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Fortsatt mye plastsøppel i skjærgården –   Rørvikdagan 2019 ble en folkefest 

Viktig med fokus på strandrydding             

 

 
 

Kulturprisen 2019 gikk til dugnadsgjengen i Gluggen   Rørvik kirke – åpnet til jul 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt helsehus tatt i bruk sommeren 2019 Nærøysund kommunestyre hadde sitt første møte i 

oktober 2019 i Rørvik Samfunnshus 
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Vikna kommune 

Folkemengde per 31.12.2019: 4 596 

innbyggere. 

Areal: 317 kvadratkilometer. 

Organisasjonsnr:  

NO 00944976728. 

Bankkonto: 4482 08.10462. 

Adresse: Postboks 133, Sentrum Rørvik. 

Sentralbord/Servicetorg: tlf. 743 93300 

faks 743 90070. 

 

E.post: vikna@vikna.kommune.no 

Hjemmeside: www.vikna.kommune.no 

 

Fylke:       Trøndelag 

Region:    Namdal 
 

Rørvik, mai 2019 

 

Roy H. Ottesen 

 

mailto:vikna@vikna.kommune.no
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Rådmannens årsberetning 2019 

 

Årsberetningen for 2019 legges med dette fram. I 

følge kommunelovens § 14-6 skal det hvert år 

utarbeides årsregnskap. Fristen for regnskapet er 

15. februar og fristen for årsberetningen er 31. 

mars. Årsberetningen er en redegjørelse fra 

rådmannen om virksomheten det siste året. I 

beretningen skal viktige hendelser tas inn 

sammen med en vurdering av virksomhetens 

økonomiske stilling og resultat gjennom året, 

samt utviklingen i lokalsamfunnet for øvrig, jf. 

kl. § 14-7.  

 

Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne 

separate dokumenter. Årsberetningen er ment å 

være utfyllende i forhold til den informasjonen som 

gis i årsregnskapet. Fremstilling av tema som krever 

betydelig detaljinformasjon holdes på et overordnet 

format i beretningen, mens selve basisfremstillingen 

skjer i noter til årsregnskapet.  

 

I Vikna kommune er rådmannens årsberetning en 

del av den samlede årsmeldingen.   

 

Vikna kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat 

på minus 4,39 mill. kr. Regnskapsresultatet 

(mindreforbruk/overskudd) ble på 5,805 mill. kr. 

Anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultat målt 

i prosent av driftsinntektene er 1,75 %. Resultatet i 

prosent er på minus 0,87. Mye av årsaken til det 

store netto driftsresultatet i 2018 (61,47 mill. kr) var 

utbetalingen fra havbruksfondet på 42,8 mill. kr. 

Uten havbruksmidlene ville netto driftsresultat vært 

18,7 mill. kr, tilsvarende 3,7 %, som også er godt 

over anbefalt nivå. I 2019 var utbetalingen fra 

havbruksfondet 5,7 mill. kr.  

 

Netto driftsresultat er det mest brukte 

resultatbegrepet i kommunesektoren. Dette 

resultatet framkommer som en differanse mellom 

driftsinntekter, driftsutgifter og netto finansutgifter. 

Resultateffekten av avskrivningene er her eliminert. 

Om kommunen har holdt seg innenfor budsjettet er 

derimot ikke et tema for dette begrepet. Et positivt 

netto driftsresultat er en forutsetning for å kunne 

egenfinansiere investeringer (redusere nye 

lånopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere 

buffere). En svakhet ved netto driftsresultat er at det 

ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av den mer 

langsiktige utviklingen i kommunens økonomi. Et 

lavt vedlikeholdsnivå vil for eksempel påvirke 

driftsresultatet positivt. En annen innvending er at 

avdrag og ikke avskrivninger inngår i 

resultatbegrepet, slik at kapitalslitet ikke blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til. Dette er et argument for at 

kommunene bør ha et netto driftsresultat som 

tilsvarer minst 1,75 prosent av driftsinntektene. Et 

annet forhold er at avsetninger til bundne fond 

(øremerkede formål) vil bidra til positive netto 

driftsresultat i det året pengene settes av i 

regnskapet, men vil svekke resultatet tilsvarende når 

midlene skal brukes i driften et senere år. Endringer 

i premieavvik og dekning av tidligere års 

underskudd vil også påvirke driftsresultatet, uten at 

disse forholdene bidrar til å gi et bilde på den reelle 

økonomiske situasjonen i det aktuelle 

regnskapsåret.  

 

Styringsmålene i Vikna kommune sitt 

økonomireglementet er netto driftsresultat på 

minimum 1,75 %, renter og avdrag på lån bør ikke 

være over 7 % av brutto driftsinntekter, lånegjeld 

som dekkes av frie inntekter bør ikke overstige 70 

av brutto driftsinntekter. Bare ett av målene er 

oppfylt i 2019-regnskapet. 

Når regnskapet 2019 kan avlegges med et 

regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd skyldes 

dette merinntekter/reduserte kostnader på 

finanskapitelet med samlet 26,8 mill. kr. Her inngår 

bl. a. frie inntekter med pluss på 9,7 mill. kr, lavere 

rente- og avdragsutgifter med 2,7 mill. kr og 

overføring fra havbruksfondet med 5,7 mill. kr. 

 

Det er økte driftskostnader i forhold til budsjett som 

gir det svake netto driftsresultatet i 2019. Inntektene 

er bedre enn budsjettert, men lavere enn i 

regnskapet 2018. På flere områder er det avvik 

mellom budsjett og regnskap som skulle vært 

regulert i løpet av året.   
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Økonomisk stilling og resultat av virksomheten, 

samt andre vesentlige forhold  

 

Driften viser en omsetning på omlag 503 mill. kr i 

2019. Regnskapet er som tidligere nevnt, gjort opp 

med et negativt netto driftsresultat 4,39 mill. kr. 

Regnskapsmessig resultat ble et mindreforbruk 

(overskudd) på 5,805 mill. kr. Til sammenligning 

var netto driftsresultat i 2018 pluss 61,47 mill. kr og 

mindreforbruket på 20,326 mill. kr (12 %). Både i 

2017 og 2018 var det historisk gode regnskapstall. 

Som det framgår av hovedtallene i 

regnskapsanalysen (fra side 6 i beretningen) var det 

i 2019 en større økning i utgiftene (13,06 %) enn i  

inntektene (reduksjon på 1,5 %). I 2016, 2017 og 

2018 økte inntektene mer enn utgiftene. Dette var 

en god utvikling, fordi kommunen over år ikke kan 

ha en situasjon hvor utgiftene øker mer enn 

inntektene. Vi må tilbake til 2015 for å finne et år 

hvor det var sterkere utgiftsvekst enn inntektsvekst.   

 

Alle etatene leverer negative regnskapstall. Det er 

ingen entydig årsak til dette, men flere faktorer har 

spilt inn.  

 

Krav fra revisjonen om at variabellønn som normalt 

skulle belastes regnskapet i januar 2020, skulle 

føres i desember 2019, ga en ekstra engangskostnad 

på ca. 3,7 mill. kr (13 mnd. belasting), og endring i 

refusjonskrav overfor Nærøysund kommune 

(prosjekt 10 sammenslåingsprosessen) ga et 

inntektstap i forhold til budsjett på 2,7 mill. kr. 

Begge nevnte forhold (til sammen 6,4 mill. kr) 

medfører tilsvarende dårligere regnskapsresultat, 

samtidig som det gir positiv virkning for 

Nærøysund kommune sitt 2020-regnskap.  

