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1 Sammendrag 
Midtre Namdal Samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig 

og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, 

Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Fra 2014 er samkommunen den permanente 

organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og 

erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Regjeringen har meldt at de vil 

fremme forslag om å fjerne lovhjemmelen for samkommune i kommuneloven. Utkastet til ny 

revidert kommunelov har vært ute til høring. Det betyr høyst sannsynlig at samkommunen må 

være avviklet innen 2020. Arbeidet med avviklingen av MNS vil starte etter at vedtakene 

knyttet til kommunereformen er gjort i 2017. Alternativene er at ordningene samlet eller 

enkeltvis føres tilbake til morkommunene, at vertskommuneløsninger etableres, eller at 

samarbeidskommunene fra 2020 blir en kommune.  

 

Dette dokumentet beskriver mål og strategier for de ulike ordningene i samkommunen, 

samtidig som årsbudsjett og økonomiplan er presentert. Planen består av 2 deler: En tekstdel 

som beskriver de ulike ordningene, både i forhold til nåsituasjon og i forhold til mål og 

strategier framover. Den andre delen består av årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2016-

2019. Alle tall er presentert på rammenivå pr. ordning. Det er samkommunestyret som vedtar 

budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. 

Det er i den nye samarbeidsavtalen gitt en ramme for lån MNS. Denne rammen vil for 2016 

ikke bli overskredet. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur. Det er ingen nye 

ordninger lagt til MNS i 2016.  

 

I påvente av kommunereform og behandlingen av forslaget om å fjerne 

samkommunehjemmelen i kommuneloven, har MNS fokus på tilpasning og utvikling av 

driftsoppgavene som er lagt til MNS. Ny valgperiode innledes med behandling av 

utviklingsplan og sosialpolitisk plan. Det er satt av midler til en ekstern utredning av 

næringsapparatet.  

 

Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst, endring i pensjonspremie og 

personalforsikringer, husleieøkninger, økning i utgifter til lisenser samt overføring av 

kostnadssted til MNS for bankgebyrer. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på 

øvrige driftsutgifter. Tiltaksbudsjettene er fastsatt med bakgrunn i estimert forbruk i 2016 og 

for barnevernet en vurdering av utviklingen av antall barn under omsorg.  

 

Det foreslås at grunnbemanningen i MNS barnevern økes med 5 stillinger fra 2016. Det er to 

stillinger mer enn det som barnevernet har disponert ved bruk at prosjektmidler og 

statstilskudd de siste 3 årene. I tillegg legges inn utgifter til felles barnevernvakt. Deler av 

utgiftsveksten dekkes inn innom MNS-budsjettet bl.a. med økt statstilskudd, at stilling på 

utviklingskontoret trekkes inn og innsparinger på skatteoppkreverkontoret og avdeling lønn 

og regnskap.  
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2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune 

Formålet med samarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtalen og er to-delt:  

1. Sikre tjenester med riktig kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for 

innbyggerne i Midtre Namdal  

2. Etablere en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid i 

Midtre Namdal. 

 

Deltakerkommunene har følgende hovedmål for samkommunen:  

 Utvikle helhetlig politisk styring av det interkommunale samarbeidet  

 Bedre den regionale utviklingskraften i Midtre Namdal 

 Oppnå riktig kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne  

 Utvikle effektive interne tjenester for deltakerkommunene 

 Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler  

 Bistå deltakerkommunene med å løse lokale oppgaver gjennom formelt og uformelt 

samarbeid  

 Utvikle kompetente, attraktive og robuste fagligmiljøer 

 Ha beredskap for å møte nye utfordringer 

3 Organisering 

3.1 Politisk organisering 
Figuren viser politisk organisering i Midtre Namdal samkommune. Samkommunestyret 

Midtre Namdal består av 23 medlemmer med følgende fordeling:  

 

Namsos kommune: 11 medlemmer 

Overhalla kommune: 5 medlemmer 

Namdalseid kommune: 4 medlemmer 

Fosnes kommune: 3 medlemmer 

 

Midtre Namdal samkommunestyre har 

i 2015 vært ledet av ordfører i 

Overhalla Per Olav Tyldum med 

ordfører i Namsos Morten Stene som 

varaordfører. Etter samarbeidsavtalen 

skal ordfører i Fosnes ta over som 

ordfører i MNS fra 01.11.15 (eller så 

snart samkommunestyret har 

konstituert seg). Varaordfører blir 

fortsatt ordfører i Namsos. 

 

Samkommunen har som egen juridisk enhet et eget kontrollutvalg som i 2015 har vært ledet 

av Hilde Vatnar Selnes fra Namsos kommune. Samkommunestyret har opprettet 3 komiteer 
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alle med 8 medlemmer valgt blant samkommunestyrets medlemmer. Komité næring, miljø og 

landbruk har i 2015 vært ledet av Trond Petter Ristad fra Overhalla. Komité plan og økonomi 

har i 2015 vært ledet av ordfører Per Olav Tyldum fra Overhalla. Komité barn, helse og 

velferd har vært ledet av Marit Haukø fra Namsos. Det nye samkommunestyret velger nye 

komiteer i novembermøtet.  

3.2 Administrativ organisering 

Figuren viser den 

administrative organiseringen 

og hvilke virksomheter som er 

lagt under samkommunen. I 

tillegg har samkommunen 

ansvar for felles sentralbord for 

Midtre Namdalskommunene. 

Denne oppgaven opereres av 

Namdalseid kommune på 

vegne av samkommunen. Fra 

2014 har Midtre Namdal 

samkommune vært 

arbeidsgiver for alle ansatte i 

samkommunale virksomheter med unntak av NAV-leder som MNS har felles med staten og 

som er ansatt i staten. 

4 Utviklingsoppgaver i MNS 

4.1 Skogsbruksprosjekt 
Aktivitetspådriverprosjektet for "Skognæringa i Namdalen" er et felles 3-årig prosjekt (2014 – 

2016) for alle kommunene i Namdalen, samt Bindal kommune i Nordland. Prosjektet har 

fokus på regional samordning, økt aktivitet og verdiskaping gjennom aktivitetspådriving rettet 

direkte mot skogeierne. Gjennom dette vil treforedlingsindustrien få bedre tilgang på lokalt 

råstoff, noe som er svært viktig for å opprettholde de lokale aktørene som baserer sin 

virksomhet på trevirke. Prosjektet har en årlig kostnadsramme på 2,85 mill. kroner, hvor den 

kommunale andelen er kr 300 000. Kommunene i Midtre Namdal sin andel av dette er kr 

100 000 pr. år. Det meste av kostnadene er finansiert med tilskudd fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  

4.2 Kommunale ø-hjelpstilbud og legevaktsamarbeidet 

Samkommunestyret vedtok i 2015 å utrede konsekvensene for den interkommunale 

legevakten av etablering av kommunale ø-hjelpstilbud (faglig ansvar, forventet respons fra 

legevakt, personellmessige, økonomiske og administrative konsekvenser for MNS/LINA). 

Utredningen som også tar for seg konsekvenser av ny akuttforskrift og behov for framtidige 

lokaler er ferdig og ute til høring. Kommunene har bedt om utvidet høringsfrist og saken vil 

bli fremlagt for samkommunestyret i februarmøtet.  
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4.3 Implementering av nye økonomisystemer 
Samkommunestyret vedtok i 2015 å innføre nye moduler til økonomisystemene, implementert 

over to år. I 2015 ble de programmer som kun brukes i lønn og regnskap (bankavstemming og 

sykepengerefusjon) implementert. Deler av dette lå allerede inne i budsjettet for 2014. I 2016 

implementeres de deler som betinger medvirkning fra kommunene (timelister, 

personalmeldinger og reiseregninger). Under forutsetning av at disse verktøyene tas i bruk i 

kommunene, er det muligheter for en innsparing i avdeling lønn og regnskap med virkning fra 

2017 (2018) som dekker økte driftskostnader. 

4.4 Utviklingsplan – revidering 
Utviklingsplan for Midtre Namdal skal revideres. Arbeidet har pågått i hele 2015 og blir 

sluttført med behandling i samkommunestyret i februar 2016. 

4.5 Sosialpolitisk plan – revidering 
Samkommunestryet vedtok i 2011 i forbindelse med samkommunal organisering av de sosiale 

tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen (NAV), en felles sosialpolitisk plan for Midtre 

Namdal. Planen skal nå revideres for denne valgperioden. Planen skal behandles i 

samkommunestyret i mars-møtet.  

4.6 Felles rutiner og retningslinjer for oppreisning for tidligere 

barnevernsbarn 
Kommunene har de senere årene hatt saker der tidligere barnevernsbarn har krevd oppreisning 

for urett mot dem som tidligere barnevernsbarn. Det har tidligere vært nasjonal 

oppmerksomhet på dette vedr. tidligere barnehjems- og fosterbarn, men i kjølvannet av 

tilsynssaken mot MNS er det også aktualisert i forhold til alle barnevernsbarn. Det er grunn til 

å anta at antallet slike saker vil øke. Kommunene har behov for å forberede seg på dette med å 

utvikle retningslinjer og rutiner for behandling av slike saker. Hvordan saksbehandler 

kommunene slike saker som sikrer sakene både juridisk og faglig, hvordan møter kommunene 

tidligere barnevernsbarn som mener seg urett behandlet, hvilke saker det kan være aktuelt å gi 

oppreisning i, hvilke fullmakter bør gis til administrasjonen, hvilket nivå på oppreisningen 

kan være aktuell osv. kan være aktuelle problemstillinger i en slik sak.  

4.7 Næringsapparatet i MNS 
Samkommunestyret vedtok i 2014 å foreta en gjennomgang av næringsapparatet i MNS. 

Arbeidet blir ikke gjennomført i 2015 og målsettingen gjentas derfor nå med den endring at 

det nå settes av midler for en eksternutredning av næringsapparatet. Utredingen skal gi 

presentasjon av arbeidsområdet, en kartlegging og vurdering av aktørene i feltet, mulige 

forbedringspunkter for næringsapparatet i regionen og en gjennomgang av aktuelle 

organiseringer for næringsapparatet. 
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5 Befolkningsutvikling i MNS 

5.1 Innledning 

Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen 

av kostnadene mellom kommunene i MNS. Alle ordninger unntatt Miljø og landbruk har en 

fastandel som fordeles med like deler mellom kommunene. Alle disse unntatt PPT fordeler 

resten etter folketall. PPT fordeler resterende etter elevtall. Når det gjelder fordeling miljø og 

landbruk fordeles kostnadene etter 25 % etter innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med 

produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte 

kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. 

5.2 Befolkningsutvikling i Midtre Namdal  

MNS området har hatt en 

befolkningsøkning med 3% fra 1998 til 

2015. Namsos kommune har økt mest 

(6,7%) mens Overhalla kommune har 

snudd en negativ trend fra 2005 og siden 

ha hatt den beste befolkningsutviklingen. 

Sammenlignet med Norge og Nord-

Trøndelag er befolkningsutviklingen i 

MNS svak.  

 

Midtre Namdal samkommune har 19 088 innbyggere pr 01.07.15. Tabellen viser fordelingen 

av folketallet mellom kommunene. Namsos kommune utgjør alene 68,35 % av 

befolkningsgrunnlaget i 

samkommunen. 

6 Rammebetingelser 

6.1 Deflator 
Statsbudsjettet 2016 bygger på en kommunal deflator på 2,7 % 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Deflator  3,25 2,8 3,25 3,30 3,0 3,0 2,7 

Lønn teller knapt 2/3 i deflator og andelen har vært stabil de siste 2 årene. Konkret for 

ordningene i MNS er det beregnet en gjennomsnittlig lønns- og prisvekst på 2,7%. 

