opp som et lokalt nav som inspirerer og stimulerer til økt 

frivillig deltakelse i lokalsamfunnet, både av enkeltpersoner/ildsjeler og i samarbeid med 
lag og foreninger. Målet er aktiviteter for alle, der mangfoldperspektivet settes i sentrum. 
Frivilligsentralen har som profil å tilby andre aktiviteter enn det lag og foreninger allerede 
tilbyr, og aktivitetene skal være bredde- og lavterskeltilbud.. Det er utviklet møteplasser 
for hele befolkningen, som bygdekafe, seniorsurf og besøkstjeneste. For barn og unge 
arrangeres bl.a. aktivitetsuker i vinter- og høstferie, og det er også startet opp en 
kodeklubb. Frivilligsentralen er åpen for nye tiltak som initieres fra befolkningen.

Bibliotek
Kommunen har folkebibliotek og bibliotek ved begge skoler, samt ordninger for utlån og 
formidling av litteratur både i barnehagene og på Dagsenteret. 
Det er inngått et samarbeid med Namsos kommune om biblioteksjef. Biblioteket skal være en 
møteplass for alle, med et godt og variert tilbud som fremmer leseglede, leselyst og møter 
mellom mennesker. Dette skal nås gjennom:
 Samarbeid med flyktningetjenesten og frivilligheten om å bruke biblioteket til aktiviteter 

som fremmer møter mellom flyktningene og lokalbefolkningen.
 Samarbeid med grunnskolene og barnehagene for å fremme økt leseglede og leselyst, med 

bibliotekbesøk, utlån av bokkasser og samarbeid om leseaksjoner.
 Samarbeid med helsesøster om barseltreff med fokus på småbarn og litteratur.
 Oppdatert og variert bok- og mediesamling, der depotsamling på aktuelt språk for 

nyankomne flyktninger er ett av tilbudene.
 Nært samarbeid med bibliotekene i Midtre Namdal, for å utvikle gode tjenester
 Fortsatt gode åpningstider i samarbeid med servicekontoret 
 Ha jevnlige kulturarrangement på biblioteket, dette skjer i samarbeid med 

fylkesbiblioteket og de andre kommunene i Midtre Namdal.

Kulturminner
Namdalseid kommune har en spennende historie og mange verdifulle kulturminner og 
kulturminnemiljø. Kommunen deltar i programmet Kulturminner i kommunene (KIK) i regi 
av Riksantikvaren og Nord-Trøndelag fylkeskommune.  Dette for å øke kommunenes 
kompetanse innen kulturminnefeltet med fokus på kartlegging, planlegging, forvaltning, 
verdiskaping og formidling . Et godt plangrunnlag for kulturminnefeltet styrker 
kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape 
forutsigbarhet for forvaltning, eiere og utbyggere, og være et redskap for å synliggjøre 
kulturarven som ressurs.

Servicekontoret
Servicekontoret er kommunens kontaktpunkt mot publikum og har som målsetting å gi god 
service og lett tilgjengelighet til kommunale tjenester i Namdalseid.
 Servicekontoret har sentralbordfunksjonen for alle kommunene i MNS og besvarer 

mellom 40 og 50 tusen samtaler i løpet av året. Arbeidet med å forberede den tekniske 
løsningen rundt  sentralbordet pågår kontinuerlig.

 Gode og forutsigbare åpningstider i samarbeid med biblioteket.
 Deltar i kommunens informasjonsarbeid gjennom hjemmeside, facebook og Melkrampa.
 Servicekontoret har det praktiske ansvaret for gjennomføring av den årlige TV-aksjonen.
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6.12. Barnehager 

Visjoner og hovedmålsettinger

 Et best mulig tilbud innenfor kommunens økonomiske rammer
 Et tilgjengelig tilbud for alle barn med rett til plass
 Et profesjonsfellesskap med kompetente og reflekterte voksne
 Et læringsmiljø preget av omsorg, trivsel, leik og læring 
 Et godt grunnlag for videre utvikling og læring i skolealder
 En utvikling ut fra barnas individuelle forutsetninger 
 Et læringsmiljø som raskt fanger opp og gir barn med spesielle behov nødvendig hjelp

Delmål og tiltak

Driftsnivå tilpasset økonomiske rammer
 Barnehagen holdes stengt to uker i juli og i jula 
 Ett hovedopptak - fom 1. august 2018, egen sak før barnehageopptaket vår 2018
 Kun tilbud til barn med rett til plass
 Kun tilbud om fire og fem dager

Tilgjengelig tilbud for alle barn
 Full barnehagedekning for barn med rett til plass
 Dagens åpningstid videreføres 
 Inntektsgradert foreldrebetaling for familier med lav inntekt 
 20 t/u gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt 
 Makspris i tråd med nasjonale satser for foreldrebetaling 
 Søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn 2 og 50 % for barn tre og flere

Kompetente og reflekterte voksne
 Morsmålsassistent ved behov
 Tilstrekkelig antall pedagoger i forhold til ny forskrift 
 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning for assistenter som ønsker dette
 Videreutdanning i veiledningspedagogikk 1 for 1 ansatt
 Logoped i 1,0 årsverk fom 01.08.17, inkludert salg av tjenesten på 0,6 årsverk
 Økt fokus på samarbeid mellom personalet i barnehagene gjennom ulike 

utviklingsområder

Innholdet i barnehagen
 Ny rammeplan  innarbeides i daglige aktiviteter, og tilpasses lokale  forutsetninger.
 Arbeid med fagområdene lokalt, blant annet språk og realfag 
 Barna skal mestre hverdagen ut fra forutsetninger og alder
 Ved skolestart skal barna kunne norsk, samarbeide med andre og ha lyst til å lære
 Ansatte skal ha god kompetanse på samisk språk og kultur inkludert lede et samisk 

nettverk
 Ansatte skal ha god kompetanse om minoritetsspråklige barn 
 Foreldrene skal oppleve god brukermedvirkning og barnehagene skal jobbe med å 

videreutvikle foreldresamarbeid.
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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

Innføring Økonomiske
konsekvenser

Personellmessige
konsekvenser

2018 2019 2018 2019

Barnehage
Økt grunnbemanning 01.08.18 167 415 0,90   0,90
Økt grunnbemanning, løpende opptak 01.01.18/01.03.18 784
Økt egenbetaling 01.01.18 -94 -94

Totalt barnehage 857 321 0,90 0,90

Konsekvenser av tiltak
Tiltak Kommentar/konsekvenser

Økt grunnbemanning i 
pedagogenes 
planleggingstid 

Pedagogiske ledere har etter tariff rett på 4 t/u til planlegging. Tidligere har 
det ikke vært satt inn bemanning i denne tiden. Etterhvert som antall 
pedagogiske ledere har økt, har dette utfordret det å kunne ha tilstrekkelig 
grunnbemanning. Situasjonen er i dag krevende for ansatte. For Vangstunet 
utgjør dette for tiden 26,5 t/u (0,71 årsverk) og for Stjerten 7 t/u (0,19 
årsverk). Med dette utgangspunktet er barnehagene veldig sårbar med tanke 
på sykdom og permisjoner. Forskrift om ny bemanningsnorm som er på 
høring, sier at grunnbemanningen skal regnes ut fra den faktiske tiden de 
ansatte er sammen med barna. Ettersom denne forskriften ikke skal gjelde 
før 01.08.18, legges det inn innføring fra 01.08.18. Det legges inn økning 
bare ved Vangstunet barnehage da det blir færre barn ved Stjerten 
barnehage fom 01.08.18.

Økt grunnbemanning 
knyttet til løpende opptak

På grunn av løpende opptak vil det være behov for to stillinger fom 
01.01.18 og ytterligere en stilling fom 01.03.18. Dette kommer i tillegg til 
vakanse på 1,3 årsverk, som må besettes. Utvidelsen tar imidlertid ikke 
høyde for opptak av to barn under tre år som står på venteliste.
Løpende opptak er ikke gunstig med tanke på stabilitet og forutsigbarhet 
for både barn, foreldre og ansatte. Tilsettinger i løpet av året forsinker også 
utviklingsarbeid i barnehagen ettersom en må sikre at alle nye ansatte også 
får nødvendig eierskap til  pågående prosesser. Ikke minst utgjør løpende 
opptak forholdsvis store utgifter. Tidligere klarte barnehagen å spare inn, 
men nå er det behov for betydelige økte ressurser. Det vil heller ikke være 
lett å få tak i kvalifisert personell midt i et barnehageår. Før opptak kan 
iverksettes, må barnehagen ha tilstrekkelig bemanning. Ut fra utfordringene 
løpende opptak gir, vil rådmannen legge fram en sak første halvår 2018 der 
en foreslår å gå tilbake til ett hovedopptak fra 01.08.18

Økt egenbetaling I statsbudsjettet for 2018 foreslås det at makspris i barnehage økes fra 
kr 2730 til kr 2910, en økning på 6,5 %. Egenbetalingen justeres i samsvar 
med dette.
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6.13. Grunnskole og SFO 

Visjoner og hovedmålsettinger

Opplæringen skal gi alle elever ferdigheter, holdninger og verdier som gjør dem i stand 
til å:
 realisere læringspotensialet sitt i et godt og inkluderende læringsmiljø
 mestre eget liv
 delta i arbeids- og samfunnslivet
 ta vare på seg selv og andre 