 

Ansvar rådmannen hadde et netto merforbruk på 

2,7 mill. kr. Det er første gang siden 2008 at 

årsregnskapet til dette ansvarsområdet legges fram 

med minustall. Årsaken til merforbruket i 2019 er i 

hovedsak knyttet til oppbemanning i forhold til 

arbeidet med kommunesammenslåingen med 

forutsatt refusjon for merkostnadene. 

Spesielt gjelder dette ansvar 11016 

Serviceavdelingen og ansvar 11019 Fellesutgifter. I 

ettertid ble refusjonen redusert med minustall som 

konsekvens, jf. kommentaren i avsnittet over.   

 

 

 

 

Oppvekstetaten hadde et merforbruk på ca. 2,7 

mill. kr. Dette skyldes i hovedsak;   Skole: Utgifter 

til PPT 2. halvår 2018 inkl. årsoppgjør, er  

 

regnskapsført i 2019. Videre var det en økning i 

fosterhjemsplasserte barn i løpet av året som 

medførte uforutsette økte utgifter. SFO Rørvik 

hadde et merforbruk som følge av 

underbudsjettering av vikarbruk. I tillegg hadde 

Austafjord oppvekstsenter et spesielt år med flere 

langtidssykemeldinger og skifte av rektor.  

Voksenopplæring: Mindre inntekter/tilskudd enn 

forutsatt. Tilsettinger høsten 2019 ble foretatt med 

utgangspunkt i forventet tilskudd.  

På de andre områdene var det bare mindre avvik fra 

budsjett. 

Helse og sosialetaten hadde et samlet driftsbudsjett 

på netto 108,6 mill. kr. Driftsåret 2019 ble et svært 

krevende driftsår for helse og sosialetaten, med et 

merforbruk på ca. 12,5 mill. kr. Merforbruket 

kommer, i hovedsak av ekstraordinært krevende 

driftsutfordringer ved flere av tjenestens enheter. 

Rutiner for føringer av variabel lønn ble endret, slik 

at det ble en ekstra måneds belasting i regnskapet 

(13 mnd. i stedet for 12), noe som samlet alene 

utgjorde 3,6 mill. kr i økte kostnader    

 

Legetjenesten hadde i 2019, et merforbruk på 2,9 

mill. kr. Dette skyldes kostnadskrevende omlegging 

av legevaktstjenesten (LINA), samt en svært 

utfordrende personellsituasjon ved legekontoret 

gjennom hele 2019, med utstrakt bruk av vikarbyrå. 

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har hatt et 

krevende driftsår med ekstraordinær høy aktivitet, 

hvor ekstra tiltak, blant annet for å sikre personell 

og økt saksbehandling ble satt i verk. Vikna sin 

andel av merforbruket er på ca. 1,1 mill. kr. NAV 

hadde i 2019 en markant økning i utbetaling av 

sosiale ytelser, rettet mot unge familier og 

flyktninger som samlet gav et merforbruk på 1,3 

mill. kr. For kommunens turnustjenester har 

ekstraordinære driftsutfordringer ved 

dementavdelingen ved Rørvik sykestue, flyttingen 

fra Vikna bo og servicesenter til Soltoppen, 

endringer i hjemmehjelpsordningen og krevende 

ekstraordinære enkelttiltak i hjemmetjenesten, 

ekstraordinær drifts- og bemanningssituasjon i rus 

og psykiatritjenesten og opprettelse av 

avlastningstilbud i miljøtjenesten medført et samlet 

merforbruk på ca. 3,6 mill. kr.  
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Teknisk etat hadde et samlet merforbruk på ca. 3 

mill. kr. Dette skyldes i hovedsak høyere 

strømpriser enn budsjettert, merforbruk på 

vintervedlikehold og vaktordning brann. 

 

For finansområdet viser regnskapet en netto 

merinntekt på 26,8 mill. kr i forhold til budsjett. 

Årsaken er i hovedsak økte frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd) med 9,7 mill. kr, havbruksfondet 

5,7 mill. kr, reduserte rente- og avdragsutgifter med 

til sammen 2,7 mill. kr, samt en besparelse i forhold 

til avtalefestede forsikringer og 

pensjonsavregninger. En god skatteinngang 

medfører trekk i rammetilskuddet fra staten. 

Inntektsført rammetilskudd ble derfor 12 mill. kr 

lavere enn budsjettert.   

 

Disposisjonsfondet (drift) var på samlet 57,7 mill. 

kr per 31.12.2019. Fondet var i 2018 på 57,8 mill. 

kr. 

Oversikt over driftsresultatet i etatene og finans 

framgår i tabellen på side 7 

 

Vikna kommune har ingen gamle underskudd å 

dekke inn og er ikke på Robek. 

 

Kostnadskontroll, nøkternt/realistisk 

inntektsbudsjettering, løpende budsjettoppfølging 

og moderate lønnsoppgjør, er viktige forutsetninger 

for kunne avlegge regnskap minimum i balanse. 

Målet må være å oppnå et netto driftsresultat på 

minst 1,75 % hvert år. Et generelt bilde mht. driften 

er at det over flere år har vært arbeidet målrettet 

med å utarbeide realistiske budsjett, samt at det har 

vært arbeidet mye med kostnadskontroll og 

regelmessig rapportering til både administrativt og 

politisk nivå. Driftsrammene til alle etatene er 

trange. Uforutsette hendelser/tiltak som oppstår i 

løpet av et år er vanskelig å håndtere innenfor 

tildelte rammer. Økonomien ble litt romsligere i 

perioden 2015-2018. I 2019 snur denne trenden.   

 

Utarbeiding av konkrete mål for tjenestene blir en 

viktig oppgave å få på plass i den nye kommunen. 

Det er først da rådmannen kan rapportere tilbake til 

kommunestyret om mål er nådd eller ikke. 

Resultatvurderingen i beretningen blir således lite 

konkret mot mål. Resultatet sees/vurderes derfor 

mest mot tidligere år og budsjett.      

 

 

 

Det har vært kontroll og oversikt over økonomien 

til Vikna kommune. Resultatene i 2016, 2017 og  

 

2018 gjorde det mulig å bygge opp reserver slik at 

en ble mindre sårbar overfor svingninger og 

uforutsette hendelser.   Stabilisering og helst 

reduksjon i gjeld, kan gi oss bedre økonomi. Å 

redusere lånegjelden viser seg imidlertid vanskelig 

å få til i praksis. Kostnadskontroll er en annen 

sentral faktor for god økonomisk utvikling og 

styring. Inntektssiden i budsjettet er det mindre 

muligheter til å påvirke. Kommunenes 

inntektsgrunnlag og utgiftsbehov er i det alt 

vesentlige bestemt av antall innbyggere og 

alderssammensetningen. Økningen i folketallet de 

siste årene er positivt, men dette skaper også behov 

for utbygging av bl. a. infrastrukturen med dertil 

økte kostnader.  Eiendomsskatten er den eneste 

muligheten for økte inntekter av en viss betydning 

som kommunestyret selv bestemmer. Her ligger et 

mulig inntektspotensiale i den nye kommunen. 

 

Tross en stram økonomi i mange år, har en har klart 

å avlegge årsregnskapene stort sett med positive 

resultater/balanse. Orden i økonomien er etter 

rådmannens mening den viktigste forutsetningen for 

en videre god utvikling av tjenestetilbudet. 

Samtidig er det viktig å fokusere på medarbeiderne 

og deres tjenesteyting til innbyggerne. De ansatte er 

kommunens viktigste ressurs. Kvaliteten på 

tjenestene kommunen gir til innbyggerne er etter 

rådmannens syn gode. Målsettingen må være å 

utvikle disse til å bli enda bedre. Dette er en 

kontinuerlig prosess.  