Kommune 

Innbygger-
tall pr 
01.07.15 

Prosent-
vis andel 
av MNS 

1703 Namsos 13046 68,35 

1725 Namdalseid 1629 8,53 

1744 Overhalla 3785 19,83 

1748 Fosnes 628 3,29 

MNS 19088 100,00 
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6.2 Sosiale kostnader 
Sosiale kostnader er beregnet etter følgende satser: 

 Pensjon: KLP 11,0 % (13,0 % med ansattes andel) 

 Arbeidsgiveravgiften er beregnet med 5,1 % 

 Avsetning til feriepenger er beregnet med 12 % 

6.3 Pensjon 
Samkommunen ble etter vedtak i Samkommunestyret og kommunestyrene i eierkommunene 

selvstendig arbeidsgiver for sine ansatte fra 01.01.14. Det er etablert kundeforhold mellom 

MNS og KLP, og pensjonspremie er beregnet ut ifra aktuarberegning, budsjett 2016 fra KLP. 

Det er etablert en ordning med ettårig amortisering av premieavvik. Reguleringspremien er 

lav for MNS, som følge av få pensjonister. Av dette følger lave pensjonskostnader i MNS, sett 

i forhold til medlemskommunene. 

6.4 Tjenestesalg 
Samkommunen vil kreve refusjon av kostnadene fra medlemskommunene, mens det vil være 

tjenestesalg til andre kommuner. Det selges ulike tjenester til kommunene Flatanger, Osen, 

Høylandet, Lierne og Røyrvik. I beregningen av tjenestesalget er det tatt utgangspunkt i 

gjeldende refusjoner i 2015, justert for deflator og ev korrigeringer for økte kostnader knyttet 

til investeringer og drift på de ulike ordningene. I planperioden er alle kostnader og inntekter 

framskrevet flatt fra 2015. 

6.5 Investeringer 

6.5.1 Låneopptak 

Samkommunestyret har anledning til å ta opp lån i tråd med § 50 i kommuneloven. Eventuelle 

låneopptak skal ifølge samarbeidsavtalen ligge innenfor en øvre ramme som utgjør maksimalt 

10 % av samkommunestyrets sum driftsinntekter. Låneopptaket i planperioden ligger innenfor 

denne rammen. 

6.5.2 Renteforutsetninger 

Det er forutsatt en rentesats på 2,25 % for 2016 og en gradvis økning til 3,0 % i slutten av 

planperioden. Dette rentenivået er knyttet opp til Norges Banks rentebane, noe som også 

samsvarer til markedsforventningene. Det vil alltid knytte seg usikkerhet til slike 

renteprognoser og da med henblikk på utviklingen i finansmarkedet og på den 

makroøkonomiske utviklingen i Norge for perioden 2016 til 2019. MNS har en relativt 

beskjeden låneportefølje, og er derfor foreløpig relativt skjermet for svingninger i rentebanen. 

6.5.3 Kalkulatorisk renter og avskrivninger 

Det er IT som har foretatt investeringer. Belastningen av kalkulatoriske renter og 

avskrivninger er derfor fordelt med 50 % likt på kommunene og 50 % etter folketall. Dette er 

samsvarende med fordelingsnøkkelen mellom kommunene på IT området. 
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6.6 Overskudd/underskudd 
Samkommunens regnskap gjøres opp i balanse i forhold til at deltakerkommunene får 

tilbakebetalt eller får krav om tilbakebetaling ved henholdsvis over - eller underskudd i 

regnskapsåret.  

6.7 Rapportering 
Lederne for de ulike ordningene rapporterer til administrasjonssjefen. Det skal rapporteres 

månedlig både på økonomiske avvik mellom budsjett og regnskap, aktivitet og nærvær. Det 

utarbeides tertialrapporter som skal behandles i samkommunestyret. Samkommunestyret 

oversender disse til deltakerkommunene. Rapporteringen skjer i henhold til egen 

rapporteringsplan for samkommunen. 

6.8 Budsjettendringer 

 Administrasjonssjef er delegert myndighet til å justere budsjettene innenfor samme 

KOSTRA funksjon 

 Samkommunestyret vedtar budsjettendringer mellom ordningene 

 Tiltaksbudsjettet innenfor barnevern og NAV justeres med økte rammer fra 

samkommunestyret og kommunene 

7 Politikk og administrasjon 

7.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 
Området omfatter:  

 Politiske styringsorganer og revisjon 

 Administrasjon 

 Kjøp av interne tjenester  

 Felles sentralbord 

7.2 Status drift 

MNS har fra 2014 vært arbeidsgiver for eget personale. Partssammensatte utvalg og 

verneombudsordning nå etablert og i funksjon. MNS kjøper personaltjenester i Namsos 

kommune. Erfaringene med felles sentralbord er fortsatt svært positive. Fokus for 

administrasjonssjefen har i 2015 i stor grad vært på tilpasning og drift og i mindre grad på 

utvikling.  

7.3 Hovedutfordringer i planperioden 
Regjeringen har meldt at de vil fremme forslag om å fjerne lovhjemmelen for samkommune i 

kommuneloven. En forslag til lovendring har vært ute til høring. Det betyr høyst sannsynlig at 

samkommunen må være avviklet innen 2020. Arbeidet med avviklingen av MNS vil starte 

etter at vedtakene knyttet til kommunereformen er gjort i 2017. Alternativene er  

 at ordningene enkeltvis eller samlet føres tilbake til morkommunene  

 at vertskommuneløsninger enkeltvis eller samlet etableres 

 at samarbeidskommunene fra 2020 blir en kommune  
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Med alle de usikkerhetsmomenter som pr nå er knyttet til kommunereformen, vil 

målsettingene om utviklingsarbeid i MNS tones ned til fordel for arbeid med drift såfremt da 

ikke samkommunen blir tillagt oppgaver i forbindelse med kommunereformen.  

7.4 Mål og strategier 
Deltakerkommunene har følgende hovedmål for samkommunen:  

 Utvikle helhetlig politisk styring av det interkommunale samarbeidet  

 Bedre den regionale utviklingskraften i Midtre Namdal 

 Oppnå riktig kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne  

 Utvikle effektive interne tjenester for deltakerkommunene 

 Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler  

 Bistå deltakerkommunene med å løse lokale oppgaver gjennom formelt og uformelt 

samarbeid  

 Utvikle kompetente, attraktive og robuste fagligmiljøer 

 Ha beredskap for å møte nye utfordringer 

8 Skatteoppkreveren 

8.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 
Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i 

kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Fosnes og Høylandet, Lierne og 

Røyrvik. Kontoret overtok i 2011 skatteoppkreverfunksjonene for kommunene Lierne og 

Røyrvik og vil betjene disse kommunene med eksisterende personalressurser. 

Skatteoppkreverkontoret har ansvar for: 

 Innkreving av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forhåndsskatt, resterende skatt 

forskuddsskatt og restskatt 

 Føring av skatteregnskapet 

 Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere 

 Skatteoppgjør/avregning 

8.2 Hovedutfordringer i planperioden 

I revidert nasjonalbudsjett for 2015 foreslo regjeringen at skatteoppkreverfunksjonen skulle 

overtas av staten fra og med 01.01.2016. Saken ble tatt ut av revidert nasjonalbudsjett, og ble 

behandlet i stortinget som egen sak i juni 2015. Stortinget vedtok da at 

skatteoppkreverkontorene fortsatt skulle være kommunale. I statsbudsjett for 2016 har 

regjeringen igjen tatt med saken, og foreslår at skatteoppkreverkontorene skal overtas av 

staten fra og med 01.06.2016.  

8.3 Mål og strategier 

 Skatten skal betales til rett tid 

 Brukerne skal få god service 
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 Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusert svart økonomi og gi 

korrekte grunnlagsdata 

 Skatte- og avgiftsregnskapet skal være korrekt og á jour 

8.4 Nye og endrede tiltak 

I 2015 tok kontoret i bruk nytt saksbehandlingssystem i forbindelse med 

arbeidsgiverkontrollen.  På sikt vil vi anta at systemet bidrar til at arbeidsgiverkontrollen vil 

bli utført på en mere effektiv måte, noe som kan gi ytterligere innsparinger. 

9 IT drift og IT infrastruktur 

9.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 
Ansvarsområdene IT/Kvalitet og IT fagsystemer organiseres og budsjetteres i MNS. 

Områdene representerer infrastruktur, drift av infrastruktur og felles programvare. Deler av 

tjenesten budsjetteres i den enkelte kommunes budsjett. Alle personalressursene er budsjettert 

i den enkelte kommune, med refusjon fra MNS for deler av stillingene. Driften av løsningene 

skjer i fellesskap med IKT- personell ansatt i Namsos, Namdalseid og Overhalla kommune. 

Namsos kommune selger ressurser til Fosnes, Flatanger, Overhalla og IT MNS, Overhalla og 

Namdalseid selger ressurser til IT MNS. MNS har ingen egne IT-ansatte. IT MNS selger drift 

og support av IKT- løsninger til medlemskommunene i MNS pluss Flatanger kommune.  

9.2 Status drift 

Tjenesteproduksjon Omfang 2011 

pr 31.12 

Omfang 2012 

pr. 31.12 

Omfang 2013 

pr. 31.12 

Omfang2014 

pr. 31.12 

Brukere i det administrative 

nettverk 

2400 2400 3200 3400 

Elever i grunnskole 2700 2700 2700 2700 

 

 Personalressurser pr. 31.12. 

Avdelinger Årsverk 2012 Årsverk 2013 Årsverk 2014 Årsverk 2015 

IT MNS totalt 10 10 10 9 

Namsos 8 8 8 7 

Salg av ressurser fra Namsos  2,5 2,5 2,5 2,5 

9.3 Hovedutfordringer i planperioden 

 Prosjektstyring og dokumentasjon av gevinstrealisering - videreføre rådmennenes 

bestilling og evaluere erfaringer 

 Rullere IKT- strategi Q1 2016 

 Økt involvering av ledelsen i kommunene 

 Enhetlige strategier for alle 
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 Erstatte gammel lagringsløsning med ny og utvidet løsning og sette opp speiling av begge 

driftslokasjoner. 

 Ta i bruk verktøy for nettverks- og programvareovervåkning. 

 Utrede mulige samarbeidskonstellasjoner med andre kommuner for å øke kompetanse og 

overlapping. 

 I samarbeid med lønn/regnskap og personal etablere løsninger for bedre internkontroll i 

forhold til inn- og ut- rullering av ansatte. 

 Ta i bruk skybaserte tjenester for forenklet vedlikehold og drift, og bedret 

dokumentdeling, lagring og samhandling. 

 Øke bruken av mobile løsninger og nettmøter for å oppnå større effektivitet, mindre 

reising og redusere miljøpåvirkningen. 

 Kommunereformen og konsekvenser for fremtidig drift av IT- løsningene. IT MNS er 

fortsatt en organisasjon hvis fremtid er uavklart sett i relasjon til kommunereform og 

oppløsning av dagens samkommune. Avdelingen er sammensatt av ressurser som igjen er 

tilsatt i hver sin kommune. Det har vært komplisert å foreslå en økning av 

personalressursen, i og med at det i dag er stipulert at felles drift utgjør 1,5 årsverk som 

kjøpes fra deltakerkommunene. I realiteten er det slik at driftssituasjonen er avhengig av 

alle de 9 årsverk som deltar i fellesskapet. Nye tiltak og økt volum i forhold til utstyr, 

kompleksitet og brukere har ikke medført at IT MNS er tilført ressurser. 