Utfordringer i perioden

Det forventes at antall elever ved Namdalseid skole i planperioden holder seg rundt 160 
elever. Det hadde pga antall elever vært mulig å slå sammen to klasser på ungdomstrinnet det 
første året i planperioden og klasser på småskoletrinnet. Dette gjennomføres likevel ikke da 
elevtallet varierer slik at det er vanskelig å få til et treårsløp med sammenslåtte klasser og 
dermed få gjennomført fag- og timefordeling i tråd med loven. Ressursinnsatsen ved skolen 
reduseres likevel med 0,44 årsverk. Det foreslås færre delingstimer i tilvalg/valgfag som betyr 
to valgmuligheter for elevene i stedet for tre. Dette utgjør 6 t/u eller 0,26 årsverk. I tillegg 
forutsettes det ikke tilsetting av nyutdannede fra høst 2018. Skoleåret 2017/18 er det avsatt en 
avtalerettslig ressurs for nyutdannede tilsvarende 0,18 årsverk. Denne foreslås nå fjernet. 
Dersom likevel nyutdannete lærere blir tilsatt, vil dette bli innarbeidet i 1. tertial. Fagene 
norsk, matematikk og engelsk vil fortsatt ha muligheter til å ha to-lærer i de fleste timene. 
Ressurser til to-lærer i 1. klasse prioriteres også videre. Det kan bli behov for å øke ressursene 
pga økt behov for spesialundervisning, som i tilfelle finansieres eksternt.  

Elevtallet ved Statland skole er redusert de siste årene til i dag 22 elever, og skolen har nå tre 
klasser. Dagens situasjon med få elever og kjønnsmessig skjevfordeling på ulike årstrinn 
skaper utfordringer med tanke på å finne venner. Dette kan få uheldige konsekvenser både 
faglig og sosialt. Utfordringene beskrevet i tidligere utredninger og informasjon i 
skolerapporten er en realitet ved skolen. Etter rådmannens vurdering kunne noe av 
utfordringene vært løst ved å slå sammen ungdomstrinnene ved Statland og Namdalseid 
skole. Tiltaket er likevel ikke foreslått da det er behandlet ved flere anledninger, men ikke fått 
tilslutning. I budsjettforslaget for 2018 foreslås det ikke reduserte ressurser da det kan bli 
behov for tettere oppfølging av enkeltelever, samt økt behov for to-lærer på småskoletrinnet 
pga en større 1. klasse enn normalt.  En eventuell reduksjon vil bli innarbeidet i 1. tertial 
2018.  

Andel elever med spesialundervisning er redusert. Det er en målsetting å gi flest mulig elever 
hjelp gjennom tilpasset opplæring. Dette forutsetter at skolene har tilstrekkelig ressurser til å 
sette inn nødvendig styrking, spesielt i hovedfagene. Dagens ressursbruk er svært tilpasset 
elevtallet og behovet ved skolene. Det er viktig at ressurstilgangen følges for å kunne gi 
tilpasset opplæring, samt ha muligheter til å iverksette tiltak når det oppstår behov eller 
redusere ressursbehovet dersom det er mulig. 

Ordningen med LOS er et viktig bidrag med tanke på et godt læringsmiljø ved den enkelte 
skole, men også i arbeidet med å hindre frafall. Tilgjengelig ressurs i sommerferien for elever 
som holder på å droppe ut, har vist seg å gi godt resultat. Det samme har den nære to-veis 
kontakten LOS har med videregående skole. Rask tilbakemelding begge veier har hindret 
elever fra å falle fra. I skolen følger LOSen opp enkeltelever og grupper, samt har 
veiledningssamtaler med lærerne. 
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Kommunen deltar i læringsnettverket «God samhandling barn og unge» i regi av KS der både 
ansatte fra helse og oppvekst, PPT, NAV og BUPP deltar. Arbeidet her vil kunne gi et godt 
utgangspunkt for en helhetlig tenkning for barn og unge i Nye Namsos.

Lærerne ved skolene bør fortsatt gis muligheter for videreutdanning gjennom den nasjonale 
satsingen. Skolene er lite robuste med tanke på å ha tilstrekkelig fagkompetanse. Det kan bli 
nødvendig å se kompetansen ved den enkelte skole opp mot behovet totalt i kommunen. I 
praksis kan dette bety at lærere må arbeide ved begge skolene samme skoleår. 

I løpet av planperioden utredes det om elevene skal tildeles personlig ipad/pc. Det er naturlig 
at denne investeringen skjer i forbindelse med bygging av ny skole/idrettshall. I dette arbeidet 
er det naturlig å dra veksler på erfaringer fra Overhalla som innførte ipad for sine elever 
høsten 2015.

Delmål og tiltak

Bedre læringsutbytte
 Elever som har potensial til å klare det, skal ligge over kritisk grense i lesing, skriving, 

regning og engelsk på skolens kartlegginger 
 Elever som har potensial til å klare det, skal kunne nyttiggjøre seg data som hjelpemiddel i 

sin læring 
 Elevene skal i elevundersøkelsen score minst 4 på områdene støtte fra lærer, støtte 

hjemmefra, faglig utfordring, vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon og 
utdannings- og yrkesveiledning

 Andel elever som får tilpasset opplæring i stedet for spesialundervisning skal ligge over 
94 %.

Dette skal skje gjennom:
 Et profesjonsfellesskap med kompetente og reflekterte voksne
 Tilpasset opplæring til alle elevene 
 Praktisk opplæring ved hjelp av metodikken i Ny Giv
 Alternativ opplæring på gård eller annet næringsliv
 Arbeidslivsfag i stedet for språkfag
 Særskilt språkopplæring til minoritetsspråklige elever
 To-lærerressurs i fagene matematikk, engelsk og norsk
 Sammen med PPT jobbe på systemnivå og mindre på individnivå 
 Styrke fagkompetansen til den enkelte lærer slik at lærere som underviser i fagene norsk,  

matematikk og engelsk på mellomtrinnet har minst 30 stp. og at lærere som underviser i 
fagene matematikk, norsk og engelsk på ungdomstrinnet har minst 60 stp.

 Systematisk oppfølging av den enkelte elev gjennom kartlegging, analyse av resultat og 
igangsetting av tiltak og evaluering av igangsatte tiltak

Bedre læringsmiljø
 Ingen elever skal oppleve mobbing på skolen/skolebussen/skoleveien 
 Elevene skal score minst 4 på områdene trivsel og felles regler, samt 0 på mobbing i 

elevundersøkelsen  
Dette skal blant annet nås gjennom
 God klasseledelse 
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 Deltakelse i en nasjonal satsing over 1,5 år knyttet til skolemiljøet (§ 9A i 
Opplæringsloven)

 Oppfølging av elever gjennom Los
 PREMIS – et rusforebyggende program. 7. klasse gjennomfører «Kjærlighet og grenser» 

der fokus er forebygging av alkoholmisbruk blant ungdom
 Foreldrenettverk 
 Systematisk arbeid gjennom elevråd/skolemiljøutvalg knyttet til elevenes skolemiljø med 

blant annet utarbeiding av konkrete tiltak knyttet til «Nulltoleranse mot Mobbing»
 Fellesaktiviteter utenom fag på tvers av trinn  

Elevmedvirkning og foreldremedvirkning
 Elevene i elevundersøkelsen skal score minst 4 på områdene elevdemokrati og 

medbestemmelse. 
 Skolene skal oppnå så høy svarprosent på foreldreundersøkelsen at resultatet blir 

representativt

Dette skal blant annet nås gjennom:
 Kurs for elevråd og ungdomsråd
 God samhandling elevråd – ungdomsråd
 Systematisk oppfølging av resultat fra elev- og foreldreundersøkelsen
 Systematisk samarbeid med skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg og foreldreråd

Kvalitetsutvikling og systematisk resultatoppfølging 
 Den årlige tilstandsrapporten skal danne grunnlag for kommunestyrets målsettinger og  

strategier for framtidig driftsopplegg 
 Etablere et nytt regionalt kompetansenettverk (Indre, Midtre og Ytre Namdal) om felles 

skoleutvikling med utgangspunkt i nasjonal strategi 
 Videreutdanning i fag kommunen har behov for gjennom statlige midler 

Skolefritidsordning
Dagens tilbud videreføres. Ordningen bør evalueres i slutten av perioden.

Leksehjelp
Dagens organisering av leksehjelpen videreføres. 

Leirskole
Tilbudet videreføres i samarbeid med foreldre. Det bør utredes et samarbeid med Fosnes og 
Namsos. 

Bassengdrift
Drift ved begge svømmebassengene.  
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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

Økonomiske konsekvenser
Personellmessige

konsekvenser

2018 2019 2018 2019
Grunnskole

Oppdatering MicroMarc 01.08.18 41 28
Salg av logoped 60 % 01.08.18 0 0 0,60 0,60
Nye læreverk 01.08.18 50 50
Økt lærertetthet, tilskudd 01.01.18 -425 -425
Økt egenbet. SFO 01.01.18 -5 -5
Økt refusjon andre kommuner 01.01.18 -127 -127
Redusert frikjøp nyutdannet 01.08.18 -49 -105 -0,18 -0,18
Redusert styrking pedagog 
Namdalseid skole 01.08.18 -69 -151 -0,26 -0,26

Konsekvenser av tiltak
Tiltak Kommentar/konsekvenser

Oppdatering MicroMarc Skolebibliotekene får samme datasystem som folkebiblioteket. Dette vil 
lette utlån og gi bedre oversikt over samlingen. 