 

For ytterligere kommentarer til regnskapet viser 

rådmannen til regnskapsanalysen, samt notene i 

regnskapsdokumentet.  

 

Likviditetsutfordring/premieavvik 

Gode regnskapsresultater de siste tre årene har 

bidratt til at likviditeten til kommunene i landet 

generelt har blitt bedre. Dette er en gledelig 

utvikling sett i lys av de utfordringer som endringen 

i pensjonsberegninger for kommuner og 

fylkeskommuner dro med seg siden innføringen fra 

og med 2002. Per 31.12.2019 har Vikna kommune 

et premieavvik på 24,097 mill. kr. Tilsvarende tall 

året før var 23,046 mill.kr. Premieavviket har 

dermed økt med 1,051 mill. kr i 2019. I et 

langsiktig perspektiv er dette ikke en bra utvikling  
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for driftsbudsjettet, i tillegg til at det er negativt for 

likviditeten. Akkumulert premieavvik er utbetalt, 

men framkommer i regnskapet som fordring som  

skal finansieres over 15/10/7 år. Det har dermed 

oppstått en likviditetsmessig utfordring ved at så 

store utgifter skyves ut i tid. Premieavviket har 

medført at kommunene har fått bedre 

regnskapsresultater enn reelt, noe som også gjelder 

Vikna kommune. Da ovennevnte ordning ble 

iverksatt, ble den bl. a. forklart med at avviket ville 

utjevne seg over tid. Historien viser det motsatte. 

Kommunestyret er godt kjent med denne 

situasjonen.   

 

Årsverk/sykefravær  

Ved siste årsskifte hadde Vikna kommune 414 

årsverk. Sykefraværet i 2019 var på 6,8 %. 

Tilsvarende tall i 2018 var 7,5 %. Sykefraværet har 

de to siste årene vist en positiv utvikling. Målet er 

et sykefravær på 5,5 %. Rådmannen har over flere 

år hatt fokus på å redusere sykefraværet. Tett 

oppfølging av sykemeldte, samt tilrettelegge for å 

hindre og forebygge sykefravær har vært noen av  

 

tiltakene. Videre samarbeider kommunen med 

Arbeidslivssenteret som bistår den enkelte 

virksomhet i det forebyggende og oppfølgende 

sykefraværsarbeidet.  

 

Likestilling 

Ca. 80 % av kommunens ansatte er kvinner. Av 6 

medlemmer i rådmannens ledergruppe var det i  

2019 2 kvinner. Prosentandel kvinner i ledende 

stillinger (rådmannens ledergruppe + mellomledere) 

er ca. 40 %. I kommunens arbeidsgiverpolitiske 

plattform er ett av målene å sikre like 

lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn.  

 

Arbeidsmarkedet i Vikna 

Pr. 31.12.2019 var det 52 ledige personer, 22 

kvinner og 30 menn. Dette er en økning på 9 

personer fra året før. Antall ledige utgjorde 2,1 % 

av arbeidsstyrken. Arbeidsmarkedet i Vikna var i 

2019 godt og stabilt. Den gode trenden fra de to 

foregående årene fortsetter inn i 2020.  
 

Befolkningsutvikling  

Per 31.12.2019 hadde Vikna 4 596 innbyggere. 

Dette er en økning på 18 siden forrige årsskifte. I 

2019 hadde regionen Ytre Namdal en positiv 

utvikling i folketallet med pluss 15 innbyggere. 

Tallet i 2018 var pluss 26. Innbyggertallet er svært 

viktig i forhold til overføringene fra staten, fordi 

inntektene i det vesentligste er bestemt av antall 

innbyggere og alderssammensetningen. 

  

Viknas innbyggertall                 2011     2012     2013     2014     2015    2016     2017     2018     2019     2020 

Folkemengde per 01.01.  4 135    4 241    4 300    4 321    4 363   4 387    4 418    4 492    4 578    4596 

Fødte       57         59         50         53         40        66         49         47         51 

Døde       31         27         41         38         35        31         42         40         41 

Netto innflytting       80         27         12         27         19       -  4         67         79           8 

Folketilvekst  + 106      + 59     + 21      + 42      + 24     + 31     + 74      + 86      + 18 
 

Kilde: www.ssb.no. Folkemengde 1.01.2020                                                               
 

Diskriminering 

Offentlige virksomheter som skal utarbeide 

årsmeldinger, er også pålagt å rapportere om utførte 

aktiviteter og planer for å fremme lovens formål 

(jfr. diskrimineringslovens § 3 a). Råd for 

likestilling av funksjonshemmede i Vikna 

kommune ivaretar oppgaven. Ved nybygg og større 

restaureringsarbeider skal universell utforming 

hensyntas. For mer informasjon om aktiviteten 

vises til rådets egen årsmelding.   

 

Etisk standard 

Kommunens gjeldende etiske retningslinjer ble siste 

gang revidert av kommunestyret i 2015.   

 

Miljø 

Kommunens virksomhet har etter rådmannens 

vurdering ingen vesentlige negative konsekvenser 

for miljøet. 

http://www.ssb.no/
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Investeringsregnskapet 

I 2019 er det investert for 143,5 mill. kr inkl. mva. i 

varige anleggsmidler. Det største prosjektet er 

«Helse for fremtiden» som bidro med ca. 45,2 mill.  

kr. Investeringene er finansiert med lån, tilskudd, 

bruk av fond og momskompensasjon. Alle  

investeringene er per 31.12. fullfinansiert. Det er 

innvilget startlån med 7,1 mill. kr. For mer  

 

informasjon vises til regnskapsskjema 2 A og 2 B i 

regnskapsdokumentet.                

 

Aksjer og IKS  

Det vises til note 6 i regnskapsdokumentet. Vikna 

kommune sine største eierandeler er i Nord-

Trøndelag Havn Rørvik IKS med 75,6 % og NTE 

AS hvor andelen er 2,86 %. Vikna Byggutleie AS 

eies 100 % av Vikna kommune. 

 

Garantiansvar 

Det vises til note 5 i regnskapsdokumentet. 

Samlet garantiansvar per 31.12.2019 er 77,2 mill. 

kr. De største garantiene er gitt til Nord-Trøndelag 

Havn Rørvik IKS med 27,6 mill. kr, Rørvik 

Samfunnshus SA med 18,8 mill. kr, Ytre Namdal 

Vekst AS med 13,7 mill. kr og Midtre Namdal 

Avfallsselskap (MNA) med 9,9 mill. kr.  

 

Andre forhold   

Kostra og Kommunebarometeret har blitt naturlige 

informasjonskilder for å illustrere resultater,  

 

utvikling, analyser og sammenligninger. 

Rådmannen har ikke brukt Kostra og 

Kommunebarometeret systematisk i arbeidet med 

økonomien. Begge er gode verktøy å benytte i den 

økonomiske planleggingen.   

Vikna kommune har hatt som mål å ha kontroll på 

økonomien og forholde seg til vedtatte styringsmål i 

økonomireglementet. Andre viktige strategier har 

vært å legge til rette for næringsutvikling og nye 

arbeidsplasser, og ha tilstrekkelig byggeklare 

boligtomter. Videre har rekruttering, 
kompetansebygging, omdømmebygging og 

sykefravær vært sentrale tema i utviklingen av 

kommunen. 

 

Regnskapsanalyse 

 

1. Brutto driftsinntekter 2017-2019 

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter for 

perioden 2017 – 2019 (i hele tusen). Av tabellen 

fremgår det at driftsinntektene gikk ned fra 510,4 

mill. kr i 2018 til 502,7 mill. kr i 2019. Dette 

tilsvarer en reduksjon på 7,7 mill. kr - 1,5 %. I 2018 

var det økning på 15 %.
 