9.4 Mål og strategier 
Hovedstrategi fra eksisterende IKT- strategiplan. 

1. Det skal være felles programvare i kommunene i Midtre Namdal samkommune  

a. Alle innkjøp av programvare skal koordineres og følge felles utarbeidete 

retningslinjer og standarder, og skal skje i hht. anskaffelsesrutinene 

b. For å forenkle transport av data mellom systemer er det krav om at åpne standarder 

skal benyttes  

2. Teknisk driftssenter skal være plassert i Namsos  

a. For kontinuerlig drift og av sikkerhetshensyn skal det være to separate løsninger på to 

ulike lokasjoner  

b. Det skal være to ulike kommunikasjonsveier fra driftssentrene  

3. Det skal etableres standarder for valg av teknisk brukerutstyr som rulleres årlig. Dette 

omfatter:  

a. PC’er, stasjonære og bærbare  

b. Nettbrett og tablet-PC’er  

c. Tynne klienter  

d. Smarttelefoner/mobilterminaler  

e. Skrivere/utskriftsløsninger  

f. Operativsystem til teknisk utstyr  

4. IKT- medarbeiderne er en felles ressurs som drifter løsningene, beslutter standarder, 

utarbeider retningslinjer for IKT- driften, vedlikeholder informasjonssikkerhetshåndboken 

og rullerer IKT- strategien årlig 

5. Rullering av IKT- strategien skal innarbeides i kommunenes årshjul, og gis en tilpasning 

som sammenfaller med årsmelding, budsjett og økonomiplan  

6. Alle fagprogrammer skal ha en programansvarlig. Programansvarlig er den fagperson som 

opptrer som “eier” av fagprogrammet, og som er kontaktpunkt for brukergrensesnitt, 
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bestiller overfor leverandør og bestiller tekniske tjenester hos IT MNS. Programansvarlig 

er den som attesterer på faktura knyttet til programmet for vedlikehold og utførte tjenester.  

7. Dialoggruppene for administrasjon, oppvekst og helse/omsorg opprettholdes, og bidrar 

med evaluering og rullering av IKT- strategi  

8. IKT- løsningene påvirker vårt miljø. MNS skal gjennom sin IKT- strategi fremheve de 

positive og redusere de negative sider ved bruk av IKT- løsninger.  

a. Positive miljøpåvirkninger  

i. Redusert papirforbruk  

ii. Redusert transport og reisevirksomhet  

b. Negative miljøpåvirkninger  

i. Økt strømforbruk  

ii. Økt forbruk av naturressurser  

iii. Avfallsproblem  

9. MNS skal i sin strategiplan for IKT ta utgangspunkt i statlige føringer for kommunenes 

IKT- løsninger, og benytte KS- veilederne for eKommune.  

IKT- planen skal rulleres Q1 2016. 

IT MNS vil i ny strategi og målsetting fokusere på følgende: 

 IT MNS har som målsetting og anbefaling at skybaserte tjenester velges der det er mulig 

og ansees trygt nok 

 IT MNS skal ha en solid teknisk infrastruktur som sikrer at man er operativ på kritiske 

løsninger om sky- forbindelsen brytes 

 IT MNS skal oppfattes som en seriøs og sikker leverandør 

 IT MNS ønsker å samhandle med tilsvarende organisasjoner for å styrke kompetanse og 

muliggjøre utnyttelsen av lokal infrastruktur på en bedre måte 

9.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon 
Prosjektet FEIDE er gjennomført, og skal nå videreføres i ordinær drift. Fortsatt drift 

innebærer lisensvedlikehold og support fra Identum som er vår leverandør. IT MNS anbefaler 

at kostnadene sendes som samlefaktura til MNS som fordeler i hht. avtalt fordelingsnøkkel. 

Flatanger er med på denne avtalen. Årlig kostnad er kr. 120 000,-. 

 

MNS benytter Citrix for kommunikasjon for en del av våre brukere, særlig helse- og 

omsorgstjenesten. Også Høylandet kommune nytter Citrix for sin kommunikasjon mot MNS i 

forhold til lønn/regnskap. Antallet brukere/arbeidsstasjoner i helse- og omsorg er økende, og 

flere skal logge seg på sikker sone. Vi har derfor nå kommet i et underskudd på lisenser, som 

gjør at brukere får beskjed om at det ikke er ledige lisenser tilgjengelig når de prøver å logge 

seg på. Det er behov for å øke antallet lisenser med 10%. Kostnad kr. 10 000.- pr. år. 

 

IT MNS opplever at det er en økning i antallet arbeidsstasjoner i systemet. Vi skal 

innrapportere volum i mai 2016, og anslår at det er behov for en økning på minimum 10 nye 

lisenser på arbeidsstasjoner til en kostnad på kr. 75 000,-. 

9.6 Nye og endrede driftstiltak 
IT MNS har ingen nye eller endrede driftstiltak. 
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9.7 Investeringstiltak 
IT MNS har bedt om at det settes av et årlig beløp på kr. 500 000,- til investeringer i 

infrastruktur som servere, switcher og annet som kreves for IT-driftingen. I tillegg har man 

behov for å bytte større komponenter eller oppgradere disse. Utskifting skjer hvert 5. år. 

Vedlikeholdskostnader på infrastruktur over 5 år er ikke regningssvarende. Dette innebærer 

utskifting av lagringsløsning nr. 1 i 2018, backuplagring i 2019 og lagringsløsning nr. 2 i 

2021. Med den kunnskap vi har om priser på lagringsløsninger i dag, koster en 

lagringsløsning 1 million, og en backuplagring 500 000,-. 

10 Lønn og regnskap 

10.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 

Lønn- og regnskapsavdelingen i Midtre Namdal Samkommune har ansvaret for føring av 

regnskap, innfordring av kommunale krav og avgifter, og kjøring av lønn for kommunene 

Namdalseid, Fosnes, Namsos og Overhalla. I tillegg selger kontoret tilsvarende tjenester til 

Høylandet kommune fra 01.03.14. Kontoret ble etablert pr 01.01.13 etter vedtak i 

samkommunestyret og kommunestyrene i deltagerkommunene i MNS. 

10.2 Status drift 
MNS L/R er samlokalisert med kontor i Namsos. Kontoret leverer lønn-, regnskaps- og 

innfordringstjenester til medlemmene i samkommunen. Kontoret har et 

vertskommunesamarbeid med Høylandet kommune på de samme tjenestene, og selger 

lønnstjenester til Flatanger kommune fra 01.09.15. Tjenestene reguleres gjennom 

leveranseavtale med kommunene. Avdelingen består av 16,10 årsverk fordelt på 17 ansatte. 

10.3 Hovedutfordringer i planperioden 

Hovedutfordringen i planperioden vil fortsatt være å levere tilfredsstillende tjenester til lavest 

mulig pris ovenfor samarbeidskommunene. 

10.4 Mål og strategier 

MNS L/R skal være utviklingsorienterte med tanke på å ta i bruk effektive og gode verktøy 

innenfor økonomi- og regnskapsområdet. Det foreslås derfor i denne økonomiplanen 

investeringer i en rekke fagsystemer for optimalisering av drift, både i avdelingen og ute hos 

kommunene. Investeringene forventes innspart gjennom effektivisering i drift. Det er en uttalt 

målsetning å skape et robust fagmiljø, og redusere sårbarheten innenfor tjenesteproduksjonen 

til et minimum. For å få til dette vil det være aktuelt å utvide arbeidsområdene med tanke på 

salg av tjenester som ikke omfattes av de ordinære leveransene til eierkommunene. Salg av 

tjenester til Høylandet og Flatanger kommuner er eksempler på dette. Arbeidstakerne er vår 

viktigste ressurs i denne sammenhengen, og kompetente ansatte vil i så måte være en kritisk 

suksessfaktor. 

10.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon 
Ny bankavtale for MNS kommunene ble fremforhandlet høsten 2013, og sommeren 2014 ble 

alle MNS kommunenes nettbanker samlet i en nettbank hos MNS. Dette betyr at fra 
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sommeren 2014 betaler MNS L/R alle gebyrer og omkostninger knyttet til transaksjoner for 

alle kommuner. Som følge av dette får MNS L/R et merforbruk på denne posten i 2015 med 

ca. 200.000,-. Beløpet forventes å øke i årene som kommer som følge av flere elektroniske 

banktransaksjoner. Stort sett alle disse midlene sparer kommunene gjennom reduserte gebyrer 

og portokostnader i sine budsjetter. Budsjettet for MNS L/R foreslås derfor å justeres opp med 

denne summen i økonomiplanen. 

10.6 Nye og endrede driftstiltak 
MNS L/R selger lønnstjenester til Flatanger kommune fra 01.09.15. Som følge av dette er det 

rekruttert 50% stilling på lønnsområdet. Stillingen er selvfinansierende gjennom midler fra 

salg til Flatanger. 

10.7 Investeringstiltak 
Investering i nye moduler for effektivisering av innenfor økonomi- og personalsystemet i 

MNS ligger i gjeldende økonomiplan med oppstart og utrulling i 2016. Investeringen har en 

foreløpig kostnadsramme på kr 390.000,-. Utrullingen av ny funksjonalitet organiseres i et 

prosjekt. MNS L/R vil stå for prosjektledelse, og vil trekke inn nødvendig fagkompetanse i 

kommunene for moduler som berører personal og personaladministrasjon. Investeringstiltaket 

og driftskostnadene knyttet til disse forventes innspart i økonomiplanperioden.  

11 Barnevern 

11.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 
Midtre Namdal samkommune barnevern er en felles interkommunal ordning for kommunene 

Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. MNS er vertskommune for Flatanger kommune 

på barnevernsområdet. 

 

Hovedmål: 

 Beskytte og verne barn mot oppvekstforhold som kan være skadelig for deres utvikling  

 Sikre at barn får nødvendig hjelp til rett tid 

 Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 

 Tjenesten skal være ekstra oppmerksom på å utvikle god og forsvarlig kvalitet i alle ledd 

av barneverntjenestens oppgaver 

11.2 Status drift 
I løpet av 2015 har MNS barnevern fått på plass en tydelig og godt organisert ledelsesstruktur, 

og tjenesten utøver god og effektiv 

målstyring gjennom en årlig 

virksomhetsplan. Sykefraværet er 

betydelig redusert, fra over 20% 

høsten 2014 til 11,7 % pr september 

2015. Tabellen gir noen nøkkeltall 

for tjenesten. 

 

Omfang 2011 2012 2013 2014 pr 30.06.15

Antall meldinger 192 183 235 291 99

Nye undersøkelser 111 150 223 188 88

Avsluttede undersøkelser 172 132 310 140 115

Fristoversittelse 62 103 187 41 76

Antall barn i hjelpetiltak totalt 166 175 183 187 153

Omsorgstiltak  (tvang) 17 23 31 41 45

Barn som bv.tj. fører tilsyn med 36 29 33 38 39
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Tilsynssaken overfor MNS kom som en konsekvens av uforsvarlighet i barneverntjenesten 

sine undersøkelser. Etter tilsynssaken i 2012-2014 ser en at den samme uforsvarligheten kan 

gjenkjennes i alle ledd av tjenesten sitt arbeid; fra undersøkelse, til hjelpetiltak og 

omsorgstiltak. Det vil kreve store ressurser over tid å få alle tiltak og tjenester i en forsvarlig 

standard. Pr i dag er det spesielt behov for å forbedre tilsyn og oppfølging med barn i 

fosterhjem, og å planlegge, gjennomføre og følge opp barn med hjelpetiltak. Undersøkelsene 

er i en god utvikling, og vil kunne nå et forsvarlig nivå uten fristbrudd med dagens bemanning 

forutsatt stabilt meldingsnivå.  

11.2.1 Status mottak av meldinger og gjennomføring av undersøkelser 

Det er foretatt ressursforskyvning i tjenesten, slik at undersøkelsesteamet har seks ansatte i 

2015, mot to-tre ansatte i 2014. Dette har ført til at et årelangt etterslep på undersøkelsessaker 

er i ferd med å tas igjen. Ved årsskiftet 2015/2016 kan det forventes at fristbruddene opphører 

forutsatt opprettholdelse av ressursprioritering til teamet og jevnt antall meldinger.  