Salg av logoped 60 % Logoped tilsatt i 100 % fom 14.08.17. Namsos kjøper tjenester tilsvarende 
60 %. Nyutdannet logoped får bruke kompetansen sin i hele stillingen. 

Nye læreverk Revidering av kompetansemål pågår. Det er behov for å oppgradere  
læreverk i tråd med dette.

Økt lærertetthet, tilskudd Nasjonal satsing for å øke lærertettheten på 1.- 4. trinn. Det tilsettes ikke 
flere lærere. Tilskuddet brukes til å opprettholde dagens styrking på 
småskoletrinnet. 

Økt egenbet. SFO Betalingssatsene økes med 2,5 %. 
Økt refusjon 
grunnskoleelever

Refusjon fra annen kommune for ordinær opplæring.  

Redusert frikjøp  
nyutdannet

Nyutdannede har etter avtaleverket rett til redusert undervisning 
tilsvarende 6 % ved full stillingsprosent. Skoleåret 17/18 utgjør dette 
0,18 årsverk. Fom høst 2018 legges til grunn ingen tilsettinger av 
nyutdannet. 

Redusert styrking 
pedagog Namdalseid 
skole

Timer til styrking i tilvalg/valgfag reduseres med 6 t/u, noe som betyr en 
reduksjon på 0,26 årsverk. Bakgrunnen er færre elever på ungdomstrinnet. 
Dette betyr at elevene får to valg i stedet for tre valg. 
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6.14. Voksenopplæring/Flyktningetjenesten

Visjoner og hovedmålsettinger for voksenopplæring
 Tilby voksne som har behov for det, nødvendig grunnleggende ferdigheter og kompetanse 

som trengs i arbeids- og næringslivet.
 Bidra til at voksne benytter retten til grunnskoleopplæring og videregående opplæring 
 Bidra til at voksne får vurdert realkompetansen 
 Bidra til at voksne innvandrere får tilstrekkelig ferdigheter i norsk, samt nok kunnskap om 

norsk samfunnsliv slik at de kan studere videre eller komme seg ut i arbeidsmarkedet. 

Dette skal skje gjennom informasjon, motivasjon og veiledning.

Flyktningetjenesten

I 2016 mottok Namdalseid 18 nye innbyggere fra Syria; 9 voksne og 9 barn. I november 2017 
kommer to nye familier fra Syria med til sammen 6 barn. Kommunen vil ikke bli anmodet om 
å bosette flere i 2018. Målet med integreringsarbeidet er at innvandrerne skal bli boende i 
kommunen og bidra aktivt i lokalsamfunnet. Dette utfordrer hele lokalsamfunnet til å 
inkludere og aktivt involvere de nye innbyggerne. De som allerede er bosatt, sier de trives 
nettopp fordi de opplever at innbyggerne tar kontakt og at de gjennom dette får anledning til å 
snakke norsk også utenfor skolen.  I tillegg jobbes det aktivt med tanke på å gi innvandrerne 
god opplæring i norsk, muligheter for videre utdanning eller tilbud om arbeid både innenfor 
privat næringsliv og kommunale tjenester. For å kunne gi et best mulig tilbud om 
norskopplæring, er det inngått et samarbeid med Namsos voksenopplæring.  

Ansvaret for tjenesten ligger i dag under sektorleder oppvekst. Det er dialog med Namsos og 
Fosnes om samarbeid om ledelse. For å ivareta bosatte flyktninger, vil det bli engasjert inntil 
0,9 årsverk så lenge behovet for oppfølging utover ordinære tjenester er til stede. 

NAV Namsos etablerer et integreringsteam fra 01.01.18 med fokus på sosial, arbeid og helse.
Namdalseid sin kontaktperson på sosial er med, men vil ikke være fast medlem i 
integreringsteamet da omfanget på dette arbeidet her er vesentlig lavere. Sektorleder deltar i 
planleggingen. 

Tjenesten har eget budsjett, som vil bli utarbeidet. Det forutsettes at kostnadene i sin helhet 
dekkes av statlig finansiering.
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6.15 Helse- og omsorgstjenestene

Visjoner og hovedmålsetting for fagområdet

Namdalseid kommune skal med sitt arbeid innen helse- og omsorgstjenestene gi riktige og 
gode tjenester til innbyggere i Namdalseid. Helse- og omsorgstjenestene skal sikre faglig 
forsvarlige tjenester på riktig tjenestenivå som fremmer helse, trygghet og livskvalitet i 
henhold til lover,  forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Med dette som hovedmål skal helse- og omsorgstjenestene: 
 Drive forebyggende og helsefremmede arbeid blant innbyggerne i Namdalseid
 Sikre målrettede og virkningsfulle tjenester på riktig tjenestenivå
 Ivareta brukernes evne, mestring og innflytelse på eget liv så lenge som mulig
 Tilstrebe å nyttiggjøre den beste tilgjengelige kunnskapen på riktig nivå
 Videreutvikle og styrke fagkompetansen
 Motivere og utfordre ansatte, samt rekruttere og ivareta relevant kompetanse
 Utnytte de samlede ressursene på en god måte, slik at de blir tilgjengelige og rettferdig 

fordelt, og gjennom dette kunne tilby tjenester av høy kvalitet tilpasset den enkeltes behov
 Være med i utviklingen og ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene 

Sentrale utfordringer i planperioden

Befolknings- og demensutvikling
Demografiske endringer påvirkes blant annet av at vi lever lengre og store fødselskull etter 
andre verdenskrig. Dette medvirker til at det blir en større andel eldre i befolkningen de 
kommende årene. En økning i antall eldre vil medføre at flere får demens, fordi forekomsten 
av demens øker med alderen. Nasjonalt forventes det at antall personer med demens vil 
fordobles frem mot år 2040. Demensomsorgen i kommunen er blitt forbedret de siste årene, 
blant annet gjennom etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente og satsing 
på kompetanseheving blant annet gjennom demensomsorgens ABC. Denne satsingen
videreføres i 2018.

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen har nå vært gjeldende i 5 år og Namdalseid har tilpasset sin 
tjenesteproduksjon innfor omsorgstjenesten slik at kommunen har hatt mulighet til å møte 
kravene fra reformen.  Pleie- og omsorgstjenesten må være innovativ og ha tilstrekkelig 
fagkompetanse for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Etter at 
samhandlingsreformen kom, kreves det en mer avansert behandling og pleie som skal utføres 
i kommunen. Gjennom hele året 2017 har Namdalseid hatt tilstrekkelig kompetanse og 
dekning på sykeheim til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Ivaretakelse av 
disse pasientene har vært mulig grunnet en effektiv og fleksibel bruk av kompetansen på 
Helsetunet. Målet videre i 2018 er å beholde god kompetanse for fortsatt å kunne yte avansert 
behandling. 

Hverdagsrehabilitering har vært et satsingsområde i 2017 og en ser nå at det er riktig å satse 
på forebygging og rehabilitering for hjemmeboende. Det er en god og målrettet plan på alle i 
korttidsopphold, og fokus på at de aller fleste skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig. 
Dette satses det videre på i 2018.  Namdalseid kommune vil også være med i 
velfersteknologiprosjektet i Namdalen og ta i bruk tilgjengelig teknologi for innbyggerne i 
Namdalseid.  Får å yte gode og forsvarlige helsetjenester kreves det tilstrekkelig 
fagkompetanse og en riktig sammensetning av kompetanse. Det er derfor stort fokus på 
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rekruttering samt å ha gode fagmiljø, hvor ansatte har opplevelse av mestring. God 
kunnskapsdeling internt er satt i system for å bidra til at vi beholder viktig fagkompetanse, og 
bidra til fokus på en forbedringskultur.  

Kommunalt øyeblikkelig  hjelp døgntilbud  forutsetter at vi må ha tilstrekkelig 
fagkompetanse. Dette tilbudet har fungert godt siden 2016 for somatikk, og for rus/psykiatri 
fra 2017. Namdalseid ivaretar også tilbudet for innbyggerne i Osen og Flatanger. Dette
videreføres i 2018. 

Kompetanse, fravær og ressurser
Helse- og omsorgstjenestene har tjenestetilbud som drives 24 timer i døgnet hele året. 
Hovedtyngden av utgiftene er knyttet opp mot lønn. Ansatte med sin kompetanse er den 
viktigste resurs, som skal sikre at brukerne mottar tjenester med forsvarlig kvalitet. 
Alderssammensetning  på ansatte i helse og omsorg tilsier at Namdalseid kommune må 
rekruttere flere nye medarbeidere med fagkompetanse i 2018.  Dette for å opprettholde faglig 
god og forsvarlig drift.  Det satses derfor på å øke fra en til to en lærlingestillinger i pleie- og 
omsorgstjenesten i 2018.  Omsorgstjenesten starter med nye arbeidsplaner fra 01.01.18 med 
blant annet en utprøving av lange vakter på sykeheimen. En ønsker med dette å redusere 
antall helgestillinger i omsorgstjenesten, samt å få til en bedre utnyttelse av personalressursen.  
Denne prøveordningen skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte.  En ser i dag at behovet for 
kompetanse og bemanning er større i sykeheimen enn i hjemmesykepleien. I forbindelse med 
utarbeidelse av nye arbeidsplaner vil en kunne flytte ressurser mellom tjenestestedene på en 
bedre måte.  