Regnskap Regnskap Regnskap

2017 2018 2019

Brukerbetalinger 13 445       13 624       13 615      

Andre salgs- og leieinntekter 34 189       34 610       35 189      

Overføringer med krav til motytelse 91 311       100 287     119 304    

Rammetilskudd 154 674     156 074     155 734    

Andre statlige overføringer 20 496       65 354       21 359      

Andre overføringer 860            769            1 170        

Skatt på inntekt og formue 116 736     127 124     143 383    

Eiendomsskatt 12 146       12 592       12 982      

Andre direkte og indirekte skatter -             -             -            

Sum driftsinntekter 443 857     510 434     502 736    
                                                                                                                         

 

 

2. Brutto driftsutgifter 2017-2019 

Driftsutgiftene økte fra 443,71 mill. kr i 2018 til 

501,68 mill. kr i 2019. Dette er en økning på 57,97 

mill. kr - 13,06 %. Tilsvarende økning fra 2017 til 

2018 var på 6,96 %. 
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Regnskap Regnskap Regnskap

2017 2018 2019

Lønnsutgifter 217 445     232 504    262 318    

Sosiale utgifter 39 103       39 816      42 966      

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 48 991       50 262      56 769      

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 70 931       75 809      89 950      

Overføringer 23 475       27 788      30 436      

Avskrivninger 17 895       18 946      19 949      

Fordelte utgifter -3 013        -1 415      -713          

Sum driftsutgifter 414 827     443 710    501 675    
 

 

For driftsåret 2019 var det en nedgang i 

driftsinntektene fra året før, mens det fra 2017 til 

2018 var det en økning. Hovedgrunnen til lavere 

inntekter er reduksjon i havbruksmidler. Bedre 

skatteinngang er hovedgrunnen til at inntektene er 

større i 2019 enn budsjettert.   
 

3. Driftsresultater 2017-2019 

Regnskapsført netto driftsresultat ble i 2019 på 

minus 4,39 mill. kr. I prosent minus 0,87 %. I 2018 

var netto driftsresultat 61,49 mill. kr – pluss 12 %.   

 

Fylkesmannen anbefaler en netto driftsmargin på 

minimum 1,75-2,0 %. Kommunen har gjennom 

driftsårene 2017 og 2018 oppnådd resultater som 

overstiger dette kravet, men ikke i 2019.   

 

4. Økonomisk resultat til etatene i driftsregnskapet 

       
Regnskapet viser at alle etater hadde merforbruk i 

forhold til budsjett. Som det framgår av oversikten 

hadde finansområdet et positivt avvik på 26,7 mill. 

kr. Hovedgrunnen er merinntekter på skatt, lavere 

utgifter til renter og avdrag, overføring fra 

havbruksfondet og mindre pensjonsutgifter.          

 

5. Gjeldsutviklingen  

Tabellen viser kommunes gjeldsutvikling, 

eksklusive Vikna kommunale Boligutleie KF sine 

forpliktelser. 

Årlig utgiftsførte renter og avdrag fremkommer i 

kolonnen «Renter og avdrag». Fra år 2012 

fremkommer i tillegg lånegjelden i prosent av årlige 

driftsinntekter. For kolonnen «Lånegjeld per 

innbygger» er det innbyggertallet per 31.12. i 

regnskapsåret som er lagt til grunn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Revidert Avvik Regnskap

Etat 2019 budsjett Budsjett-regnskap Forbruk i %  2018

Rådmannen/politisk 41 748 573 39 083 300 2 665 273 106,8 36 844

Oppvekst 106 935 222 104 226 600 2 708 622 102,6 104 827

Helse og sosial 121 189 105 108 625 500 12 563 605 111,6 101 004

Teknisk 45 500 358 42 443 400 3 056 958 107,2 41 226

Finans -321 178 516 -294 378 800 -26 799 716 109,1 -304 278

Resultat -5 805 258 0 -5 805 258 -20 377
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År Lånegjeld* Lånegjeld per innbygger Renter og avdrag* Lånegjeld i % av DI

2007 245 048 60 745 20 276

2008 284 739 69 448 19 116

2009 282 656 68 373 23 347

2010 285 454 69 034 21 633

2011 287 296 67 742 21 899

2012 294 866 68 573 23 187 90,9

2013 332 963 77 056 24 962 94,2

2014 364 911 83 638 24 809 99,1

2015 404 303 92 160 27 881 106,5

2016 387 896 87 800 26 580 94,5

2017 397 370 88 462 24 385 89,6

2018 475 786 103 929 25 601 93,5

2019 552 397 120 558 30 874 109,9  
 *Tall i tusen 

 

Av kommunens samlede lånegjeld er ca. 101 mill. 

kr å betrakte som selvfinansierende lån. Ubrukte 

lånemidler var ved utgangen av året på 30,3 mill. 

kr. I tillegg til lånegjelden har kommunen 24,1 mill. 

kr i akkumulert premieavvik. Avviket vil komme til 

utgiftsføring i fremtidige regnskaper.    

 

Tabellen over viser at lånegjelda har økt mye fra 

2018 til 2019 – 77 mill. kr. Det største prosjektet er 

Rørvik Sykestue (Helse for fremtiden) med 45,2 

mill. kr.   

 

For 2019 utgjorde utgifter til renter og avdrag 6,1 % 

av driftsinntekter. Styringsmålet er 7 %. 

Tilsvarende tall for 2017 og 2018, var hhv. 5,5 % 

og 5,0 %. Selv om gjelda har økt har ikke dette 

påvirket drifta i stor grad i negativ retning. Dette er 

et forhold som vil gjelde så lenge inntektsøkningen 

er høyere enn gjeldsøkningen. Fortsatt lav rente har 

også bidratt i positiv retning.  

6. Bruk av lånemidler i investeringer 

Tabellen under viser hvor stor andel av sum 

investeringer som finansieres med lån. Kommunen, 

som har lite midler avsatt på investeringsfond, er 

derfor nødt til å bruke lån til finansiering av 

storparten av investeringene. For hver kr 1 000 som 

gikk til investeringsformål i 2018, ble kr 866 

finansiert med lån.  

 

For 2019 viser tabellen at for hver kr 1 000 som 

utgiftsføres i investeringsregnskapet, ble  kr 643 

finansiert med bruk av lån. Selv om utgiftene til 

investeringer økte fra 2018 til 2019 gikk andelen 

som ble finansiert med lån ned. Dette på grunn av at 

en stor del av investeringene kom som overføring 

fra fylkeskommunen (kjøp av NTE-aksjer). I tillegg 

ble det inntektsført store inntekter fra staten til 

prosjektet «Helse for framtida».  

 

Regnskap Regnskap Regnskap Sum

2017 2018 2019 2017-2019

Netto investering * 44 292 912    105 030 041  123 269 498  272 592 451  

Utlån 6 021 036      13 199 160    7 100 389      26 320 585    

Sum inv.utgifter 50 313 948    118 229 201  130 369 887  298 913 036  

Bruk av lån 43 673 500    102 415 644  83 858 744    229 947 888  

Andel lånefinans. 86,8 86,6 64,3 76,9  
*Investeringer med fradrag for momskompensasjon 
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7. Likviditetsgrader 

Likviditetsgrad sier noe om kommunens evne til å 

betjene sine kortsiktige betalingsforpliktelser. Det 

benyttes 2 nøkkeltall for å beskrive dette. 

Likviditetsgrader viser kun et øyeblikksbilde, så det 

er ingen god analyse for økonomistyringen gjennom 

året. Men den kan brukes til å vise endringer fra år 

til år.  