11.2.2 Status igangsetting og oppfølging av hjelpetiltak 

Flere av oppgavene utføres ikke innen forsvarlighetskravet pr i dag. Manglende forsvarlighet 

relateres til: 

  I alt 54 barn (pr 1.10.15) har ikke fått tildelt egen saksbehandler 

 Tiltak igangsettes ikke på grunn av manglende saksbehandler 

 65 barn venter på å få igangsatt hjelpetiltak.  

 Kun 67 barn av 219 med hjelpetiltak har fått utarbeidet tiltaksplan 

 Familier som er motiverte på å motta hjelp, mister motivasjon pga lang ventetid 

 Problematikk i familiene forverres i ventetiden. Tilliten til barneverntjenesten svekkes 

 Hver saksbehandler i tiltaksteamet har i gjennomsnitt ansvar for 31 barn. Om en tar med 

de 54 som ikke er fordelt, er tallet 40 barn pr saksbehandler. Det er dobbelt antall ifht 

andre barneverntjenesten i fylket 

 Ansatte opplever oppgaven uholdbar, og får slitasjeproblemer, noe som igjen øker fare for 

nedgang i nærværet 

11.2.3 Status oppfølging og tilsyn med barn med omsorgstiltak 

Noe bedret situasjon etter at en har valgt å øke personalressurs i teamet, ut over den ordinære 

stillingshjemmelen.  

 Pr i dag er det 80 % innleie, bruk av midlertidig 100 % stilling fra Fylkesmannen i tillegg 

til 2 engasjerte.  

 Oppgavene øker, og det er fortsatt en del som gjenstår før forsvarlighet er oppnådd.  

 Siden årsskiftet har kommunene oppfølging/tilsyn med 10 flere barn. I alt 84 barn får 

tiltak i omsorgsteamet:  

- 48 barn under omsorg.  

- 9 barn frivillig plassert i fosterhjem 

- 18 ungdommer mellom 18-23 år 

- 9 enslige mindreårige asylsøkere 

 Prognose for 2015 er ca. 35 barn som har hatt sin sak behandlet i fylkesnemnd/Tingrett 

eller Lagmannsrett, - eventuelt i flere av instansene samme år  

 Så langt i år har kommunene omsorg for 10 flere barn enn i 2014 
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 Flere av barna som får sin sak inn i Fylkesnemnd, burde fått saken bragt inn langt 

tidligere. Dette synliggjøres i sitat fra avgjørelse tatt av Fylkesnemnda: «Det fremstår som 

rimelig klart at de mangler som konstateres i dag har vært tilstede fra NN kom til verden. 

Til tross for at barneverntjenesten har vært i omfattende kontakt med familien, har den 

manglende evnen til å tilby adekvat omsorg vært uendret. Det fremstår rimelig klart at 

omsorgen burde vært overtatt av det offentlige på et langt tidligere tidspunkt.»  

 Barneverntjenesten svikter i både oppfølging og tilsyn overfor omsorgsplasserte barn. Det 

er mange års etterslep å ta igjen, og en vet ikke pr i dag hvordan alle omsorgsplasserte 

barn har det. Det er stor frustrasjon blant både barn, fosterforeldre og biologiske foreldre 

som følge av dette 

11.2.4  Andre forhold:  

 Det er stor optimisme og engasjement i personalgruppa 

 Det er rekruttert 14 nye medarbeidere i løpet av ett år, blant disse er halvparten 

nyutdannet, noe som krever stor grad av veiledning og oppfølging fra ledelsesteamet 

 Tjenesten inngår i to forskningsprosjekt; «Familien i fokus» og «Skoleprosjektet». Dette 

medfører blant annet kompetanseheving til tjenesten og samhandlingsaktører, og større 

kunnskap om hvilke tiltak som virker 

 14 ansatte går på «Kurs i mestring av belastning» (KIB) i regi av NAV arbeidslivssenteret. 

Målet er å hindre sykefravær gjennom læring av mestringsstrategier 

 Sykefraværet er fortsatt høyt, men er redusert fra over 20 % november 2014 til ca. 10% 

høsten 2015  

 Psykologstillingen har vært ubesatt siden februar 2015. Nestlederstillingen er pr i dag ikke 

avklart, da en mangler kvalifiserte søkere. Uavklart nestlederfunksjon legger stort press på 

lederfunksjonen over tid. 

 Avviket på overtidsarbeid er stort (250 000), til tross for økt bruk av fleksitid foran å 

pålegge overtid. Kun leder pålegger overtid. 

 Tjenesten har også oppdrag som må utføres etter ordinær kontortid. Det gjelder i første 

rekke akutte vurderinger som må foretas, men også enkelte planlagte oppdrag i heimer 

som må skje på ettermiddagstid. Eksempel på dette er kontrolltiltak i heimer med 

rusproblematikk. Reiser til enkelte fosterhjem fordrer også kvelds- og ettermiddagsarbeid. 

 MNS inngår sammen med kommunene Levanger og Steinkjer i piloten «Akutten-

prosjektet» sammen med BUP og Bufetat. Prosjektet har som mål å gi et felles akuttilbud 

fra psykisk helsevern og barnevern når det er hensiktsmessig for barn i en akutt situasjon. 

Hendelser utenfor kontortid er i hovedsak undersøkelsesteamets ansvar. 

11.3 Hovedutfordringer i planperioden 
Sammenlignet med andre kommuner kan en forvente en aktivitetsvekst på barn under omsorg 

opp mot det dobbelte av i dag. Det forventes fortsatt høyt nivå i 2016 med en gradvis 

nedtrapping av aktivitetsøkningen i planperioden og at en vil komme på nivået til andre 

sammenlignbare kommuner ved utløpet av 2019. 

 Tilstrekkelig bemanning i forhold til aktivitetsnivå 

 Fortsatt fokus på god kvalitet og effektiv drift av tjenesten 
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 Stabilisering av bemanning over tid 

 Realistiske budsjett for å imøtekomme aktivitetsveksten i tjenesten. Det forventes en 

generell aktivitetsvekst i tjenesten som vil føre til høyere utgifter på tiltaksbudsjettet da i 

hovedsak gjeldende for tiltak utenfor hjemmet. De siste fem årene har det vært en økning 

på gjennomsnittlig 3 mill. pr år på tiltak utenfor hjemmet. Med overtakelse av omsorg for 

10-12 barn pr år vil en nå et nivå tilsvarende Steinkjer kommune ved utløpet av 

planperioden. 

 Kontorlokalitet. Barneverntjenesten har ikke egnet lokaler for sin virksomhet i dag. I 

planperioden må dette problemet løses. Viser til sikkerhetsvurderinger som er foretatt i 

2015 for AMU. 

 Utføre kvalitativt og effektivt godt akuttarbeid utenfor tjenestens kontortid 

11.4 Mål og strategier 

 Fortsatt god styring gjennom virksomhetsplanlegging i tjenesten  

 Barneverntjenesten skal ha en stabil og kompetent bemanning med forutsigbarhet for 

brukerne  

 God kvalitet og effektiv drift gjennom kompetanseutvikling, ta i bruk effektive IT- 

løsninger og fortsatt fokus på økt nærvær 

 MNS barnevern skal ikke ha fristoversittelser begrunnet i interne forhold, system, 

kapasitet og kompetanse 

 Hele tjenesten skal ha et bevist forhold til budsjett, og orienteres og inkluderes i 

budsjettprosess og regnskapsutvikling 

 Fortsette videre med organisasjonsutvikling i tjenesten 

 God kapasitetsutnyttelse og tilstrekkelig kapasitet for å følge opp aktive saker 

 Implementering og aktivt bruk av internkontrollsystem 

 Fortsatt fokus på rutineutvikling, mottak av nyansatte og rapporteringssystemer.  

 Best mulig utnyttelse av dagens kontorlokaler. Iverksette sikkerhetstiltak som er mulig i 

forhold til lokalene. Rapportering av avvik som følge av uegnede kontorlokaler. 

 Ta del i en felles barnevernvaktordning i eget fylke 

11.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon 
Betalingsfordeling mellom staten og kommunen gir høyere utgifter for plassering av barn i 

fosterhjem og institusjon for kommende år. Økning for 2016 er kr 240 000 pr år pr barn i 

institusjon samt en mindre økning på barn plassert i fosterhjem. Dette vil for neste år utgjøre 

en økning på 1.8 millioner forutsatt samme antall barn i institusjon og plassert i fosterhjem.  

 

Med bakgrunn i en stadig økende andel av barn under omsorg (10 flere hittil i 2015), og en 

sammenligning med andre kommuner på lik størrelse og sammensetning, må en fortsatt regne 

med en økning av antall barn under barnevernets omsorg i planperioden. En ser også at de 

siste fem årene har det vært en økning i regnskapstall på budsjettområdet 25200 for MNS 

barnevern fra 2.5 mill til 3,5 mill pr år. En må også regne med at denne utviklingen vil 

fortsette i perioden med en gradvis utflating.  
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11.6 Nye og endrede driftstiltak 
Barneverntjenesten har sluttført sin analyse over ressurs- og kompetansebehov i MNS 

barnevern. Leder for barnevernet har konkludert med at det er et umiddelbart behov for å 

tilføre tjenesten 6 årsverk for å møte de oppgaver som skal løses i dag. Se sak; Ressurs og 

kompetansebehov i MNS Barnevern. Videre konkluderer leder barnevern med at en forventet 

økning i aktivitetsnivået i planperioden vil medføre et ytterligere behov for styrking av 

bemanningen med ett årsverk hvert år fra 2017 – 2019. Forslaget drøftes og konkluderes i kap 

17. 

11.7 Investeringstiltak 
Mobilt barnevern gir tilgang til fagprogrammet «Familia» på nettbrett ved hjemmebesøk og 

ved annen reiseaktivitet.  Dette vil føre til effektivisering og kvalitetssikring av 

dokumentasjonsarbeidet. 

 

IT-satsing, bærbare PC og doble skjermer; Overgang fra tynnklienter til bærbare PC og doble 

skjermer for deler av organisasjonen. I dag brukes ca. halvparten av hver hele årsverk i 

barnevernet til skrivearbeid, referat, planer og annen dokumentasjon. Ved overgang til 

bærbare PC og doble skjermer vil resultatet bli økt kvalitet, mindre tidsbruk. 

12 Kommuneoverlege og legevaktsordninger 

12.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 

Kommuneoverlegen betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. I 

tillegg selges tjenester til Flatanger (unntatt folkehelsekoordinator) og Osen kommune. MNS 

er fra 2013 ansvarlig for både legevakttjenesten i Midtre Namdal inkl. Osen og Flatanger 

(ettermiddag og kveld + helg) og LINA som omfatter alle namdalskommunene (kl. 23.00-

08.00). Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for begge legevaktsordningene.  

12.2 Beskrivelse av tjenesten - organisasjonen 
Kommuneoverlegetjenesten skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller 

instruks. Dette omfatter: 

 Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap 

 Legevakttjeneste 

 Folkehelsekoordinator 

 Helsestatistikk og epidemiologi 

 Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring 

 Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper) 

 Kunnskap om og anvendelse av helsenettet 

 Medvirkning og rådgivning i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og 

folkehelseloven 

 Lov om etablering av og gjennomføring av psykisk helsevern 
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12.3 Status drift 
Felles daglegevaktstelefon for hele Namdalen er organisert innom LINA-paraplyen med en 

utvidelse av avtalen men HNT. Kommuneoverlegen har for tiden en utredning vedr 

legevaktsamarbeidet ute på høring. Denne kommer til politisk behandling i februar 2016. Det 

arbeides med grunnlagsdokumentet for folkehelsearbeidet sammen med alle MNS-

kommunene. Stabil drift i smittevernarbeidet og arbeidet med miljørettet helsevern.  