Helse- og omsorgstjenestene hadde et nærvær på 87,8% i 1. og 2. tertial 2017. Dette er i 
hovedsak langtidsfravær og en har god oversikt over årsak til fraværet. Det er gode 
tilbakemeldinger fra brukere, pasienter og pårørende. Sektoren ønsker å jobbe aktivt i forhold 
til at ansatte skal få et sterkt eierskap og være stolte av sitt yrke og sin arbeidsplass. Det er et 
mål at dette fokuset skal forebygge fravær. Dette arbeidet videreføres i 2018. 
Topartssamarbeidet vil være en viktig faktor for å lykkes med dette. Helse- og 
omsorgstjenesten har  bistand fra NAV arbeidslivsenter får å sikre at vi jobber effektivt med 
nærværsarbeid.  

I forbindelse med utarbeidelse av nye arbeidsplaner og  økning av lærlingressursen  forventes
det redusert vikarbruk i 2018.

Kommunereformen
Kommunestyrets vedtak om å slå seg sammen med Namsos og Fosnes til Nye Namsos 
kommune vil også påvirke helse- og omsorgstjenestene i planperioden. Gjennom 
samkommunen er det etablert flere og gode samarbeidsarenaer innenfor helse- og 
omsorgstjenestene. Det er etablert samarbeid om helsestasjonsdrift med bemanning fra 
Namsos helsestasjon samt samarbeid om kreftkoordinator med Namsos og Flatanger. Dette 
samarbeidet videreføres i 2018.

Deltakelse i arbeidsgrupper knyttet til etableringen av ny kommune er stor fra helse- og 
omsorgstjenestene. Av utgifter knyttet til denne prosessen vil det være lønnskostnader til 
vikarer i fravær av fagpersoner. For 2018 anslås dette å utgjøre ca 0,5 årsverk. 
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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

Økonomiske 
konsekvenser

Personellmessige
konsekvenser

2018 2019 2018 2019
Helse- og familie
Reduksjon ledelse 01.01. 18 -448 -448 -1 -1
Opphør kommunal bostøtte 01.01.18 - 20 - 20
Kjærlighet og grenser 01.01.18 33
Reduksjon kreftsykepleie 01.01.18 - 147 -147 -0,36 -0,36
Reduksjon rus/psyk.helsetjenester 01.07.18 -250 -250 -0,5 -0,5
BPA utland 01.01.18 135 0,5
Aktivitetsuke Langvassheimen 2018 15
BPA økt behov i egen kommune 01.01.18 189

Institusjonsbaserte tjenester
Kjøp av institusjonsplasser 01.01.18 750
Stillingsreduksjon omsorg 01.01.18 -113 -113 -0,25 -0,25
Øke med en lærling i Omsorg 01.08.18 -5 20 1 1
Redusert bruk av variabel lønn 01.01.18 -200 -200

Hjemmebaserte tjenester
Økt egenbetaling hjemmetjenester 01.01.18 -100 -100

Konsekvenser av tiltak
Tiltak Kommentar/konsekvenser

Helse- og familie
Reduksjon ledelse Enhetsleder for helse og familie har i siden juni 2017 vært vikar for 

sektorleder helse og omsorg.  Dette videreføres i 2018 da sektorleder har sagt 
opp sin stilling.  Med tanke på kommunesammenslåingen i 2020 anser en det 
vanskelig å kunne rekruttere ny sektorleder for så kort tid. Gjennom å kunne 
utnytte dagens ledelsesressurs optimalt mener en å kunne drive helse- og 
omsorgstjenestene forsvarlig uten å ha egen enhetsleder knyttet til enheten 
helse og familie.  En vil dermed redusere med ett årsverk. 

Opphør kommunal 
bostøtte

Bostøtte er i utgangspunktet en statlig oppgave og Husbanken er 
hovedinstrument for utjamningen av høye boutgifter for de med lave inntekter.
Erfaringene viser at det er liten etterspørsel etter den kommunale 
bostøtteordningen og flere av de som søker tilfredsstiller ikke vilkårene. Det 
foreslås at den kommunale bostøtteordningen opphører med virkning fra 
01.01.2018.

Kjærlighet og grenser Programmet kjærlighet og grenser er et tilbud til foreldre og ungdom som skal 
utvikle bedre samspill og respekt for hverandre. Programmet er gjennomført 
og godt mottatt i 2017. Det er psyk. sykepleier, LOS samt lærer i skolen  som 
gjennomfører dette tilbudet. Tiltaket foreslås videreført i 2018 for Namdalseid 
skole. 
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Tiltak Kommentar/konsekvenser

Reduksjon 
kreftsykepleier

Namdalseid har i 2017 etablert et samarbeid med Namsos og Flatanger om 
felles kreftkoordinator i 100% stilling . Dette videreføres i 2018. Stillingen
som kreftsykepleier avvikles og ressursen videreføres som kjøp av tjenester i 
2018  Reduksjonen utgjør 0,36 årsverk 

Reduksjon av rus/psykisk 
helsetjeneste

Namdalseid kommune har i dag til sammen 1,5 årsverk knyttet til rus/psykisk 
helsetjeneste.  Det har siden 2015 i tillegg vært finansiert 0,4 årsverk knyttet til 
denne tjenesten gjennom tilskudd.  For 2018 reduseres de faste årsverkene 
med 0,5 årsverk. Det forutsettes at dette kan gjennomføres uten oppsigelse.
Terskelen for tjenester vil øke. Det vil fortsatt være fokus på barn og unge med 
stor aktivitet i skole og barnehage. Grupper som vil få redusert tilbud vil være 
voksne, samt tur- og aktivitetstilbud. 

Videreføring BPA-utland Det vises til kommunestyrevedtak 2007/0051 der det er vedtatt at kommunen 
sammen med helseforetaket og NAV skal dekke BPA (Brukerstyrt Personlig 
Assistent) i 100 % stilling i forbindelse med opphold i utlandet.  Grunnet 
prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten og ny gjennomgang av lovverk ser 
en det nødvendig med reduksjon av stillingen til 50%.  Dette er ikke ideelt for 
bruker i utland, men nødvendig med tanke å kunne gi forsvarlige tjenester i 
Namdalseid.  

Aktivitetsuke 
Langvassheimen

Enheten helse- og familie arrangerer hvert år aktivitetsuke for brukere med 
psykisk utviklingshemming på Langvassheimen. Tiltaket er blitt et meget 
populært tiltak for egne innbyggere med økt deltakelse fra kommunene 
Namsos og Overhalla.

Helsestasjonen kjøp av 
tjenester fra Namsos

På grunn av permisjon er helsestasjonen blitt drevet gjennom kjøp av tjenester 
fra Namsos kommune. Dette har vært en god ordning for innbyggerne i 
Namdalseid. Ordningen videreføres i 2018. 

BPA økt behov i egen 
kommune

Det er i Namdalseid tildelt BPA ut over det som er satt av i grunnbudsjett.  Det 
er derfor behov for økte ressurser til å dekke disse kostnadene i 2018 

Institusjonsbaserte 
tjenester
Kjøp av 
institusjonsplasser fra 
andre kommuner

I 2016 inngikk Namdalseid kommune avtale med Namsos kommune om kjøp 
av institusjonsplass. Dette med bakgrunn i at kommunen ikke hadde ressurser 
eller kompetanse for å kunne gi et forsvarlig og godt tjenestetilbud selv. Denne 
løsningen har vært god både for bruker, pårørende, ansatte og andre beboere. 
Tiltaket foreslås videreført i 2018 med halvårsvirkning. Dette begrunnes med 
at helsetilstanden til bruker har endret seg og en kan se for seg å ta tilbake 
brukeren i løpet av siste halvår i 2018 hvis utviklingen forsetter.

Stillingsreduksjon i 
Omsorg

Omsorgstjenesten fikk i 2017 økt stillingsressurs for å kunne dekke økte 
stillingsstørrelser etter krav igjennom arbeidsmiljøloven, samt utvidede 
sykepleierstillinger.  Ved gjennomgang av stillingsressursene i omsorg ser en 
at en har kunnet redusere med 0,25 årsverk grunnet naturlig avgang og 
tilpassing av stillinger.  Dette medfører at en tar noe ned på tjenestetilbudet til 
brukere av tjenesten, samt bedre utnyttelse av gjenværende ressurser på tvers 
av tjenestestedene. 