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Likviditetsgrad 1 3,09 2,76 2,25 2,37 2,80 2,23 

Likviditetsgrad 2 1,24 1,65 0,91 0,94 1,08 0,69 

 

Likviditetsgrad 1 – forholdet mellom omløpsmidler 

og kortsiktig gjeld. Forholdstallet bør være minst 2.  

 

Likviditetsgrad 2 – forholdet mellom mest likvide 

midler (kasse, bank) og kortsiktig gjeld. 

Forholdstallet bør være minst 1. 

 

Tallene viser at det i 2019 har skjedd en positiv 

utvikling i forhold til året før når det kommer til 

likviditetsgrad 1. Hovedårsaken til dette er at den 

kortsiktige gjelda er mye lavere enn i 2018. 

Likviditetsgrad 2 er noe redusert fra 2018. Dette på 

bakgrunn av at det i 2018 avsatt midler fra 

havbruksfondet på konto, mens deler av disse 

midlene ble brukt i 2019.  

 

Avslutning 

Den økonomiske utviklingen i årene 2016, 2017 og 

2018 - regnskapene var gode med netto 

driftsresultat godt over anbefalt nivå. Regnskapet 

for 2019 bryter denne trenden. 

Året 2019 var siste året som egen kommune og 

lederne var ansvarlig for driften i egen kommune, 

samtidig som det var mange oppgaver å ivareta i 

byggingen av den nye organisasjonen Nærøysund 

kommune. Det var krevende «å ri to hester» og 

samtidig ha full oversikt og kontroll over 

driftsbudsjettet til enhver tid. Selv om netto 

driftsresultat er svakere enn forventet, er det tross 

alt bra at vi ikke drar med oss et regnskapsmessig 

underskudd inn i den nye kommunen. 

 

Selv om vi stort sett har klart å sette tæring etter 

næring over tid, er det etter rådmannens vurdering 

nødvendig å stabilisere netto driftsresultat minimum 

i størrelsesorden 1,75 %.   

Kommunen er en velferdsprodusent, og har ikke 

størst mulig overskudd som mål, men     

økonomistyringen må være i orden, og det er alltid 

fornuftig å ha noen kroner på «sparegrisen». 

 

Generell innstramming fra sentrale myndigheter og 

voksende lånegjeld gir grunn til å tro at det blir 

krevende tider for kommuneøkonomien framover. 

Samtidig øker behovene for kommunale tjenester på 

flere områder.  

 

Det er i etatene/avdelingene resultatene skapes, ikke 

på rådmannskontoret. Mange opplever en travel 

hverdag med begrensede ressurser. Kommunale 

ledere møter daglig utfordringer som må løses. 

Spekteret av tjenester er stort, og det er krevende å 

utvikle og levere gode tjenester innenfor alle 

områdene. Til syvende og sist handler god 

kommunal ledelse om å legge til rette for å gi gode 

og velfungerende tjenester til innbyggerne, og å 

være en god arbeidsgiver, lytte til medarbeiderne. 

Vi kan ikke være best på alt, men ved å lære av 

hverandre kan vi bli bedre på mye. Gode eksempler 

fra andre kommuner kan engasjere og inspirere for 

læring noe som vil bidra i arbeidet med å levere 

gode tjenester til innbyggerne. Mitt inntrykk er at 

ansatte og ledere i Vikna kommune har et stort 

engasjement og ønske om å være en god 

tjenesteleverandør, og at vi som kommunalt ansatte 

er til for innbyggerne 

 

Det er og har vært en positiv utvikling i Vikna 

kommune. Folketallet øker, arbeidsledigheten er 

generelt lav. Boligmangelen ser ut til å være løst. 

Det skapes arbeidsplasser og det er 

fødselsoverskudd. Utbyggingen av Kråkøya 

industriområde er det knyttet store forventninger til 

med tanke på flere etableringer og nye 

arbeidsplasser i årene framover.   

 

Gjennom et godt og konstruktivt samarbeid mellom 

rådmannen og kommunestyret vil vi sammen 

utvikle kommunen på en god måte, innenfor de 

økonomiske rammer som er til stede. Det er etter 

rådmannens syn viktigere å snakke om det vi får 

gjort og glede oss over det, enn å bruke energi på  
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det vi skulle gjort om vi hadde hatt et romsligere 

budsjett.  

 

Som en følge av sammenslåingsprosessen tok 

prosjektleder for denne prosessen formelt over som 

rådmann i Vikna og Nærøy kommuner fra 

1.09.2019. Hun tiltrådte som kommunedirektør i 

Nærøysund kommune fra 1.01.2020. 

 

Vikna kommune er historie etter 150 år som 

egen kommune 

Vikna og Nærøy kommuner ble fra 1.01.2020 slått 

sammen til Nærøysund kommune. Årsberetningen  

 

 

 

og regnskapet 2019 er dermed de siste som skrives 

og utarbeides i Vikna kommune. 

 

Vikna kommune har hatt en rivende utvikling de 

siste tiårene. Som rådmann i nærmere 30 år   har jeg 

fått gleden av å være med på denne ferden sammen 

med politikere, ansatte, tillitsvalgte, næringslivet og 

innbyggerne. Samarbeidet mellom rådmannen og 

politikerne har vært konstruktivt, godt og bygd på 

gjensidig respekt og tillit.  

 

Samtidig som Vikna kommune nå er historie, åpnes 

nye dører og muligheter. Lykke til videre i 

Nærøysund kommune! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Vikna kommune - Trivsel og vekst - 

 

ÅRSMELDING 2019                                              -  10 - 

 

                        Administrativ organisering i 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Rådmannens stab 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rådmann 

Roy H. Ottesen/  

Hege Sørlie 

Ass rådmann 

Trine Kvalø/  

Roy H. Ottesen 

Økonomisjef 

Ida Fløan Beisvåg  

 

Økonomiavdeling 

- Regnskap 

- Lønn 

- Innfordring 

- Skatt 

Personalsjef 

Jens Reidar Husby 

Jordbrukssjef 

Anne Mette Haugan  
Serviceavdeling 

- Publikumsmottak 

- Post-/ arkiv 

- Fakturabehandling 

- Møtesekretariat 

- Informasjon 

- Bostøtte 

- IKT 

 

Forhandlingsutvalg 

4 medl. + sekretær 

(Rådmann og etatsledere) 

 

Tilsettingsutvalg 

3 medl.  

(Rådmann, etatsledere og 

   HTV repr.) 

 

Oppvekstsjef 

Trine Kvalø  

Teknisk sjef 

Anton Bævre/ Håvard 

Hernes 

 

Helse- og sosialsjef 

Ivar Kvalø 

Musikk- og 

kulturskole 

Austafjord 

oppvekstsenter 

Rørvik skole 

Vikna kommunale 

barnehage 

Vikna folkebibliotek 

VAR/ uteseksjonen 

FDV                     

vaktmesterteam/ 

renholdsteam / 

svømme og 

idrettshall 

Rørvik sykestue  

Hj baserte tj. avd 1 

Hj. baserte tj. avd 2 

Rus- og psykiatriavd. 