12.4 Mål og strategier 

 Kommuneoverlegen skal sikre kommunene en tilfredsstillende samfunnsmedisinsk 

tjeneste og utføre oppgavene med medisinsk faglig rådgivning etter folkehelseloven og 

helse- og omsorgstjenesteloven - herunder utarbeide statistisk materiale som skal danne 

grunnlaget for politiske prioriteringer og beslutninger innen helsespørsmål 

 Bidra til gjennomføring av kommunenes folkehelseplaner 

 Utvikle frisklivstilbudet i Midtre Namdal 

 Bidra til kommunene med medisinskfaglig råd og folkehelsekompetanse i arbeidet med 

implementering av samhandlingsreformen 

 Sikre tilfredsstillende legevakttjeneste for innbyggerne i regionen. Fortsette samarbeidet 

med legevaktslegene for å sikre kvalitet bl.a. med å minske vikarbruken i tjenesten. Sikre 

at leger i vakt, ansatte ved legevaktssentral og ansatte ved legevakt har nødvendig 

kompetanse 

 Arbeide med en regional løsning innom LINA-samarbeidet for å tilfredsstille nye krav i 

akuttforskriften  

 Arbeide med å finne løsning for permanente lokaler for legevakt til erstatning for dagens 

brakkeløsning 

 Ferdigstille konsekvensanalysen for det interkommunale legevaktsamarbeidet etter 

høringsrunden og fremme sak for politisk behandling 

13 NAV 

13.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 
NAV Midtre Namdal ivaretar arbeids- og velferdstjenester for stat og kommunene i Midtre 

Namdal. Partnerskapet reguleres av lokal samarbeidsavtale som er inngått mellom 

kommunene og NAVs fylkesdirektør. Avtalen inneholder bestemmelser om hvilke 

kommunale tjenester som skal inngå i NAV kontoret. Hovedmålene for NAV er: 

 Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse 

 Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse 

 Sikre økonomisk trygghet for den enkelte 

 Bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller 

 En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids og velferdsforvaltning 

Det er utarbeidet sosialpolitisk plan for Midtre Namdal samkommune som skisserer 

satsningsområder for det sosialpolitiske arbeidet i samkommunen. Planen har lagt til grunn 

nasjonale og kommunale mål og strategier samt hovedutfordringer og mål for den kommunale 
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tjenesten i NAV. Planen er under rullering og det vil innen mars 2016 foreligge en rullert plan 

til politisk behandling, med prioriteringer og tiltak for perioden 2016 -2019.  

13.2 Status drift 

13.2.1 Drift 

2015 har vært et år med mange endringer. Nytilsettinger i ledergruppen har ført til at tjenesten 

i lengre perioder har vært svært redusert bemannet på ledersiden. Dette i tillegg til flere 

nytilsettinger både blant kommunalt og statlige ansatte har ført til at det i perioder har vært 

stort arbeidspress på enkelt ansatte.  

 

Fra 1 januar 2014 endret NAV Midtre Namdal organisasjonen fra 5 enheter til to avdelinger 

på tvers av kommunene. Dette i tillegg til opprettelse av et eget ungdomsteam ser ut til å ha 

vært en suksess i forhold til styrking av fagkompetanse og bedre kvalitet i 

oppfølgingsarbeidet. Spesielt gjelder dette for de mindre kommunene hvor man tidligere ikke 

hadde et fagmiljø å diskutere vanskelige saker i.  

 

Organisasjonskartet ser nå slik ut: 

 

13.2.2 Tiltak 

Alle kommunene har et underforbruk i tiltaksbruk. Det har systematisk vært jobbet med økt 

fokus på arbeidsretting i oppfølgingsarbeidet. I 2015 har det vært praktisert aktivitetsplikt på 

sosialhjelp noe som innebærer at det kun unntaksvis gis «passiv» stønad. Dette i tillegg til økt 

bruk av tiltak og avklaringsplasser i statlig regi ser ut til å ha en positiv effekt på utbetaling av 

sosialhjelp.  

 

Det har over tid pågått et moderniseringsarbeid i NAV hvor det blir stadig flere muligheter for 

brukerne til å få løst sine problemer via nettløsninger. Det finnes i dag gode løsninger for 

blant annet elektroniske søknader, informasjon på nav.no samt dialog med NAV kontoret via 

elektroniske kanaler. I tillegg tar NAV kontaktsenter også unna mange av henvendelsene som 

tidligere kom til NAV kontoret. En registrering av antall henvendelser i publikumsmottakene i 

Midtre Namdal viser en drastisk nedgang i antall besøkende. Siste to årene er det registrert en 
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halvering av antall besøkende til NAV kontorene. Det ses på muligheten for å redusere 

åpningstiden for publikum på NAV kontorene fremover, dette for å frigjøre ressurser til 

oppfølgingsarbeid og kontakt med bedrifter og tiltaksarrangører. En lokal kartlegging for 

Namsos viser at reduksjonen av henvendelser er størst på statlige områder i NAV kontoret 

mens det er flest spørsmål/henvendelser som gjelder kommunale områder i NAV kontoret. 

Dette er en naturlig utvikling siden det er de statlige områdene det lages nye elektroniske 

løsninger på. Samtidig er brukere av den kommunale delen av NAV kontoret den gruppen 

som oftest har størst behov for koordinert bistand og slik sett har behov for fysisk oppmøte. 

Dette vil imidlertid løses ved å sette opp planlagte timeavtaler/møter. Det er åpningstid for 

«drop in» som planlegges redusert. Fremover vil det også ses på muligheter for å lage 

løsninger som i mindre grad vil gjøre det nødvendig å møte opp fysisk på NAV kontoret også 

for de kommunale tjenestene i NAV. 

13.3 Hovedutfordringer i planperioden 

 Sykefravær: 

NAV Namsos har i perioder hatt et sykefravær på over 20 %, noe som er bekymringsfullt. 

Det arbeides aktivt med å få ned sykefraværet gjennom «nærværsarbeid» som er nedfelt i 

IA handlingsplan for kommende periode. 

 Opplæring: 

I forbindelse med flere nytilsettinger i 2015 ses et behov for bedre systematikk i 

opplæringen av nytilsatte 

 Lovfestet aktivitetsplikt på sosialhjelp: 

Dette vil kunne medføre ekstra kostnader som kan bli en utfordring å dekke innen dagens 

budsjettramme 

 Økt arbeidsledighet: 

Stigende arbeidsledighet kan føre til at flere blir «tvunget» over på sosialhjelp, også 

personer med relativt høy inntekt kan i perioder få behov for sosialhjelp p.g.a stor 

nedgang i inntekt.  

13.4 Mål og strategier 

Partnerskapet (NAV Nord Trøndelag og kommunene i Midtre Namdal) har definert hovedmål 

for virksomheten som er i tråd med Sosialpolitisk plan for samkommunen. 

 Prioritering av særskilte brukergrupper 

Det skal gis fokus og prioriteringer på særskilt innsats for å inkludere utsatte grupper i 

arbeidsmarkedet. Dette er: 

o Sykmeldte 

o Unge personer under 30 år 

o Personer med nedsatt arbeidsevne 

o Innvandrere 

 Krav til aktivitet skal praktiseres strengt 

Det er et overordnet mål å øke andelen med overgang til arbeid og aktivitet, sikre 

brukerne rett bistand til rett tid og redusere unødig ventetid. Aktivitetskravene skal 

praktiseres strengt. Ressursene skal rettes mot dem som har størst behov, med vekt på 

tidlig intervensjon. Personer under 30 år skal prioriteres særskilt. 
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 Økt bruk av det ordinære arbeidslivet 

Det skal sikres god samhandling og dialog med arbeidsgivere for at flere av NAV sine 

brukere skal komme i arbeid eller beholde arbeid. Det ordinære arbeidslivet skal i større 

grad tas i bruk som tiltaksarena. 

 Strategisk bruk av arbeidsrettede tiltak 

Det skal sikres en strategisk bruk av virkemidlene for å støtte opp under 

hovedprioriteringene 

 Samhandling 

Det skal arbeides for at utsatte barn og deres familier får bedre og mer samordnet bistand 

fra ulike deler av hjelpeapparatet. Koordinering og samhandling på systemnivå skal 

etableres. 

 Forebygging 

NAV kontorene skal bedre levekårene for de vanskeligstilte blant annet gjennom tilbud 

om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. 

o Alle som får vesentlig reduksjon i sitt inntektsgrunnlag skal få tilbud om samtale 

med gjeldsrådgiver 

o Alle med disponeringsavtale skal få tilbud om samtale/opplæring innenfor 

økonomi 

14 Utvikling 

14.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 

MNS Utvikling er samkommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og Innovasjon 

Norge. MNS Utvikling skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. MNS 

Utvikling skal bidra til større kompetanse og kapasitet i arbeidet med næringsutvikling og 

samfunnsutvikling, og til at samkommunen opptrer samlet som en stabil, langsiktig og 

kompetent partner i et utviklingssamarbeid med næringslivet, fylkeskommunen og andre 

regionale aktører. MNS Utvikling skal bidra til større påvirkningskraft og effekt av den 

kommunale innsatsen i regionen gjennom felles strategier og målrettet innsats.  

14.2 Status drift 
MNS Utvikling har fra 01.01.15 hatt en stilling vakant som har bidratt til et langt lavere 

aktivitetsnivå. Det er spesielt den utadrettede virksomheten og mindre veiledning til etablerere 

og bedrifter som er blitt redusert. Salg av tjenester til Høylandet kommune opphører fra 

01.12.15 da prosjektleder for mobil- og bredbåndsprosjektet slutter. Virksomheten har hatt et 

høyt sykefravær i 2015.  

14.3 Hovedutfordringer i planperioden 
Utfordringen blir å ivareta alle de oppgavene som det er ønskelig at MNS Utvikling skal 

utføre både for samkommunen, etablerere og næringslivet innom dagens stillingsressurs. 

Oppgavene består grovt sett av 80 % utviklingsoppgaver og 20 % forvaltning, noe som gjør 

det noe uforutsigbart å beregne ressursbehovet til enhver tid. Vakanse i 2015 har medført 

mindre inntjening, betydelig færre bedriftsbesøk, færre etablerere som er fulgt opp, ingen 
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egne arrangement for å få fram ideer, dårligere oppfølging av kommunale prosjekter og 

mindre tid til arbeidet med revidering av Utviklingsplan. 

 

Fra 01.11.13 ble det iverksatt et utviklingsprosjekt innen mobil- og bredbånd i MNS som 

avsluttes 01.12.15. Dette har som mål å få et grunnlag til å påvirke og prioritere hvordan 

utbyggingen av bredbånd og mobildekning i Midtre Namdal bør skje og hvilke løsninger som 

velges. Det er gjort en betydelig innsats som har gitt resultater. Utfordringene er fortsatt store 

på dette området og innsatsen burde vært forlenget. 

 

Fra 01.10.13 ivaretar MNS Utvikling gjennom Visit Namdalen SA ledelsen av denne 

satsingen innen reiselivsutvikling i Namdalen ved å leie ut spesialrådgiver Bente Snildal som 

direktør i selskapet i en oppstartperiode. Formålet her er å etablere et formelt samarbeid innen 

reiselivsnæringen i Namdalen samt å bygge opp en nettportal. 

 

Fra 01.09.15 har MNS Utvikling startet et forprosjekt i samarbeide med næringsaktører for å 

arbeide med etablering av en klynge innen såkalte kreative næringer lokalisert til Rock city. 

Det er opprettet en midlertidig prosjektlederstilling foreløpig ut 2015 for å lede dette arbeidet. 

Det er søkt om eksterne midler for 2016, men det krever ressurser i form av egne midler og 

timer om det skal kunne gjennomføres. 

 

Fra 01.01.15 har MNS Utvikling initiert et prosjekt som fra nå av benevnes som Heimkjær. 