Økt lærling i helse og 
omsorg

I 2017 har omsorg Namdalseid hatt ett årsverk lærling innenfor 
helsefagarbeiderfaget. Det er god erfaring med å utdanne denne yrkesgruppen 
selv. Fra høsten 2018 vil det være 2 lærlinger i helsefagarbeiderfaget i 
Namdalseid.  En har også tatt inn forventet verdiskaping med 50% 
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Tiltak Kommentar/konsekvenser

Redusert bruk av variabel 
lønn

Omsorg Namdalseid har i 2017 brukt mye variabel lønn.  Dette skyldes 
vakante stillinger og  sykefravær.  For 2018 ser en for seg at en får besatt 
vakante stillinger og med ny arbeidsplan bedre kunne utnytte eksisterende 
ressurser innenfor omsorgstjenestene.  Reduksjon av variabel lønn med 200 
tusen kroner vil kunne medføre at en må ta ned noe tjenestetilbud i perioder 
med høyt fravær og påregne at en vil kunne utsette noen tjenester som ikke 
medfører fare for liv og helse i perioder. 

Hjemmebaserte 
tjenester:
Økt egenbetaling 
hjemmebaserte tjenester 

Namdalseid kommune starter tilpasning av egenbetaling med tanke på 
forventet nivå i ny kommune i 2020. Satsene avpasses inntektsnivå.  
Timeprisen for praktisk bistand øker med 22%  fra kr 180,- til kr 220,- pr time. 
Økningen for de andre tjenestene vil være  inntil 5 % .

Endring, jf. kommunestyrets vedtak:
- Økt egenbetaling hjemmetjenester, gjennomføres ikke utover lønns- og prisvekst
- BPA-utland videreføres, evalueres i løpet av 2018
- Reduksjon psykisk helse evalueres i løpet av 1. tertial 2018
- Opphør kommunal bostøtte, gjennomføres ikke

6.16. Teknisk sektor

Kommuneplanens arealdel ble ferdigstilt i 2017. Samfunnsdelen av kommuneplanen løses i 
samarbeid med Fosnes og Namsos og arbeidet planlegges gjennomført i 2018 – 2019.

Adresseringsprosjektet er fullført i 2017 og skilting med nye vegnavn gjennomføres i 2018.

Prosjektering ny skole/idrettshall er fullført i 2017. Valg av løsning for utbyggingen med 
kostnadsramme fremmes for politisk behandling i november 2017. Det jobbes nå med 
detaljprosjektering og valg av entreprenør. Planlagt byggestart i april/mai 2018. 

Beredskapsordning for vann, avløp og bygningsdrift ble innført i mai 2017. Avtalen er iht 
beredskapsavtalen fra Namsos og blir evaluert i 2018.

Målet for energisparing ser ikke ut til å bli nådd, men fokus på energisparing videreføres i 
2018. Det er viktig å øke bevisstheten i organisasjonen i forhold til energisparing. 
Kommunen har de siste årene opprettet flere nye installasjoner bl.a. Statland vannverk og 
pumpestasjoner på Korsen og Statland som øker energiforbruket. Utskifting av lysarmatur til 
LED i gatelys videreføres og vil bidra til lavere energiforbruk. 

Renholdstjenesten er siden mars 2017 organisert i Eiendom og teknisk. Rengjøringsmaskiner  
bidrar til en lettelse av renholdet. Det er utfordrende å rekruttere renholdere.
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Utfordringer i planperioden
Reduksjon av bygningsdriften tilsvarende 1,1 stilling i 2016 har medført stor press på dagens 
drift og strengere prioritering av oppgaver. Dette har medført innleie av ekstrahjelp. 

Det er igangsatt et samarbeid med Namsos og Fosnes i forbindelse med etableringen av ny 
kommune med sikte på utnyttelse av felles ressurser. Fellesløsninger innenfor teknisk sektor  
kan bli realisert før 2020.

Bemanningen innenfor plan- og bygningslovsforvaltningen er tilstrekkelig. 

Eiendom og teknisk er inne i et generasjonsskifte der ansatte fratrer med pensjon. Enheten er 
fortsatt sårbar ved akutte hendelser.

På grunn av utfordringene med manglende kompetanse og kapasitet innenfor sektoren har 
kommunen behov for å kjøpe tjenester i betydelig omfang. 

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

Omstilling av 

tjenesteproduksjon / tiltak

Inn-førings

dato

Økonomiske 

konsekvenser

Personellmessige

konsekvenser

2018 2019 2018 2019

Beredskapsordning bygg 01.01.18 251 0
Økt stillingshjemmel 01.01.18 228 228 0,5 0,5
Øvrige innsparinger -201 -201 -0,4 -0,4
Økt stillingshj. plankonsulent 01.01.18 690 690 1 1
Refusjon politisk arbeid -100 -100
AR5, periodisk ajourhold 01.01.18 70

Konsekvenser av tiltak

Tiltak Kommentarer/konsekvens

Beredskapsordning bygg Kostnader knyttet til etablering av beredskapsordning bygg etter 
fremforhandlet avtale. 

Økt stillingshj. plankonsulent Gjeninntreden etter permisjon.

AR5, periodisk ajourhold Oppdatering av kartdata ihht avtale med Kartverket.
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Plan- og bygningslovsforvaltningen

Handlingsmål for perioden:
 Adresseringsprosjekt er ferdigstilt og skilting blir utført i 2018. 
 Planlegging/bygg ny skole/idrettsbygg.
 Utvikling av de allerede regulerte områder jf. reguleringsplan.
 Tilrettelegging for etablering av nye bolig- og næringsarealer (nye reguleringsplaner).

Samfunnsplanlegging blir gjennomført i prosess med Namsos og Fosnes kommuner med sikte 
på å kunne vedta en felles samfunnsplan ved kommunesammenslåingen. Dette planarbeidet 
og evt behov for delplaner/temaplaner tar utgangspunkt i kommunens planstrategi og legges 
inn i prosessen for samfunnsdelen.

Statnett er nå i gang med etableringen av den nye 420 kV kraftlinja over Namdalseid.

Det jobbes med etablering av gang- og sykkelveg i Sagvika og opprusting av vegen i Sjøtrøa 
med planlagt ferdigstilling i juni 2018.

I forbindelse med gjennomføring av store kommunale prosjekter er det viktig å ha 
tilgjengelige ressurser for å kunne gå inn i planene, både for å kvalitetssikre arbeidet og for å 
ivareta kommunens og innbyggernes interesse.

I forbindelse med kommunesammenslåingen innføres digitalt bygg- og eiendomsarkiv. Dette 
vil gi raskere og mer effektiv saksbehandling. 

Det er behov for kompetanseoppdatering og fornying i enheten. Dette gjelder bl.a.
kompetanse innen GIS, revidert PBL, personal, beredskap, FDV m.m. 

Drift

Handlingsmål i perioden:
 Effektivt vedlikehold.
 Redusere strømforbruk.
 Teamjobbing og sentralt oppmøte/lagerplass ved kommunehuset.
 Etablering FDV program. Kompetanseheving.
 Evaluering beredskapsordning.
 Oppgradering av digital oversikt over teknisk infrastruktur.
 Utskifting av gamle og dårlige vannrør så vi unngår driftsstopp og reparasjoner av 

lekkasjer som er tidskrevende og kostbart. 
 Økt vegvedlikehold.
 Vedlikehold kommunehuset, helsetunet, skole, barnehage, utleie- og omsorgsboliger.
 Rekruttering 

Energiforbruk
Det skal fortsatt være fokus på energisparing i hele organisasjonen. Gamle gatelysarmaturer 
byttes til LED ved utskifting. 
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Kommunale bygg
Bygningsmassen er stort sett av en god standard, men enkelte bygg er umoderne og ikke 
tilpasset dagens behov. Det er et visst etterslep på vedlikehold. Det er behov for 
oppgraderinger på ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, vindusbytte og etterisolering. 

Utleieboliger 
Det er gjort en del oppgraderinger på utleieboliger de siste årene. Det legges inn generell 
prisøkning på husleie. Husleien skal avspeile gjengs leie i området.

Kommunale veger
Vegene i kommunen er per dags dato i brukbar stand. Det må påregnes skifte av stikkrenner, 
oppgrusing samt grøfting.
Kostnadene med vintervedlikehold påvirkes av stadig mer skiftende værforhold. 

Vann og avløp
Drift av vannverkene krever fokus på vannkvalitet og leveringssikkerhet. Det er derfor behov 
for økt vedlikehold for å sikre god kvalitet og sikkerhet. 

Kommunen må utarbeide en lokal vannforskrift som viser VA-plan for kommunen. I den 
sammenheng skal det gjennomføres en utredning for å kartlegge aktuelle behov. En ROS-
analyse må inngå i dette.

Gjennomføring av tiltak på dammene i Statlandvassdraget og Rossetdammen vil innebære 
større investeringsbehov. Kommunen har inngått avtale med Namsos kommune om 
funksjonen som vassdragsteknisk ansvarlig (VTA).

Bedre løsninger for overvåkning og automatisering av vannforsyningsanleggene innføres 
suksessivt i forbindelse med nye investeringer og renovering. Dette skal effektivisere 
arbeidsoppgavene i driften. Konkret er det tatt inn en investeringsramme for etablering av 
kummer og vannmålere som skal lette arbeidet med lekkasjesøk, samt etablering av 
automatisk varslingssystem ved flere pumpestasjoner.

Renovasjon
Oppfordring om rydding i villfyllinger, bilvrak o.l. i kommunen samt kartlegging ble satt i 
gang i 2017 og må følges opp i 2018.