Barneverntj. YN NAV Vikna 

Vikna kommunale 

legekontor 

Helsestasjon 

Flyktningtjenesten 

Koordinerende enhet 

SFO 

SFO 

Barnehage 

Voksenopplæring 

Stab 

- Oppmåling 

- Plan- og byggesak 

- Prosjekt 

Brann og redning 

- Folkehelse 

- Bygningsvern 

- Samfunnssikkerhet   

  og beredskap 
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Politisk organisering i 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Hovedutvalg 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Fagstyre 

                                       

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                 Kommunale foretak 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunestyre 

23 representanter 

ordfører 

Amund Hellesø 

Formannskap 

7 representanter 

 

Kontrollutvalg 

5 medl. 

leder 

Lars Kirkeby-Garstad  

Arbeidsmiljøutvalg 

6 medl. (3+3) 

leder 

Amund Hellesø 

 

Plan og utvikling 

7 medl. 

leder 

Dagfinn Eriksen 

 

Næring, miljø og kultur 

7 medl. 

leder  

Bjørn Ola Holm  

Oppvekst 

7 medl.  

leder 

     Einar B. Overrein 

 

Klagenemnd 

5 medl. 

leder 

Eli Anne Krystad 

 

Vikna kommunale 

Boligutleie KF 

leder 

Arne Johan Sørvik 

 

Kystmuseet i NT 

Woxengs Samlinger 

Eiendom KF 

leder 

Sture Karlsen 

 

Helse og omsorg 

7 medl. 

leder 

Thor Lanesskog 

 

Naturutvalg 

5 medl. 

leder 

Gudbrand Sørheim 
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Oppvekst 
 

Etaten har ansvar for: 

• Undervisning og omsorg for barn og unge i 

barnehage, grunnskole, skolefritidsordning 

og musikk- og kulturskole. 

• Voksne med opplæringsbehov hjemlet i lov 

om voksenopplæring og opplæringsloven. 

• Folkebibliotekstjenesten.  

 

Etaten har videre ansvar for forvaltning av statlige, 

fylkeskommunale og kommunale tilskudd innenfor 

sektoren. Politisk organ for oppvekstsektoren er 

hovedutvalg for oppvekst.  

 

Tjenesteyting i 2019 

Det gis et godt tilbud til barn og unge innenfor 

virksomhetene som er underlagt oppvekstetaten. 

Vikna kommune er en attraktiv kommune å bo og 

flytte til. Det merker vi også i oppvekstetaten. 

Antall elever har vært stabilt over tid. Med et 

gjennomsnittlig fødselskull på 54-58 barn per år har 

behovet for barnehageplasser ikke økt. Kommunen 

har i dag full barnehagedekning. Ved hovedopptak 

2019 fikk alle som søkte, tilbud om barnehageplass. 

Det var ledig kapasitet i noen barnehager ved 

oppstart av nytt barnehageår, det meste av den 

ledige kapasiteten ble fylt opp utover i 

barnehageåret. Når det gjelder rammefinansiering 

som basis for økonomisk likeverdig behandling av 

private barnehager var det kun små endringer i 

forskriftene i 2019. 

 

Musikk- og kulturskolen ser at det er behov for et 

utvidet tilbud. Bredden i tilbudet begrenses av 

tilgang på kompetente lærere innenfor de ulike 

disiplinene, samt stramme økonomiske rammer. 

 

Austafjord oppvekstsenter har hatt et stabilt 

elevtallet de siste årene. Arealmessig har de god 

plass i fht. et elevtall på rundt 50, samtidig som 

bygningsmassen fører til noen utfordringer.  

 

Småskoletrinnet på Rørvik skole har et funksjonelt 

bygg med mange læringsarenaer, der elever og 

ansatte på 1.- 4.trinn samt SFO har forholdsvis gode 

arbeidsforhold. I og med at det er stor søkning til 

SFO opplever en allikevel noen 

sambruksutfordringer mellom SFO og skoledrift. 

Det er også ønskelig med flere grupperom. 

 

Rørvik skole 5-10 holder til i et forholdsvis nytt 

bygg. Etter noen års drift viser det seg at det er 

behov for flere grupperom samt økt rombehov etter 

bla innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Det er 

også avdekket behov for akustikktiltak og flere 

kontorer/ arbeids- og møterom for personalet. Tiltak 

var planlagt, finansiert og bestilt utført i 2019, men 

ble dessverre ikke gjennomført.   

 

Ut fra geografisk beliggenhet har oppvekstsektoren 

i stor grad kvalifisert personell i alle stillinger 

innenfor virksomheten. Det er også generelt stor 

konkurranse om kompetent arbeidskraft i regionen, 

noe som også merkes i denne sektoren. 

Regjeringens vedtak om økt kompetanse for lærere 

gjeldende fra 01.08.2025, fører til utfordringer. 

Kravet har tilbakevirkende kraft, hvor det er 

kommunens ansvar å legge til rette for 

etterutdanning for lærerne. I 2019 har kommunen 

lagt til rette for kvalifisering av 

undervisningspersonalet både gjennom statlige og 

lokale ordninger. 

 

Voksenopplæringens nye lokaler ved Rørvik skole 

ble ferdigstilt rundt årsskiftet 2018/19. 

Voksenopplæringen og flyktningetjenesten flyttet 

da inn i et hensiktsmessig og spesialtilpasset bygg 

for virksomheten. 

 

Biblioteket driver et viktig og allsidig utadrettet 

arbeid mot alle brukere i kommunen.  

 

Oppvekstkontoret var i 2019 bemannet med 

oppvekstsjef, konsulent, veileder innenfor 

barnehagesektoren og kompetansekoordinator for 

Ytre Namdal.  
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Økonomi: 

Tall i hele tusen Regnsakap 

Budsjett 

(end) Avvik 

        

Oppvekstkontoret 1 305 1 608 303 

Kulturskole 795 794 -1 

Ikke kommunale barnehager 27 543 27 860 317 

Skolene 63 744 61 482 -2 262 

Voksenopplæring 2 027 1 039 -988 

Barnehagene 10 041 10 004 -37 

Bibliotek 1 480 1 440 -40 

Totalt 106 935 104 227 -2 708 

 

Oppvekstetaten hadde i 2019 et merforbruk på ca. 

2,7 mill. kr 

 

Merforbruket skyldes i hovedsak: 

Skole: Utgifter med PPT 2. halvår 2018 inkl. 

årsoppgjør er regnskapsført i 2019. Videre var det 

en økning i fosterhjemsplasserte barn i løpet av året 

som medførte uforutsette økte utgifter. SFO Rørvik 

hadde et merforbruk som følge av 

underbudsjettering av vikarbruk. I tillegg hadde 

Austafjord oppvekstsenter hadde et spesielt år med 

flere langtidssykemeldinger og skifte av rektor.  

Voksenopplæring: Mindre inntekter/ tilskudd enn 

forutsatt. Tilsettinger høsten 2019 ble foretatt med 

utgangspunkt i forventet tilskudd.  

På de andre områdene var det bare mindre avvik fra 

budsjett. 

 

Tiltak gjennomført i 2019 som skal ha en positiv 

effekt: 

• Voksenopplæringen tok i bruk et 

nytt og hensiktsmessig bygg 

• Utviklingsprosjekt med 
modulbaserte læreplaner ved 

voksenopplæringen gjennomført i 
hht. plan 

• Tilsetting av miljøterapeuter ved 

begge grunnskolene i kommunen 

• Spesialpedagogisk team med 
ansvar for spesialpedagogisk hjelp 

for førskolebarn og barn ved 

småtrinnet på Rørvik skole ble 
styrket og fikk større fokus 

• Utviklingsprosjekt i barnehagene i 

samarbeid med DMMH 
(Dronning Mauds Minne 

Høgskole) ble gjennomført iht. 
plan  

• Utviklingsprosjekt for 

skoleledelsen gjennom 
oppfølgingsordningen ble 

gjennomført iht. plan 

• Digitaliseringsprosjektet i 
grunnskolen ble iverksatt høsten 

2019 

• Rekrutteringsprosjekt korps i 
samarbeid mellom kulturskolen 

og korpsene i kommunen ble 
startet høsten 2019 med stor 

suksess 

• Nytt barnehagebygg på Austafjord 
planlagt, finansiert og bestilt 

• Uteområdet ved Austafjord 

oppvekstsenter oppgradert 

• 2019 ble et aktivt MOT år med 

skolering av nye coacher og stor 
aktivitet. I mai fikk vi på plass ny 

MOT leder med dedikert 

stillingsressurs til oppgaven 
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Helse og sosial  
 