For å løse felles utfordringer vedr. rekruttering/kobling av ungdom og næringsliv har MNS 

Utvikling påtatt seg ansvaret for opprettelse av en prosjektlederstilling i 60% fra 01.07.15 og 

foreløpig ut 2015. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid, så det foreslås å forlenge 

engasjementet med ytterligere to år. Prosjektet er eksternt finansiert, men det kreves avsatt 

administrative ressurser for oppfølging av prosjektet. 

 

Det er fra ledelsen i Namsos kommet en henvendelse om at MNS Utvikling tar en aktiv rolle i 

forbindelse med utfordringer knyttet bla. vedr. nedleggelsen av Nexans og det faktum at det 

har forsvunnet over 260 arbeidsplasser knyttet til større bedrifter de siste årene. Et 

utviklingsprosjekt vil måtte ha et bredt regionalt perspektiv og det krever ressurser i form av 

ansatte som kan jobbe med dette på heltid. MNS Utvikling har ikke ressurser til dette i og 

med vakant stilling for 2015. 

 

MNS Utvikling mener at de er blitt et nyttig verktøy for alle målgruppene og det er ikke tvil om 

at innsatsen er mye mer målrettet nå enn tidligere da hver enkelt kommune hadde ansvaret for 

dette fagområdet. Alle rapporter og uttalelser som foreligger fra forskningsmiljø og 

Innovasjon Norge tilsier at MNS utvikling er dyktige på å bistå gründere, men etter 

etableringsfasen skjer det lite vekst i disse foretakene. Dersom MNS Utvikling skal være med 

å bidra til at det skal skje en vekst i næringslivet i vår region må det nødvendigvis brukes mye 

tid på å snakke med lederne i bedrifter og næringslivets organisasjoner. 
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14.4 Mål og strategier 
Forslag til Utviklingsplan for Midtre Namdal samkommune definerer målsettingene for MNS 

Utvikling for inneværende planperiode som er 2016 – 2019. Visjonen er: «Regionen skal 

være det beste vertskap for utvikling». 

Planen består av fire langsiktige mål fram mot år 2030 og disse er: 

 Midtre Namdal skal være en attraktiv region 

 Midtre Namdal skal ha en sterk posisjon innen utdanning 

 Midtre Namdal skal være solid på næringsutvikling 

 Midtre Namdal skal ha moderne infrastruktur 

Målene oppfylles ved å gjennomføre aktivitetene i Handlingsplanen, jf. Forslag til 

Utviklingsplan for Midtre Namdal samkommune som forventes å bli fremmet for politisk 

behandling 1. kvartal 2016. 

14.5 Nye og endrede driftstiltak 
Leder for MNS Utvikling anbefaler at tilbakeholdt stilling igjen aktiviseres og lyses ut. 

15 Miljø og landbruk  

15.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 

Samkommunestyret har fått overført den myndighet og de oppgaver deltakerkommunene har 

etter landbrukslovgivingen og deler av miljøvernlovgivningen, først og fremst lovverk som 

gjelder naturforvaltning. Myndigheten utøves i det daglige av MNS Miljø og landbruk. 

 

Ved oppstarten av samarbeidet ble det sagt at MNS Miljø og landbruk skal: 

 Være utviklingsorientert og offensiv i forhold til nye oppgaver og utfordringer 

 Yte støtte til fornyelse og omstilling i landbruksnæringen 

 Sikre en samordnet og balansert avveining av miljø – og næringsinteresser 

 Sikre en kompetent, effektiv og habil forvaltning til beste for innbyggerne og brukerne i 

hele regionen 

15.2 Status drift 
Dagens driftsrammer er hovedsakelig bundet opp i lønnskostnader og husleie. Avdelingen 

leder og deltar i en god del prosjekter som i hovedsak blir finansiert av eksterne midler der 

egen arbeidsinnsats utgjør MNS sin egenandel. Dagens budsjettrammer, justert for årlige 

lønnsendringer, vil være tilstrekkelig for å gjennomføre en forsvarlig drift av miljø- og 

landbruksforvaltningen i 2016. 

 

MNS Miljø og landbruk er samlokalisert med andre veiledningsaktører innenfor landbruk ved 

Landbrukets Fagsenter Namdal i Overhalla. Her er det samlet nesten 20 fagfolk som yter 

tjenester til landbruket i Namdalen. Dette gir muligheter for en spissing av kompetansen både 

på forvaltnings- og veiledningssida, samtidig som det åpner for et samarbeid mellom aktørene 

som samlet sett gir god utviklingskraft for landbruket i regionen. 
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15.3 Hovedutfordringer i planperioden 
Gjennom kommunereformen er det gitt signaler om at ansvar for en del arbeidsoppgaver som 

hittil har vært på regionalt nivå hos fylkeskommunen eller fylkesmannen skal overføres til 

kommunene. Noen mindre oppgaver har blitt overført i 2015. Av større arbeidsoppgaver som 

er foreslått at skal komme i løpet av perioden 2016-2019 er det særlig overføring av 

forvaltningsansvaret for vernede områder som det forventes at vil medføre betydelig 

arbeidsomfang. Det er så langt ikke avklart om det følger nødvendig økonomi med en evt. 

overføring. Det forventes ikke at dette ansvaret vil bli overført i 2016, og det er dermed ikke 

noe grunnlag for å si noe om budsjettmessige konsekvenser. Det er totalt 31 vernede områder 

i MNS. 

 

Utfordringer ellers i perioden er knyttet til å få utført arbeidsoppgavene effektivt og med god 

kvalitet. Det krever stadig utvikling av kompetanse og nettverk for å være på høyde med 

utviklingen. 

15.4 Mål og strategier 

Satsingsområder for de kommende år er avklart gjennom revidering av Strategisk plan for 

landbruks- og naturforvaltningen i MNS, som ble vedtatt i 2015. Planen har visjonen «Næring 

og trivsel på naturens premisser». Med det menes at det både er viktig at landbruksnæringen 

utvikler seg som en effektiv og god næring, samtidig som en tar vare på og utvikler 

naturverdier til glede og nytte for både næringen selv og innbyggerne.  

 

I strategisk plan er det fastsatt konkrete mål innen følgende 5 satsingsområder: 

1. Bidra til å utnytte ressursene på gården 

2. Satse på kompetanseutvikling i landbruket 

3. Satse på klima og miljø 

4. Videreutvikle landbrukets positive omdømme 

5. Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal 

 

Tiltakene for å nå målene utarbeides i årlige handlingsplaner. Handlingsplanen for 2016 

utarbeides i samarbeid med de kommunale landbruksforaene samt komite næring, landbruk 

og miljø. 

15.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon 
Det er ikke foretatt noen konsekvensjustering ut over lønnsjusteringer. 

15.6 Nye og endrede driftstiltak 

Det er ikke satt i gang eller planlagt tiltak som vil ha økonomiske konsekvenser. 

16 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

16.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet 
PP-tjenesten er en kommunal/fylkeskommunal hjelpeinstans som skal bidra til at barn og 

unge skal oppleve at de hører til et sosialt fellesskap, er trygge på seg selv og andre, mestre 
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sine omgivelser og er selvstendige i livet. PP-tjenesten har et særlig ansvar for at barn og unge 

med særskilte behov møter et samfunn og en skole eller barnehage som er tilpasset deres 

særlige evner og forutsetninger, og som tar disse barn og unge på alvor og ser mangfoldet når 

det gjelder evner og forutsetninger. PPT MNS betjener Namsos, Overhalla, Fosnes, 

Namdalseid og Flatanger kommuner. MNS har vertskommuneavtale med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune og yter PP-tjenester til Olav Duun videregående skole.  

PPT sitt mandat er beskrevet i opplæringslovens § 5-6, § 5-1, og § 5-7. 

Sentrale styringsdokumenter for PP-tjenesten er: 

 

 Opplæringsloven 

 Læreplanverket for Grunnskole og Videregående skole 

 Rammeplan for barnehager 

 St.meld.nr.23 (1997-98): ”Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov” 

 St.meld.nr.30 (2003-04): ”Kultur for læring” 

 St.meld. 16 (2006-07): ”Tidlig innstas for livslang læring…” 

 Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (2009) 

 Meld.St.18 (2010-2011): Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for 

barn, unge og voksne med særlige behov 

 

PPT støtter seg til Faglig råd i drøftinger av faglige utforminger og faglig retning. Faglig råd 

er satt sammen av oppvekstsjefene i de kommuner tjenesten betjener og rektor ved Olav Duun 

Videregående Skole. 

 

PPT-leder har det faglige, administrative og personalmessige ansvaret for tjenesten. PPT har 

et stillingsbudsjett på 11,9 stilling, inkludert leder og merkantil personal. Tjenesten er en 

gjennomgående tjeneste som betjener førskolebarn, barn i grunnskolen, videregående skole og 

voksne. Antall fagstillinger knyttet til kommunene er 8,9. En fagstilling kjøpes av Olav Duun 

videregående skole. 

16.1.1 Intern og ekstern organisering 

Kontoret har en intern organisering med to team. Ett team som ivaretar oppgaver i barnehager 

og grunnskoler i Namsos kommune, og ett team som ivaretar oppgaver i barnehager og skoler 

i Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger kommune. Dette teamet ivaretar og oppgaver 

på Olav Duun videregående skole. Barnehagene og skolene vi betjener har faste 

kontaktpersoner, men flere rådgivere kan ut fra kompetansebehov betjene enkeltsaker og 

systemsaker selv om de ikke er kontaktperson for enheten. PPT betjener 31 barnehager og 22 

grunnskoler i MNS og Flatanger kommune. Prioritering av bruk av ressursen gjøres i et 

samarbeid med Faglig råd og oppvekstansvarlige/rektorer og barnehagestyrere i kommunene. 

16.2 Status drift 

Rammene for driften er i hovedsak bundet opp til lønnsutgifter, husleie, 

datakommunikasjon/lisenser og kjøreutgifter. Kjøreutgifter innebærer leasing/leie av bil og 

bruk av egen bil. PPT er samlokalisert i Familiens Hus sammen med Helsestasjonen i Namsos 
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kommune og MNS Barnevern. Utviklingsarbeid finansieres i hovedsak av egen 

arbeidsinnsats.  

16.3 Hovedutfordringer i planperioden 
Hovedutfordringen vil være å levere tjenester av god kvalitet, både i forhold til utarbeidelse 

av sakkyndige uttalelser og arbeid med å disponere kompetansen slik at det generelle 

tjenestetilbudet innfris og at fortsatt utvikling av kunnskapsbasert praksis kan prioriteres.  

16.4 Mål og strategier 
Tjenesten har i et samarbeid med Faglig Råd/Midtre Namdal Oppvekst prioritert et 

utviklingsarbeid knyttet til en utvikling av en godt tilpasset opplæring i skolene og tidlig 

innsats i barnehagene. Dette arbeidet innebærer utvikling av nye arbeidsmåter som er 

forskningsbaserte, og det er krevende å holde et kvalitativt godt kompetansenivå på et 

utviklingsarbeid samtidig som en ivaretar generelle driftsoppgaver. 

Prioriterte oppgaver er;  

 Videreføring av prosjektet “Kvalitetssikring av begrepsutvikling” som er et samarbeid 

med MN Oppvekst/Faglig Råd. Fokus i perioden er på videreføring av prosjektet knyttet 

til barnehagene i Overhalla kommune. 

 Videreføring av systemrettet arbeid knyttet til Tilpasset opplæring og 

lese/skriveopplæring, som er i et samarbeid med MN Oppvekst/Olav Duun og Statped 

Sørøst v/Vigdis Refsahl og Jørgen Frost. 

 Implementering og institusjonalisering av prosjektet “Fra problemfokus til læringsfokus” 

som er et samarbeid initiert av Statped Midt som retter seg mot arbeid i skolen overfor 

barn med nevrobiologiske vansker. 