Slamtømming
Det må inngås ny avtale for slamtømming.

Brann og redning og oljevernberedskap
Samarbeidet med Brann Midt IKS videreføres. Det må jobbes med brannrapporten for 
kommunale bygg. Pålegg om tiltak vil bli gjennomført. 
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6.17. Kirken

Kirkens ramme tilføres kompensasjon for lønns og prisstigning på 2,6 % . Dette utgjør 
51 tusen. Det er innmeldt et større behov, til sammen på 730 tusen for 2018 og 2019. 
Dette er knyttet til nye investeringer og vedlikehold. 

Rådmannen finner det ikke forsvarlig å øke rammene utover lønns- og prisvekst. Det 
forventes at kirken finner dekning for økte behov innenfor egne rammer. Det er heller ikke 
avsatt investeringsramme til kirken i økonomiplanen.  

Iflg. kirkelovens § 15 skal kommunen utrede følgende utgifter etter budsjettforslag fra 
kirkelige fellesråd:
- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke og til daglig leder 

av fellesrådet
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold for prester

De senere år er kirken ikke omfattet av innsparingstiltak som i de andre sektorene  i 
kommunen.
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7. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2018-2019

7.1. Investeringsnivå og finansiering

Det legges opp til betydelige bygningsmessige investeringer i perioden. Dette vil gi et løft 
for kommunens virksomhet og tilbudet til lokalbefolkningen. Videre vil tiltakene gi 
større samfunnssikkerhet og miljøgevinster. De største prosjektene gjelder utbygging av 
Namdalseid skole og idrettsbygg i Bjørgan samt betydelige investeringer innen 
vannforsyningen. 

Investeringsbudsjettet omfatter flere mindre renoveringsprosjekt av kommunale bygg 
samt kommunal infrastruktur, både innenfor og utenfor selvkostområdet.   

Samlet investering i planperioden på to år utgjør 147,8 mill., inkl. startlån for videre 
utlån på 4,0 mill. og egenkapitalinnskudd i KLP på 1,1 mill.

Samlet ekstern netto gjeld vil etter framlagte forslag utgjøre ca. 286,6 mill. ved utgangen 
av planperioden. Dette tilsvarer dette året ca 155,9 % av kommunens samlede 
driftsinntekter. Gjeldsnivået vil nå en topp i 2019.
Investeringsnivået og finansieringsløsningene er ellers søkt tilpasset slik at rente- og 
avdragsbetalingen holdes ned mot 8 % målt mot brutto driftsinntekt. Selv med 
forholdsvis tunge investeringer i perioden vil en nå dette målet. Det er beregnet at rente-
og avdragsbetalingen kommer på 7,5 % av brutto driftsinntekter i 2019. Dette basert på 
de forutsetninger som ligger i økonomiplanen. Betaling av renter og avdrag knyttet til 
investeringen i skole og idrettsbygg kommer hovedsakelig etter utløpet av planperioden.

Tiltakene finansieres slik:

Tekst
Beløp,tusen kr

( avrundet)
Momskompensasjon fra investeringer 29 571
Momskomp etter justeringsbestemmelsene 162
Frie inntekter til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 1 112
Bruk av disposisjonsfond til investeringer 0
Bruk av mottatte avdrag startlån 1 322
Sum egenfinansiering 31 745

Eksterne investeringstilskudd - spillemidler 14 500
Tilskudd fra dekning av kostnader ved kommunesammenslåingen 7 000
Opptak av startlån i Husbanken 4 000
Låneopptak til egne investeringer, 63,2 % 102 872
Sum finansiering 160 539

Inntekter fra momskompensasjon utløst av investeringene blir inntektsført i 
investeringsregnskapet og utgjør en del av kommunens egenfinansiering.
Bygging av idrettsbygg skal delfinansieres med midler som den nye kommunen mottar i 
forbindelse med kommunereformen.
Frie inntekter overføres fra driftsregnskapet til finansiering av egenkapitalinnskudd med 1,1 
mill. Vesentlig bruk av disposisjonsfond som et bidrag til kommunens egenfinansiering finner 
en ikke rom for da nivået på disposisjonsfondet ved inngangen til planperioden er for lavt. 
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Saldo på disposisjonsfondet ved inngangen til planperioden er ikke større enn at en vurderer 
det som nødvendig til å møte uforutsette hendelser i drifta og som buffer i forhold til 
gjennomføring av tiltakene i økonomiplanen. 

Lånefinansiering utgjør 64,1 %. Gjeld ved utgangen av perioden er beregnet til 286,6 mill.

7.2. Investeringene - oppsummering

Utbygging og renovering av kommunale bygninger
Dette er en stor satsing på tiltak som klart vil bedre tjenestetilbudet til befolkningen og bedre 
arbeidsmiljøet for de ansatte. Videre vil det bidra til økt trivsel og bolyst for kommunens 
innbyggere, bedre samfunnssikkerhet og bedret miljø. Tiltakene når ulike aldersgrupper og 
favner hele kommunen. Det viktigste tiltaket gjelder bygging av ny Namdalseid skole og 
idrettsbygg ved Bjørgan idrettspark med 143 mill., maling av omsorgsboliger, renovering 
kjøkken i barnehagen samt utbedringstiltak på kommunehuset på til sammen 2,0 mill.

Samferdsel og trafikksikkerhet
Det settes av en ramme til gatelys på 500 tusen og 1,0 mill. til skilting i forbindelse med 
prosjektet med adressering og navnsetting av veger. Det vises til kommentarene i kapittel
6.16.

7.3. Investeringer til selvkost – oversikt

I tusen kroner
Tiltak Avdr.tid 2018 2019

Vannforsyning
Nye membranfilter Rosset 10 1 000
N.eid vannverk, utbedring forsyning og sikkerhet. 30 1 000 3 000
Trykkøkningsanlegg Nord-Setter 10 350
Utskifting av rør og kummer 30 300 300

Avløp
Overvåkingssystem pumpestasjoner 10 300

Formidlingslån
Utlån av startlån 2 000 2 000

Netto investering selvkost 4 950 5 300
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7.4. Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost

Det investeres for 5,95 mill. i vannforsyningen og 0,2 mill. i avløpssektoren i 
planperioden. 

Rosset - Nye membranfilter i Rosset vannverk, 2018
Membranfiltrene i renseanlegget på Rosset må nå skiftes. Dette ut fra forventet levetid på 
slike filter. Det settes av en ramme på 1 mill. i 2018.

Namdalseid vannverk, tiltak for økt sikkerhet og forsyning.
Det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre sikkerheten for vannforsyningen fra 
Namdalseid vannverk på Rosset. Dette gjelder følgende tiltak innenfor den avsatte rammen på 
1 mill i 2018 og 3 mill i 2019: 
 Rosset - Reservevannforsyning Namdalseid. Tiltaket er lovpålagt og skal bedre 

sikkerheten for vannforsyning. Aktuell løsning kan være en sammenkobling med 
vannverket i Steinkjer. Tiltaket er foreløpig ikke tilstrekkelig utredet. 

 Rosset – Vannbasseng; utvidelse av lagringskapasitet. Tiltakene som er skissert hittil 
gjelder forbedring av sikkerheten for vannforsyningen til abonnentene. Tiltaket går ut på å 
etablere nytt høydebasseng med større kapasitet. Dette tiltaket er utredet men løsning er 
ikke valgt enda.  

 Rosset - Ny inntaksledning. Inntaksledningen til vannverket på Rosset må skiftes. 
Ledningen ble i 2017 provisorisk reparert. Tiltaket bør gjennomføres etter at tiltak med 
reservevannkilde og vannbasseng er etablert. Tiltaket er foreløpig ikke tilstrekkelig 
utredet. 

Trykkøkningsanlegg på Nord-Setter 2018
Det er behov for å etablere et trykkøkningsstasjon på vannledningen for å bedre 
vannleveransen til abonnentene i området. Tiltaket er utsatt fra 2017

Utskifting av rør og kummer
Deler av rørnettet er såpass gammelt at det bør fornyes. Dette for å bedre sikkerheten for 
vannforsyningen. I første omgang planlegges gjennomgang og eventuelt utskifting av 
kummer og ventiler. Tiltaket går over alle år i planperioden og det settes av en ramme på 300 
tusen hvert år. Tiltaket er en videreføring av pågående prosjekt.