Ressursbruk i helse- og sosialetaten: 

ETAT R-2019 B-2019 R-2018 B-2018 R-2017 B-2017 R-2016 B-2016 

Fastlønn 101 440 101 506 92 078 91 904 84 367 87 703 77 581 79 692 

Variable lønn 36 368 30 803 31 336 28 530 30 366 28 671 32 225 27 703 

Syke,- og 

fødselspenger 

-7 162 -3 411 -7 452 -2 785 -7 234 -3 265 -7 214 -5 680 

Pensjon og 

arbeidsgiveravgift 

26 313 25 534 23 791 23 308 21 304 21 663 19 372 21 516 

Andre driftsutgifter 66 583 48 160 47 004 40 782 44 297 39 402 34 823 29 620 

Avskrivninger 136 136 136 136 136 136 131 73 

Inntekter -101 750 -94 103 -85 888 -79 328 -77 751 -72 384 -62 010 -51 516 

Totalt 121 929 108 626 101 004 102 547 95 485 101 926 94 908 101 408 

Etterspørselen og behovet for tjenester har økt markant gjennom 2019, og etaten har vært nødt til å sette inn betydelige 

tiltak i flere brukertilbud, som har vært svært kostnadskrevende for etaten ut året i 2019, og som også vil fortsette inn i 

2020. Dyktige enhetsledere og øvrige ansatte har drevet tjenestene i tråd med endrede føringer, utvist god budsjettdisiplin 

og vært kreative, i et markant endret utfordrings, - og utgiftsbilde gjennom hele 2019.   

Driftsåret 2019 ble et svært krevende driftsår for helse og sosialetaten, med et merforbruk på ca 12.5 mill. kr. 

Merforbruket kommer, i hovedsak av ekstraordinært krevende driftsutfordringer ved flere av tjenestens enheter. 

 

Rutiner for føringer av variabel lønn endret, slik at en fikk en 13.måned belastet regnskapsåret, noe som samlet alene 

utgjorde 3,6 mill i økte kostnader for helse og sosialtjenesten. 

 

Legetjenesten i Vikna hadde i 2019, et merforbruk på 2,9 mill. kr. Dette skyldes kostnadskrevende omlegging av 

legevaktstjenesten, LINA, samt en svært krevende legepersonellsituasjon ved legekontoret gjennom hele 2019, med 

utstrakt bruk av legevikarbyrå. Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har hatt et krevende driftsår med ekstraordinær høy 

aktivitet, hvor ekstraordinære tiltak blant annet for å sikre personell og økt saksbehandling ble satt i verk, hvor Vikna sin 

andel av merforbruket er på ca 1,1 mill. kr. NAV har i 2019 sett en markant økning i utbetaling av sosiale ytelser, rettet 

mot unge familier og flyktninger som samlet gav et merforbruk på 1,3 mill. kr. 

 

For kommunens turnustjenester, har ekstraordinære driftsutfordringer ved dementavdelingen ved Rørvik sykestue, 

flyttingen fra Vikna bo og servicesenter til Soltoppen, endringer i hjemmehjelpsordningen og krevende ekstraordinære 

enkelttiltak i hjemmetjenesten, ekstraordinær drifts- og bemanningssituasjon i rus og psykiatritjenesten og opprettelse av 

avlastningstilbud i miljøtjenesten utgjort et samlet merforbruk på ca. 3,6 mill. kr. 

Helse og sosialetaten er avhengig av å være kostnadseffektiv for å sikre handlefrihet innenfor rammen for å tilpasse 

etatens drift inn i 2020 og gjøre denne mer fremtidsrettet. 

 

For øvrige detaljer vises det til detaljregnskapet. 
 

Arbeidet som utføres av etatens mange ansatte 

spenner over den enkeltes livsløp, der en blir fulgt 

opp gjennom svangerskapsomsorg til pleie i livets 

avsluttende fase. For å ivareta dette arbeidet har 

etaten mange ulike yrkesgrupper, som sammen gir 

et helhetlig tilbud til innbyggerne i Vikna 

kommune.  

 

Samhandlingsreformen har innenfor somatikken 

påvirket kommunens drift gjennom nye og mer 

komplekse oppgaver de senere årene, tidligere 

tilbakeføring fra sykehus til kommune, KAD  

 

(kommunalt akutt døgntilbud) både innafor 

somatikk og psykiatri, og økende satsning på 

forebyggende helsearbeid. De ansatte har møtt disse 

utfordringene med endringsvilje på en god måte og 

vi kan i dag gi et godt kvalitativt tilbud på de fleste 

områder. Dette ser vi blant annet i forhold til antall 

liggedøgn ved sykestua og markant økt aktivitet og 

ressursbruk i kommunens hjemmetjenester. 

 

Etaten har følgende generelle målsetninger:  

✓ Brukeren/tjenestemottaker skal få bo 

hjemme hele livet 
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✓ Brukeren/tjenestemottakeren skal settes i 

sentrum  

✓ Gi best mulig kvalitet på tjenestetilbudet slik 

at nye utfordringer kan imøtekommes  

✓ Sikre brukere av tjenestene rask, god og 

individuell saksbehandling  

 

 

 

✓ Ta vare på de ansatte ved å vise de tillit og 

gi mulighet for personlig vekst og utvikling  

✓ Vektlegge fagutvikling for å sikre høy 

kvalitet og riktig tilnærming til bruker av 

tjenesten 

✓ Være en god lærebedrift, med fokus på godt 

læringsmiljø og rekruttering 

 

Avdeling for helsetjenester 

Administrasjon 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

1.053.355,- 1.105.000,- 1.105.000,- 

 

Administrasjon helse og sosial har i 2019 bestått av 

helse og sosialsjefen. Området dekker utgifter til 

administrasjon og ledelse av etaten.  I tillegg har 

utgifter til kjøp av plasser ved YN Vekst ut over 

ordinære VTO –plasser, samt tilbud til 

hørselshemmede, desentralisert, gjennom samarbeid 

med Hørselsklinikken AS, vært ført over området. 

Administrasjon helse og sosial hadde i 2019 et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 51.645,- 

 

Legetjenesten 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

10.093.642,- 7.120.800,- 7.037.000,- 

 

Kommunens legetjeneste er samlokalisert på vårt 

nye helsehus fra medio mai 2019. 2019 har vært et 

svært krevende år for legetjenesten i kommunen. 

Det er 6 legehjemler ved legekontoret, samt en LIS 

1 - stilling. 3 av disse har vært besatt med fast 

ansatte leger gjennom året. Øvrige stillinger, har 

vært ubesatt gjennom store deler av året. Dette 

skyldes studiepermisjon for spesialistutdanning, 

oppsigelse av driftsavtale, samt manglende tildelt 

LIS 1 – stilling gjennom hele 2019. Dette har 

medført markante utgifter knyttet til bruk av 

vikarbyrå i store deler av året. Stillingene har vært 

lyst ledig 4 ganger, og rekruttering har vist seg å 

være utfordrende, i en tid med stor etterspørsel etter 

fastleger nasjonalt. Likevel lykkes kommunen å 

rekruttere inn en ny fastlege fra medio oktober. 

En av kontorets faste leger har tatt 

spesialistutdanning i 2019, noe kommunen er veldig 

opptatt av, og har støttet økonomisk gjennom året. 