 

I tillegg deltar tre ansatte på Videreutdanning i SEVU (Statlig satsing på etter og 

videreutdanning PPT). To ansatte deltar på studie i Organisasjons og endringsarbeid på Hint, 

en på studie i Rådgiving og læringsmiljø på NTNU. En ansatt deltar på videreutdanning på 

Universitetet i Oslo for leseveiledere. Alle vil i forhold til sine studier ha utviklingsarbeid som 

er gode bidrag til kompetanseheving i tjenesten. 

 

Som sakkyndig instans vil vi arbeide med å kvalitetssikre og videreutvikle sakkyndige 

uttalelser, veileder skoler og barnehager ved behov med tilrettelegging og utforming av tiltak. 

Vi vil og arbeide med tilpassing av rutiner slik at det tilpasses ny forskrift til 

spesialpedagogisk veileder. Denne omhandler skolens plikt til å vise hvorfor eleven ikke får 

utbytte av ordinær, tilpasset opplæring. 

16.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon 
Det gjøres konsekvensjusteringer for lønn.  

16.6 Nye og endrede driftstiltak 
Det er ikke lagt inn nye tiltak som får budsjettmessige konsekvenser. Det vil arbeides med å 

prosjektfinansiere en stilling som har faglig ansvar for utvikling av systemarbeid i PPT i en 

periode. Dette arbeidet er knyttet tjenesten sitt mandat om å hjelpe skolen i arbeidet med 
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kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for 

elever med særlige behov, og for å oppnå en mer inkluderende undervisning. Tjenesten ønsker 

i samarbeid med Faglig Råd å vurdere om det er mulig å søke om prosjektmidler til dette. 

17 Nye driftstiltak og innsparingstiltak 

17.1 Konsekvensjusteringer 
Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst, husleieøkninger og økning i utgifter til 

lisenser. Det vises til tabell i kap.19. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på 

driftsutgifter. Sammen med driftskonsekvenser av investeringer (500 000), utgjør dette om lag 

3 mill kroner i budsjettet. Samtidig har MNS fått en nedgang på pensjonskostnader med 1,5% 

som utgjør 1,3 mill kr. Netto utgjør denne økningen 1,7 mill kr.  

17.2 Barnevernet 
Den store utfordringen i årets budsjett er bemanningen i barnevernet. Det vises til egen 

utredning om dette. Barnevernet har de siste tre årene hatt ekstraressurser fra 

utviklingsprosjektet og statstilskudd tilsvarende 3 årsverk. Kommunene har bidratt med hhv 

1,5 mill i 2013, 1 mill i 2014 og 700 000 i 2015 til dette arbeidet. Forslaget fra 

rådmannsgruppen om at grunnbemanningen økes med 5 stillinger, dvs 2 stillinger mer enn det 

som tjenesten har disponert de siste tre årene. Det er også forslag om at barnevernet skal 

knytte seg til den interkommunale barnevernvakten (300 000). Tilsammen utgjør dette behov 

for en rammeøkning på 3 150 000. Forslaget MNS er bedt om å finne dekning for deler av 

dette innen eget budsjett. MNS har funnet følgende muligheter for økte inntekter og innsparte 

utgifter:  

 

Økt statstilskudd (styrkingstiltak i barnevernet) 340 000 

Økt inntekt, salg av tjenester til Flatanger 157 000 

Skatteoppkreveren, frankering og husleie 200 000 

Lønn og regnskap, innsparing drift og økt inntjening. Innsparingen som i 

økonomiplan 2015-2018 knyttet til investeringer i nye økonomi- og forsystemer 

fra 2016 med 250 000 forskyves og spres over årene 2017-2019 

200 000 

Finansområdet. Lavere investeringer og lavere rente 400 000 

Stilling MNS utvikling (se eget punkt under) 500 000 

Sum 1 797 000 

 

Med denne dekningen internt i MNS, blir kommunenes andel av styrkingen 1 353 000 som er 

på nivå med det rammen til MNS har vært styrket midlertidig med de siste 3 årene.  

 

Det ble fra barnevernet også foreslått investeringer i programvare og maskinvare som vil 

kunne effektivisere og kvalitetsutvikle arbeidet i tjenesten. Dette foreslås utsatt til neste år og 

tas inn i økonomiplan i 2016.  

17.3 Stilling MNS utvikling – Ekstern utredning om næringsapparatet.  
Vakant stilling ved MNS utvikling ble i 2015 foreslått inndratt. Forslaget ble i vedtaket 

omgjort til et midlertidig tiltak. Reduksjon av bemanningen med 25% har hatt konsekvenser 



Handlingsprogram med økonomiplan 2016 – 2019 
 

 

29 

med lavere aktivitet og servicenivå. Det er utfordringer mht. sysselsettingen i regionen, bl.a. 

nå sist med Nexans og med forslag som truer eksistensen av 110-sentralen, AMK og Namdal 

Tingrett. Leder for MNS utvikling anbefaler at stillingen aktiveres igjen. Det vises forøvrig til 

kap 14. 

 

Med begrunnelse i ressursbehovet i barnevernet, foreslås det at stillingen trekkes inn 

permanent. Rådmannsgruppen er enig i dette. De foreslår videre at det settes av 150 000 til en 

ekstern utredning om vårt næringsapparat for å se på om vi driver optimalt innom de rammer 

som vi i dag har, jfr. kap 4.7.  

 

Midtre Namdal samkommunestyre vedtok 13.11.15 at vakant stilling i MNS-utvikling holdes 

vakant inntil videre. 

17.4 Innsparingskrav 
Det ble i forrige økonomiplan formulert et innsparingskrav med 1 000 000 fra 2017. Med 

innsparingen som tas nå for å dekke opp økte kostnader til barnevernet forskyves 

innsparingskravet til 2018 og reduseres til 600 000, knyttet til forventet reduksjon i 

husleieutgifter for barnevernet, PPT og NAV.  

 

17.5 Folkevalgtes arbeidsvilkår 
Midtre Namdal samkommuenstyre vedtok 13.11.15 å sette ned et utvalg somskal utrede 

folkevalgtes arbeidsvilkår. 

18 Investeringstiltak i planperioden – Finansiering 
Finansiering framgår av tabell 2 B i kap. 19.5. Investeringene skal lånefinansieres.  

19 Økonomiske oversikter 

19.1 Tabell med oppsummering av endringer og nye forslag 

Endringer fra 2016 2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustering rev/kontroll 17 17 17 17 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 15 15 15 15 

Utredning Næringsapparatet MNS 150 0 0 0 

Konsekvensjustering husleie 12 12 12 12 

9000 Politisk og 9100 Administrasjon 194 44 44 44 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 27 27 27 27 

Reduksjon frankering/husleie -200 -200 -200 -200 

9110 Skatteoppkrever -173 -173 -173 -173 

Konsekvensjustering kjøp av tjenester 25 25 25 25 

Office 365 – lisenser 70 70 70 70 

Nytt kjøleaggregat 60 0 0 0 

Feide – support 120 120 120 120 
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Nettverks- og styringssystem 85 85 85 85 

Ny lagringsløsning 115 115 115 115 

9120 IT infrastruktur 475 415 415 415 

Visma - økonomisystemet 185 185 185 185 

Elektronisk arkiv sikker sone 110 110 110 110 

9130 IT-programmer 295 295 295 295 

Konsekvensjustering 24 24 24 24 

9140 Sentralbord 24 24 24 24 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 159 159 159 159 

Økte bankgebyrer 200 200 200 200 

Innsparing -200 -200 -200 -200 

Nye moduler økonomisystem - innsparing 0 -100 -175 -250 

9200 Lønn og regnskap 159 59 -16 -91 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 113 113 113 113 

Konsekvensjustering husleie 23 23 23 23 

9250 PPT 136 136 136 136 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 215 215 215 215 

IT satsning bv/Mobilt barnevern 0 180 180 180 

Stillinger 2 850 2 850 2 850 2 850 

Statstilskudd 1/2 årsverk -340 -340 -340 -340 

BV-vakt 300 300 300 300 

Konsekvensjustering husleie 28 28 28 28 

Tiltaksbudsjett Namsos 1 500 1 500 1 500 1 500 

9300 Barnevern 4 553 4 733 4 733 4 733 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 7 7 7 7 

9310 Legevakt 7 7 7 7 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 22 22 22 22 

9320 Kommuneoverlege 22 22 22 22 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 191 191 191 191 

9350 NAV 191 191 191 191 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 30 30 30 30 

Vakant stilling 2015 tas inn 500 500 500 500 

Stilling inndras -500 -500 -500 -500 

9400 Utviklingsavdelingen 30 30 30 30 

Konsekvensjustering lønn og pensjon 78 78 78 78 

Sam kom andel i aktivitetspådriverprosjekt 0 -100 -100 -100 

9410 Miljø og landbruk 78 -22 -22 -22 

Kalk renter og avskrivninger -694 79 546 155 

Kalk renter og avskrivninger -694 79 546 155 

Sum konsekvensjusteringer 5 297 5 840 6 232 5 766 

Økt salg - deflator (netto) -312 -312 -312 -312 

Sum endring 4 990 5 547 5 945 5 466 
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19.2 Budsjettskjema 1A 

 
 

19.3 Budsjettskjema 1B 
 

  

Budsjettskjema 1A - Drift
Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Namsos kommune -54 557  -57 766   -57 766  -57 766  -61 355    -61 643   -61 818   -61 593   

Overhalla kommune -17 514  -20 232   -20 232  -20 232  -21 181    -21 287   -21 375   -21 272   

Namdalseid kommune -11 421  -12 571   -12 571  -12 571  -12 828    -12 903   -12 972   -12 897   

Fosnes kommune -6 451   -7 045    -7 045   -7 045    -7 241     -7 314     -7 374     -7 312     

Kalk rente -        -170       -170      -170      -146        -118        -150        -127        

Avskrivninger/kalk.rente -1 180   -1 452    -1 452   -1 452    -1 210     -1 551     -2 041     -1 697     

Netto driftsinntekter -91 123  -99 236   -99 236  -99 236  -103 961  -104 816  -105 730  -104 898  

Netto renteutgifter 69         16          16         16         38           25           -9           -48          

Netto gjeldsavdrag 885       1 452     1 452    1 452     1 210      1 551      2 041      1 697      

Netto finans 954       1 468     1 468    1 468     1 248      1 576      2 032      1 649      

Motpost kalkulatoriske kostnader -        144        144       144       69           67           167         163         

Netto avsetninger -        144        144       144       69           67           167         163         

Til fordeling rammeområder -90 169  -97 614   -97 614  -97 614  -102 604  -103 161  -103 559  -103 080  

Netto driftsutg -  rammeområder 90 168   97 614    97 614   97 614   102 604   103 161   103 559   103 080   

Mer/Mindreforbruk -        0            -        -        0             0            0            0            

Budsjettskjema 1B - Drift
Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Politisk 623       885       885       885       902        902        902        902        

Administrasjon 1 402    1 426    1 426    1 426    1 603     1 453     1 453     1 453     

Skatteoppkrever 1 392    2 356    2 356    2 356    2 183     2 183     2 183     2 183     

IT-infrastruktur 4 122    3 524    3 524    3 524    3 982     3 922     3 922     3 922     

Økonomisystem 1 081    991       991       991       1 139     1 139     1 139     1 139     

Sak-/arkivsystem 346       373       373       373       480        480        480        480        

PLO-system 798       1 037    1 037    1 037    1 030     1 030     1 030     1 030     

Kartsamarbeid 500       438       438       438       435        435        435        435        

Sentralbord 850       876       876       876       900        900        900        900        

Lønn- og regnskapsavdeling 7 479    7 742    7 742    7 742    7 879     7 779     7 704     7 629     

PP-tjenesten 8 208    8 528    8 528    8 528    8 646     8 646     8 646     8 646     

Barnevern, administrasjon 9 866    11 175  11 175  11 175  14 061   14 241   14 241   14 241   