Overvåkingssystem pumpestasjoner
Det etableres overvåkingssystem i pumpehuset i Hjelledalen, samt i pumpestasjonene på 
Berre og Setter. Det er et krav fra Mattilsynet at det etableres et overvåkingssystem ved 
anlegget i Hjelledalen. Det settes av en ramme på 300 tusen i 2018. Videreføring og utvidelse 
av prosjekt fra 2017
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7.5. Investeringer utenfor selvkost – oversikt

I tusen kroner
Tiltak Avdr.tid 2018 2019

Samferdsel
Gatelys i kommunale boligfelt 10 500
Digitalisering og skilting av veger 20 1000

Barnehage
Renovering kjøkken Vangstunet bhg 10 300

Skole-, idretts- og kulturlokaler
Skole og idrettsbygg Bjørgan 40 90 000 53 036
Tilskudd idrettsbygg 40 -21 500
Reasfaltering Statland skole 10 250

Administrasjonslokaler
Brannvarslingsanlegg kommunehuset 10 500
Branntekniske tiltak kommunehuset 10 800
Utbedring parkeringsplass ved kommunehuset 10 250
Renovering og oppgradering ventilasjon 10 281 125

Kommunalt disponerte boliger
Renovering kommunale boliger og bygg 10 188

Helsetunet og hjemmetjenestene
Maling 97-bygget 10 625

Sentraladministrasjonen
Egenkapitalinnskudd KLP 1 556 556
Betaling avdrag Husbanken 1 661 661
Brutto investering utenfor selvkost, (eks tilsk.) 94 861 55 428

7.6. Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost

Gatelys i kommunale boligfelt 2018
Det settes av en ramme på 500 tusen til etablering av gatelys i kommunale boligfelt og skifte 
til LED. Rammen dekker ikke behovet fullt ut og det må derfor foretas en prioritering av hvor 
behovet er størst. 

Skilting av veger
I forbindelse med adresseringsprosjektet hvor kommunale veger er tildelt nye navn må det nå 
skiltes ihht dette. Det settes av en ramme på 1 mill. til tiltaket i 2018. 
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Renovering kjøkken Vangstunet barnehage, 2018
Kjøkkenet i den eldste avdelingen ved Vangstunet begynner å bli slitt og det er behov for 
renovering. Tiltaket omfatter utskifting av innredning samt gulvbelegg. Det settes av en 
ramme på 300 tusen i 2018. Tiltaket er utsatt fra 2017.

Ny Namdalseid skole og idrettsbygg, 2018-2019
Med vedtaket i desember 2016 har kommunen bestemt å bygge ny skole/idrettshall. Prosjektet 
ble i 2017 utredet og prosjektert. Med politisk vedtak i november 2017 har kommunen valgt 
løsning. Det settes av en ramme til utbygging på 90 mill. i 2018 og 53 mill. i 2019.
Det påregnes tilskudd fra ENOVA og gjennom spillemidler på ca 15 mill. I forbindelse med 
at Fosnes, Namsos og Namdalseid har vedtatt å slå seg sammen til en ny kommune har man 
blitt enig om å sette av en ramme på 7 mill. av reformmidlene til tiltaket.

Reasfaltering Statland skole
Det settes av en ramme på 250 tusen til reasfaltering av uteområdet ved Statland skole i 2019.

Brannvarslingsanlegg kommunehuset og branntekniske tiltak
Det er registrert avvik etter branntilsyn og en er pålagt å montere automatisk brannvarsling i 
Samfunnshuset/Kommunehuset. Videre er det tatt høyde for å gjennomføre enkelte 
byggetekniske tiltak for å tilfredsstille branntekniske krav. Det settes av en ramme på 500 
tusen i 2018 og 800 tusen i 2019. Tiltaket var opprinnelig budsjettert i 2017 – 2019 men 
utsettes og gjennomføres på to år og rammen økes med 200 tusen.

Utbedring parkeringsplass ved kommunehuset 2018
Det settes av en ramme på 250 tusen i 2018 til utbedring av setningsskader på 
parkeringsplassen ved kommunehuset. Tiltaket går ut på reasfaltering samt steinsetting. 
Tiltaket er utsatt fra 2017.

Renovering og oppgradering av ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegget i kommunehuset og omsorgsboligene i 2003-bygget må renoveres og 
oppgraderes. Tiltaket er nødvendig for å ivareta et tilfredsstillende inneklima og gjennomføres
i 2018.

Renovering kommunale boliger og bygg
Det er behov for oppgradering av terrasser på kommunale utleieboliger samt Vangstunet 
barnehage. Deler av tiltaket er utsatt fra 2017.

Utvendig oppgradering, 97-bygget
Det er behov for å skifte deler av bordkledning samt utvendig maling av omsorgsboligene, 
97-bygget. Det er betydelig usikkerhet knyttet til behovet for utskifting av bordkledning og 
kostnadsanslaget er således usikkert. Tiltaket gjennomføres i 2018.

Egenkapitalinnskudd KLP, 2018-2019
Som deleier av KLP er kommunens forpliktet til å sette inn egenkapital i selskapet. Innskutt 
kapital kan ikke finansieres med lån, og er derfor finansiert med midler fra drift.
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8. Forventet utvikling i kommunale avgifter og betalingssatser

Prinsippet om selvkost opprettholdes for de tjenester der dette har vært brukt tidligere. Dette 
medfører bl.a. at avgifter og betalingssatser justeres slik at forventet lønns- og prisvekst på 
tjenesteområdene dekkes. For enkelte tjenester er avgifter og betalingssatser justert for å 
nærme seg nivået som en forventer disse vil ligge på etter kommunesammenslåingen.

Det vises til eget betalingsregulativ for 2018 med opplysninger om satser og endringer fra 
2017. 

Videre utvikling i perioden 2018 – 2019  oppsummeres slik:
- Barnehagesatsene reguleres i samsvar med statlige føringer 
- For vannavgiften forventes en liten økning ut over en regulering for lønns- og prisvekst og 

endringer i rentenivå. Dette grunnet store investeringer innen vannforsyningen.
- For kloakkavgiften forventes en liten økning ut over en regulering for lønns- og prisvekst 

og endringer i rentenivå. Dette grunnet store investeringer innen avløpssektoren.
- Gebyrbelagte tjenester som ytes gjennom leverandør følger kostnadsveksten hos 

leverandøren med regulering mot evt. avsatte fond, (for eksempel renovasjonsavgiften og 
avgift for slamtømming)

- Gebyr for slamtømming reduseres
- For øvrige tjenester forventes regulering i samsvar med lønns- og prisvekst i kommunen
- Husleie reguleres innenfor husleielovens bestemmelser og til det nivået som er nødvendig 

for at driften blir selvfinansierende.
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9. Stillingshjemler i årsverk

Forventet utvikling i stillinger 

Område
Hjemler
31.12.17

Hjemler
31.12.18

Hjemler
31.12.19

Politiske organ (ordfører, varaordfører) 1,1 1,1 1,1

Sentraladministrasjonen 9,5 9,5 9,5

Førskolen 19,2 19,5 19,5

Grunnskole og SFO 30,1 29,3 29,3

Kultur og Servicekontor 8,0 7,9 7,9

Helse og familie 20,9 19,0 18,5

Pleie og omsorgstjenestene 55,4 53,0 53,0

Eiendom og teknisk 9,8 15,1 15,1
Sum faste stillinger egen drift

154 154,4 153,9

Midlertidige stillinger egen drift

Lærlinger 3 4 4

Sentraladministrasjonen: 0,4 årsverk logoped og 0,65 årsverk LOS er plassert her.

Førskolen: Økning 0,9 årsverk grunnbemanning for å møte avtalefestet planleggingstid.

Grunnskole og SFO: Økning med 0,6 årsverk ved salg av logoped til Namsos. Reduksjon 0,18 

årsverk redusert frikjøp for nyutdannete lærere og 0,26 årsverk reduserte styrkingstimer.

Kultur og service: Økning av 0,6 årsverk ved salg til Namsos, reduksjon av 0,2 årsverk 

internt. Reduksjon 0,5 årsverk vakant stilling kulturskolen. Økning med 0,2 årsverk drift av 

ungdomsklubb i 2017. Stillingsressursen på arbeidet med mottak av flyktninger ligger 

fremdeles på enheten, mens arbeidet administreres av sektorleder oppvekst.

Helse og familie: Økning 0,5 årsverk BPA utland (2018), reduksjon 0,5 årsverk psykisk 

helsetjeneste. Reduksjon 1 årsverk ledelse og 0,36 årsverk kreftsykepleier som kjøpes.

Pleie og omsorg: Reduksjon 0,25 årsverk vakant ressurs.

Eiendom og teknisk: Økning 1 årsverk plan og 0,1 årsverk intern økning/innsparing, 5,3

årsverk på renhold ved flytting fra enhetene.

Lærlinger: Økes med 1 lærling omsorg.

For alle enheter: Renholdsressurs ved de enkelte enheter flyttes til Eiendom og teknisk, 
samlet 5,3 årsverk.
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Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift 2018 - 2019

Regnskap   Budsjett Budsjett   Budsjett   Budsjett 

  2016 2017 2017 2018 2019

Driftsinntekter Revidert Opprinnelig

Brukerbetalinger 7 021 943 7 207 000 6 982 000 7 294 000 7 267 000

Andre salgs- og leieinntekter 15 204 521 15 721 000 14 868 200 15 209 800 15 209 800

Overføringer med krav til motytelse 22 940 012 20 025 350 26 329 300 18 791 800 18 669 900

Rammetilskudd 84 719 045 88 235 000 89 185 000 90 249 000 89 958 000

Andre statlige overføringer 4 943 901 7 098 000 595 000 790 000 760 000

Andre overføringer 539 261 280 000 406 000 192 000 192 000

Skatt på inntekt og formue 30 724 688 29 830 000 30 452 000 30 931 000 30 931 000

Eiendomsskatt 5 016 335 5 252 000 5 565 000 5 652 000 8 152 000

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 171 109 705 173 648 350 174 382 500 169 109 600 171 139 700

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 89 886 562 91 006 700 88 428 500 91 600 200 90 979 600

Sosiale utgifter 16 930 220 20 399 800 21 753 600 18 829 700 18 782 100

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 28 455 055 25 754 850 22 668 100 21 746 400 21 674 700

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 12 533 797 13 750 100 12 219 000 10 844 800 9 484 800

Overføringer 18 166 490 18 007 900 22 620 900 17 561 600 17 561 600

Avskrivninger 5 023 221 4 700 200 4 700 200 7 033 500 7 033 500

Fordelte utgifter -7 159 700 -3 116 100 -3 116 100 -2 710 300 -2 710 300

Sum driftsutgifter 163 835 646 170 503 450 169 274 200 164 905 900 162 806 000

Brutto driftsresultat 7 274 060 3 144 900 5 108 300 4 203 700 8 333 700

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 790 316 596 000 441 000 414 000 423 000

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 29 550 69 000 69 000 69 000 69 000

Sum eksterne finansinntekter 819 866 665 000 510 000 483 000 492 000

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 3 611 857 4 106 000 4 106 000 4 012 000 5 376 000

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 7 737 126 6 182 000 6 182 000 6 300 000 8 331 000

Utlån 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 11 348 983 10 288 000 10 288 000 10 312 000 13 707 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner -10 529 117 -9 623 000 -9 778 000 -9 829 000 -13 215 000

Motpost avskrivninger 5 023 221 4 700 200 4 700 200 7 033 500 7 033 500

Netto driftsresultat 1 768 163 -1 777 900 30 500 1 408 200 2 152 200
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Regnskap   Budsjett Budsjett   Budsjett   Budsjett 

  2016 2017 2017 2018 2019

Interne finanstransaksjoner Revidert Opprinnelig

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 1 478 889 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 529 800 1 582 500 520 200 0 0

Bruk av bundne fond 1 081 011 1 168 900 273 100 178 800 178 800

Sum bruk av avsetninger 3 089 701 2 751 400 793 300 178 800 178 800

Overført til investeringsregnskapet 545 000 556 000 556 000 556 000 556 000

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 1 576 900 69 000 69 000 403 000 1 147 000

Avsatt til bundne fond 540 164 348 500 198 800 628 000 628 000

Sum avsetninger 2 662 064 973 500 823 800 1 587 000 2 331 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2 195 800 0 0 0 0
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Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2016, budsjett 2017 og planperioden 
2018 - 2019

KOSTRA funksjoner Regnskap
2016

Budsjett
2017

Revidert

Budsjett
2017

Oppr.

Budsjett
2018

Budsjett
2019

100 POLITISK STYRING OG KONTR. 1 529 517 1 745 000 1 721 300 1 647 800 1 585 800

110 KONTROLL OG REVISJON 545 090 589 100 589 100 591 500 591 500

120 ADMINISTRASJON 10 448 618 10 759 700 10 212 200 10 393 700 10 564 200

121 EIENDOMSFORVALTNINGEN 81 715 582 000 173 000 1 357 000 1 357 000

130 ADMINISTRASJONSLOKALER 799 764 -537 300 -226 700 -656 700 -656 700

170 PREMIEAVVIK -1 134 811 0 0 0 0

171 AMORTISERING PREMIEAVVIK 1 811 724 1 959 300 1 909 900 0 0

173 PREMIEFOND -2 572 972 0 0 0 0

180 DIV FELLESUTGIFTER 637 994 -3 471 900 462 500 902 000 973 600

190 INTERNE SERVICEENHETER 1 6 500 600 3 673 900 6 514 300 6 263 300

201 FØRSKOLE 7 448 438 8 044 800 8 571 600 9 379 400 8 842 900

202 GRUNNSKOLE 17 286 247 19 261 500 18 617 800 18 910 600 18 759 500

211 STYRKET TILBUD FØRSKOLE BARN 175 082 385 000 385 000 379 000 379 000

213 VOKSENOPPLÆRING -30 352 268 900 -22 100 302 600 302 600

215 SKOLEFRITIDSTILBUD 161 792 253 600 215 200 285 100 285 100

221 FØRSKOLELOKALER,  SKYSS 1 276 999 502 800 853 800 664 400 664 400

222 SKOLELOKALER OG SKYSS 4 619 601 2 060 800 3 402 000 1 803 600 1 803 600

223 SKOLESKYSS 829 065 1 077 000 827 000 997 000 997 000

231 AKTIVITETSTILBUD BARN, UNGE 437 509 425 300 423 300 509 300 509 300

232 FOREBYGGING - SKOLEHELSE 1 046 556 886 300 1 003 000 1 099 000 1 077 000

233 FOREBYGGENDE HELSEARBEID 90 168 115 000 115 000 290 000 290 000

234 AKTIVISERING ELDRE OG FUN 1 787 821 1 622 200 1 685 000 1 629 600 1 629 600

241 DIAGNOSE, BEHANDLING, REH 6 227 860 4 825 400 4 517 700 4 923 200 4 923 200

242 SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 806 789 1 178 000 848 000 874 000 874 000

243 RUSFOREBYGGENDE ARBEID 162 553 52 200 52 200 58 200 25 200

244 BARNEVERNTJENESTE 1 842 262 1 502 000 1 502 000 1 877 000 1 877 000

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 314 508 250 000 250 000 467 000 467 000

252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIE 1 976 229 1 647 000 3 300 000 1 682 000 1 682 000

253 PLEIE, OMSORG,  INSTITUSJON 18 370 622 20 548 500 18 437 800 19 959 800 19 231 800

254 PLEIE, OMSORG, HJEMMEBOENDE 22 311 564 23 439 700 22 905 300 22 163 800 21 824 800

256 AKUTTHJELP HELSE OG OMS 712 020 50 000 50 000 -497 000 -497 000

261 INSTITUSJONSLOKALER 3 560 688 1 592 800 2 769 500 3 623 400 3 623 400

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -805 515 -1 033 300 -1 187 200 -1 628 300 -1 628 300

275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 0 410 000 0 0 0

276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 0 185 000 185 000 25 000 25 000

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 270 384 219 000 219 000 219 000 219 000

283 BISTAND TIL ETABLERING AV  BOLIG 24 186 70 000 70 000 50 000 50 000
285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOM.  
ANSVARSOMRÅDE -2 634 254 -1 330 600 22 500 22 500 22 500

301 PLANSAKSBEHANDLING 607 780 1 371 000 523 000 1 097 000 1 097 000

302 BYGGE- DELESAKSBEHANDLING 11 510 56 100 103 100 47 600 47 600

303 KART OG OPPMÅLING 185 997 333 000 257 000 356 900 286 900

315 FYSISKE BOMILJØTILTAK 12 027 -8 000 1 000 7 000 7 000

325 BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 675 326 741 000 426 000 540 800 540 800

329 LANDBRUKSFORVALTNING 1 101 641 1 271 700 1 271 700 1 293 700 1 293 700

332 Kommunal vei, parkering etc 3 323 002 2 715 900 2 393 000 2 599 300 2 599 300

335 REKREASJON I TETTSTED 12 355 47 200 47 200 47 200 47 200

339 BEREDSKAP MOT BRANNER 2 124 140 2 126 400 2 182 400 2 182 300 2 182 300
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KOSTRA funksjoner Regnskap
2016

Budsjett
2017

Revidert

Budsjett
2017

Oppr.

Budsjett
2018

Budsjett
2019

340 PRODUKSJON AV VANN 633 779 633 800 633 800 616 500 616 500

345 DISTRIBUSJON AV VANN -633 779 -671 000 -633 800 -616 500 -616 500

350 AVLØPSRENSING 816 372 654 600 654 600 646 800 646 800

353 AVLØPSNETT -816 372 -666 500 -654 600 -818 100 -818 100

354 TØMMING AV SEPTIKTANKER 0 0 0 171 300 171 300

360 NATURFORV  OG FRILUFTSLIV 351 647 408 000 408 000 415 000 415 000

370 BIBLIOTEK 936 699 1 034 200 1 034 200 445 500 445 000

380 IDRETT 138 864 68 000 68 000 139 000 139 000

383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 982 181 1 147 600 1 133 700 880 300 880 300

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 866 505 468 800 630 000 855 400 855 400

390 DEN  NORSKE KIRKE 1 902 000 1 950 000 1 950 000 2 000 700 2 000 700

392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 17 112 20 000 20 000 20 000 20 000

800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORM -35 741 023 -35 082 000 -35 704 000 -36 583 000 -39 083 000

840 STATLIG RAMMETILSKUDD -84 719 045 -88 235 000 -89 185 000 -90 249 000 -89 958 000

860 MOTPOST AVSKRIVNINGER -5 483 611 -5 423 700 -5 423 700 -7 465 500 -7 465 500

870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 10 068 421 9 430 000 9 493 000 9 661 000 13 077 000

880 INTERNE FINANSIERINGSTR 15 211 -1 026 500 -162 200 890 000 1 634 000
899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE 
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 2 195 800 0 0 0 0

T O T A L T 0 0 0 0 0

Vedlegg 3:  Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2019 og 
budsjett 2018 for Midtre Namdal samkommune (eget dokument)