Barnevern tiltak 24 977  27 027  27 027  27 027  28 527   28 527   28 527   28 527   

Legevakt 1 407    1 574    1 574    1 574    1 563     1 563     1 563     1 563     

LINA -        -        -        -        -        -        -         -        

Kommuneoverlege 1 490    1 601    1 601    1 601    1 608     1 608     1 608     1 608     

NAV, administrasjon 7 256    8 137    8 137    8 137    8 328     8 328     8 328     8 328     

NAV, tiltak 8 655    9 131    9 131    9 131    9 131     9 131     9 131     9 131     

Utviklingsavdeling 2 946    2 653    2 653    2 653    2 683     2 683     2 683     2 683     

Regionalt næringsfond -        -        -        -        -        -        -         -        

Miljø og landbruk 5 761    6 519    6 519    6 519    6 597     6 497     6 497     6 497     

Kalk renter og avskrivning 1 010    1 622    1 622    1 622    928        1 701     2 168     1 777     

SUM RAMMEOMRÅDER 90 168  97 614  97 614  97 614  102 604 103 161 103 559  103 080 
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19.4 Investeringer 2A 

Investeringer 2A           

            

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
2016-
2019 

IKT infrastruktur 500 500 500 500 2 000 

Mobilt barnevern   154     154 

IT-satsning bv   120     120 

Elektronisk arkiv - sikker sone 100       100 

Programvare for nettverksstyring  196       196 

Utskifting av lagringsløsning del 2 1100       1 100 

VISMA moduler 

økonomi/personal 390       390 

Sum investeringer 

(Kommunekasse) 2 286 774 500 500 4 060 

            

Finansiering:           

Momskompensasjon 457 155 100 100 812 

Låneopptak 1 829 619 400 400 3 248 

Sum finansiering 

(Kommunekasse) 2 286 774 500 500 4 060 

 

19.5 Budsjettskjema 2B 

 
 

  

Investeringer 2B

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 2016-2019

Investeringer i anleggsmidler 2 286 774 500 500 4 060

Utlån og forskuddteringer 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 2 286 774 500 500 4 060

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 1 829 619 400 400 3 248

Tilskudd til investeringer

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering 1 829 619 400 400 3 248

Overført fra driftsbudsjettet 457 155 100 100 812

Bruk av avsetninger

Sum finansiering 2 286 774 500 500 4 060

Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0
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19.6 Fordeling av kostnader mellom kommunene 
 

 
 

 
 

 

Fordeling av kostnader
Kommune Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum

Innbyggertall pr 01.07.2015 13 046 3 785 1 629 628 19 088

Deltakeransvar 53,59 % 23,08 % 14,75 % 8,66 % 1,00

Antall landbruk 01.08.2015 64 136 98 27 325

Elevtall 01.08.2014 1691 509 190 61 2451

2016

Ordning Budsjett Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum

Sum 

Tjenestesalg Fordelingsnøkkel

Likt Innbygger Andre

Politisk 902 421 202 151 128        902 0 50 % 50 %

Administrasjon 1 603 748 359 269 227        1 603 0 50 % 50 %

Skatteoppkrever 2 183 1 397 444 222 119        2 183 888 10 % 90 %

IT 3 982 1 859 893 668 563        3 982 567 50 % 50 %

Økonomisyst 1 139 532 255 191 161        1 139 448 50 % 50 %

Sak-/arkivsystem 480 224 108 80 68          480 88 50 % 50 %

PLO-system 1 030 481 231 173 146        1 030 233 50 % 50 %

Kartsamarbeid 435 203 98 73 62          435 78 50 % 50 %

Kalk.rente og avskrivning 928 433 208 156 131        928 181 50 % 50 %

Sentralbord 900 517 190 114 78          900 0 25 % 75 %

Lønn- og regnskapsavd. 7 879 4 531 1 664 997 687        7 879 816 25 % 75 %

PP-tjenesten 8 646 5 585 1 832 819 410        8 646 663 10 % 90 %

Barnevernadm. 14 061 9 001 2 861 1 432 768        14 061 515 10 % 90 %

Barnevernstiltak 28 527 18 920 4 287 3 620 1 700      28 527 0 100 %

Legevakt 1 563 797 342 236 187        1 563 628 40 % 60 %

LINA 0 0 0 0 -         0 0

Kommuneoverlege 1 608 820 352 243 193        1 608 528 40 % 60 %

NAV, administrasjon 8 328 5 331 1 694 848 455        8 328 0 10 % 90 %

NAV, tiltak 9 131 6 201 2 162 454 314        9 131 0 100 %

Utviklingsavdeling 2 683 1 252 601 450 380        2 683 0 50 % 50 %

Miljø og landbruk 6 597 2 102 2 397 1 633 465        6 597 0 25 % 75 %

Sum 102 604 61 355 21 181 12 828 7 241      102 604 5 633

2017

Ordning Budsjett Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum

Sum 

Tjenestesalg

Likt Innbygger Andre

Skatteoppkrever 2 183 1 397 444 222 119 2 183 888 10 % 90 %

Utviklingsavdeling 2 683 1 252 601 450 380 2 683 0 50 % 50 %

Miljø og landbruk 6 497 2 070 2 361 1 608 458 6 497 0 25 % 75 %

IT 3 922 1 831 879 658 555 3 922 550 50 % 50 %

Barnevernadm. 14 241 9 116 2 898 1 450 778 14 241 348 10 % 90 %

Barnevernstiltak 28 527 18 920 4 287 3 620 1 700 28 527 0 100 %

Legevakt 1 563 797 342 236 187 1 563 610 40 % 60 %

Kommuneoverlege 1 608 820 352 243 193 1 608 513 40 % 60 %

NAV, administrasjon 8 328 5 331 1 694 848 455 8 328 0 10 % 90 %

NAV, tiltak 9 131 6 201 2 162 454 314 9 131 0 100 %

Politisk 902 421 202 151 128 902 0 50 % 50 %

Administrasjon 1 453 678 326 244 206 1 453 0 50 % 50 %

Økonomisyst 1 139 532 255 191 161 1 139 411 50 % 50 %

Sak-/arkivsystem 480 224 108 80 68 480 85 50 % 50 %

PLO-system 1 030 481 231 173 146 1 030 226 50 % 50 %

Kartsamarbeid 435 203 98 73 62 435 75 50 % 50 %

Sentralbord 900 517 190 114 78 900 0 25 % 75 %

Lønn- og regnskapsavd. 7 779 4 474 1 643 984 678 7 779 794 25 % 75 %

LINA 0 0 0 0 0 0 0

PP-tjenesten 8 646 5 585 1 832 819 410 8 646 645 10 % 90 %

Kalk.rente og avskrivning 1 701 794 381 285 241 1 701 176 50 % 50 %

Sum 103 148 61 643 21 287 12 903 7 314 103 148 5 321

Fordelingsnøkkel
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2018

Ordning Budsjett Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum

Sum 

Tjenestesalg

Likt Innbygger Andre

Skatteoppkrever 2 183 1 397 444 222 119 2 183 888 10 % 90 %

Utviklingsavdeling 2 683 1 252 601 450 380 2 683 0 50 % 50 %

Miljø og landbruk 6 497 2 070 2 361 1 608 458 6 497 0 25 % 75 %

IT 3 922 1 831 879 658 555 3 922 550 50 % 50 %

Barnevernadm. 14 241 9 116 2 898 1 450 778 14 241 348 10 % 90 %

Barnevernstiltak 28 527 18 920 4 287 3 620 1 700 28 527 0 100 %

Legevakt 1 563 797 342 236 187 1 563 610 40 % 60 %

Kommuneoverlege 1 608 820 352 243 193 1 608 513 40 % 60 %

NAV, administrasjon 8 328 5 331 1 694 848 455 8 328 0 10 % 90 %

NAV, tiltak 9 131 6 201 2 162 454 314 9 131 0 100 %

Politisk 902 421 202 151 128 902 0 50 % 50 %

Administrasjon 1 453 678 326 244 206 1 453 0 50 % 50 %

Økonomisyst 1 139 532 255 191 161 1 139 411 50 % 50 %

Sak-/arkivsystem 480 224 108 80 68 480 85 50 % 50 %

PLO-system 1 030 481 231 173 146 1 030 226 50 % 50 %

Kartsamarbeid 435 203 98 73 62 435 75 50 % 50 %

Sentralbord 900 517 190 114 78 900 0 25 % 75 %

Lønn- og regnskapsavd. 7 704 4 431 1 627 975 672 7 704 794 25 % 75 %

LINA 0 0

PP-tjenesten 8 646 5 585 1 832 819 410 8 646 645 10 % 90 % 90 %

Kalk.rente og avskrivning 2 168 1 012 486 363 307 2 168 176 50 % 50 %

Sum 103 539 61 818 21 375 12 972 7 374 103 539 5 321

Fordelingsnøkkel

2019

Ordning Budsjett Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum

Sum 

Tjenestesalg

Likt Innbygger Andre

Skatteoppkrever 2 183 1 397 444 222 119 2 183 888 10 % 90 %

Utviklingsavdeling 2 683 1 252 601 450 380 2 683 0 50 % 50 %

Miljø og landbruk 6 497 2 070 2 361 1 608 458 6 497 0 25 % 75 %

IT 3 922 1 831 879 658 555 3 922 550 50 % 50 %

Barnevernadm. 14 241 9 116 2 898 1 450 778 14 241 348 10 % 90 %

Barnevernstiltak 28 527 18 920 4 287 3 620 1 700 28 527 0 100 %

Legevakt 1 563 797 342 236 187 1 563 610 40 % 60 %

Kommuneoverlege 1 608 820 352 243 193 1 608 513 40 % 60 %

NAV, administrasjon 8 328 5 331 1 694 848 455 8 328 0 10 % 90 %

NAV, tiltak 9 131 6 201 2 162 454 314 9 131 0 100 %

Politisk 902 421 202 151 128 902 0 50 % 50 %

Administrasjon 1 453 678 326 244 206 1 453 0 50 % 50 %

Økonomisyst 1 139 532 255 191 161 1 139 411 50 % 50 %

Sak-/arkivsystem 480 224 108 80 68 480 85 50 % 50 %

PLO-system 1 030 481 231 173 146 1 030 226 50 % 50 %

Kartsamarbeid 435 203 98 73 62 435 75 50 % 50 %

Sentralbord 900 517 190 114 78 900 0 25 % 75 %

Lønn- og regnskapsavd. 7 629 4 387 1 611 965 665 7 629 794 25 % 75 %

LINA 0 0

PP-tjenesten 8 646 5 585 1 832 819 410 8 646 645 10 % 90 % 90 %

Kalk.rente og avskrivning 1 777 830 398 298 251 1 777 176 50 % 50 %

Sum 103 074 61 593 21 272 12 897 7 312 103 074 5 321

Fordelingsnøkkel
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19.7 Salg til kommuner 

 

Salg til kommuner
Deflator 2,70 %

Ordning 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Skatteoppkrever 268 268 268 268 111 111 241 241 888 888

IT-infrastruktur 325 334 13 14 338 348

Lisenser 196 202 16 17 212 219

Barnevern 348 515 348 515

Barnevern 24400 tiltak

Barnevern 25100 tiltak

Barnevern 25200 tiltak

Legevakt 305 314 305 314 610 628

Kommuneoverlege 237 244 276 284 513 528

HS-PRO/HS-KOM

LINA 0 0

Lønn,regnskap og innfordring 794 816 794 816

PP-tjenesten 645 663 645 663

Økonomisystem 205 236 206 212 411 448

Sak/arkivsystem 85 88 85 88

PLO-system 146 150 80 83 226 233

Kartsamarbeid 75 78 75 78

Kalk/rente og avskrivning 176 181 176 181

Sum 3011 3273 581 598 268 268 111 111 1350 1383 5321 5633

SumFlatanger Osen Lierne Røyrvik Høylandet