 En av fastlegene har funksjon som 

helsestasjonslege, og en av fastlegene har 

deltidsfunksjon som sykehjemslege i 50 % og 

kommuneoverlege i 40 %. Legekontoret har 2 

stillinger som sykepleier og 1,8 stilling som 

helsesekretær. 

Det har blitt arbeidet aktivt for rekruttering og 

stabilisering av bemanninga gjennom hele året, som 

følge av vakanser, ettersom ei stabil og godt 

fungerende fastlegetjeneste er navet i den 

kommunale helsetjenesten. Kontoret har ikke hatt 

turnuslege gjennom hele året, noe som er en viktig 

ressurs, og som har gitt økte kostnader knyttet til 

driften.  

Trenden er at stadig flere oppgaver blir lagt til 

fastlegen og arbeidspresset ved legekontoret har økt 

betydelig, både i pasientmottak/resepsjon, på 

laboratorium og legetimer. Det kan da bli ventetid 

og behov for å prioritere mellom oppgavene.  

Kommunen plikter å tilby allmennlegetjenester til 

alle som oppholder seg i kommunen. Status ved 

årsskiftet er at det er kapasitet ved 2 av listene i 

Vikna kommune.  

Kommuneoverlegen har det samfunnsmedisinske 

ansvaret i kommunen, og er medisinsk faglig 

rådgiver for kommuneadministrasjon, politikere, 

annet helsepersonell og innbyggerne. Aktuelle  

samfunnsmedisinske områder er bl.a. miljørettet 

helsevern, smittevern eller helsemessig beredskap.   
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Det er legevaktsamarbeid med Nærøy kommune på 

ettermiddag, kveld og helg. På natt er kommunen 

med i vaktsamarbeidet i Namdalen (LINA). 

Legevaktlegen håndterer alle akutte situasjoner som 

ikke kan vente til neste dag. Det er ikke tilknyttet 

støttepersonell til legevakt, og legevaktlegen 

arbeider alene på legevakt og benytter privat bil ved 

utrykning. Deltakelse i legevakt kommer i tillegg til 

ordinær arbeidstid, og det er hyppige vakter for 

legene som deltar i vakt.  

 

Den lokale legevaktslegen har hatt 

områdeberedskap for LINA på natt og kan rykke ut 

dersom LINA-legen vurderer situasjonen så alvorlig 

at lokal lege må kalles ut. I april 2019 ble rutinen 

for bruk av legevaktslegen i bakvakt for distrikt  

 

 

 

 

Ytre og Indre, endret. Dette medførte at lokal 

legevakt i bakvakt i større grad ble en mer aktiv 

vakt enn tidligere, noe som medførte betydelig økte 

kostnader til leie av legevaktslege, på grunn av en 

fra før av krevende bemanningssituasjon ved 

legekontoret, kombinert med krav til fri etter vakt i 

tråd med forskrift. 

 

Ved ny akuttforskrift og ny kompetanseforskrift 

kommer nye kompetansekrav for legevakt, og det 

blir gradvis innført krav om bakvakt for lege som 

ikke tilfredsstiller kompetansekravene. Det vil 

medføre ytterligere økt vakthyppighet, noe som kan 

være kritisk i forhold til rekruttering av leger til 

tjenesten videre. Dette arbeidet er viktig å ha fokus 

på videre i 2020. 

 

Legetjenesten hadde i 2019 et regnskapsmessig 

merforbruk på kr 2.972.842,- 

 

Fysioterapitjenesten  

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

2.348.764,- 2.889.500,- 2.882.000,- 

 

Kommunen har til sammen 3,0 årsverk 

driftstilskudd til fysioterapi fordelt på 5 

fysioterapeuter. 2 årsverk av samlet driftstilskudd 

har tilhørighet på Rørvik helsesenter. De andre to 

fysioterapeutene, som har 0,5 årsverk driftstilskudd 

hver, har lokaler i havnegata, Rørvik sentrum.  

Ressursene som er avsatt til fysioterapitjeneste i 

kommunen har over år vært for lav, noe som 

medfører lange ventelister for nye henvendelser. 1 

årsverk, fordelt på to driftstilskudd på 50 % hver, er 

derfor tilsatt, og tilsatt og inngår i rapportering for 

driftsåret, med lokalisering på Rørvik helsesenter i 

tråd med driftsplan. På grunn av at disse først startet 

opp i oktober, på det ene og i januar 2020 på det 

andre, er det mindreforbruk på området for 2019. 

Kommunestyret vedtok ansettelse av ny kommunal 

fysioterapeut tilknyttet brukerkontoret fra 1.1.2016. 

Kommunefysioterapeuten har siden ansettelse i 

hovedsak jobbet 50 % ved koordinerende enhet. De 

resterende 50 % har vært benyttet til 

fysioterapitjeneste for barn og unge, heriblant 

helsestasjon og skolehelsetjenesten.  

Kostnadene til Namdal rehabilitering føres under 

dette ansvarsområdet. Bruk av 

rehabiliteringssenteret er i henhold til planverk med 

et forbruk av kommunale plasser på over 100 % av 

forhåndsbetalte plasser i 2019.  

Fysioterapitjenesten hadde i 2019 et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 540.736,- 

 

Helsestasjon, - og skolehelsetjenesten 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

2.302.687,- 2.467.000,- 2.398.000,- 

 

Overordnet målsetning for tjenesten; 

En lovpålagt tjeneste, som skal bidra til et helhetlig 

helsefremmende og forebyggende arbeid for barn 

og ungdom 0 – 20 år og for gravide. Tjenesten skal 

være et lavterskeltilbud med krav om tilgjengelighet 

for alle i målgruppen. Tilgjengelighet er avhengig 

av at det er tilstrekkelige ansatte i tjenesten og god 

tilgjengelighet kjennetegnes ved kort ventetid og» 

publikumsvennlige» åpningstider. For å klare å 

møte kravet til tjenesten skal grunnbemanning på 

helsestasjon bestå av helsesøster, jordmor, lege og 

fysioterapeut. Tjenesten er pålagt å ha rutiner for  
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samarbeid med fastlegene, med andre kommunale 

tjenester med fylkeskommunen og 

spesialisthelsetjenesten. 

  

Ansatte:  

4 helsesykepleiere (400 %), 1 jordmor (100 %), 1 

familieveileder (50 %) 

Det har de siste årene vært jobbet mot å øke 

bemanningen av helsesøstre etter anbefalt 

bemanningsnorm gitt fra helsedirektoratet og vi 

nærmer oss nå anbefalt normtall for 

minstebemanning. (jmf IS-1798 Utviklingsstrategi 

for helsestasjons- og skolehelsetjenesten)  

Dette har medført at vi er mer tilgjengelig og har 

økt vår tilstedeværelse på alle skolene i kommunen. 

I tillegg til faste ansatte på helsestasjon har 

helsestasjon tilgjengelig helsestasjonslege, 

fysioterapeut og tannpleier. Det er ingen merkantil 

ressurs tilknyttet tjenesten. Dette arbeidet utføres av 

hver enkelt som jobber rundt familien. 

 

Familieveileder 

Familieveileder jobber på helsestasjon i halv 

stilling, fordelt på 5 halve dager i uka. 

Familieveileder tilbyr og følger opp med 

samtaler og samarbeidsmøter med 

foreldre/barn/ungdom, hvor det er behov og ønske 

om ekstra oppfølging.  

 

Helsestasjonslege 

Legen er til stede 2 halve dager i mnd. og utfører 

legeundersøkelser til faste konsultasjoner til barn 

fra 0-5 år. Det er ingen lege tilknyttet skolebarn. 

Samarbeid med de ulike fastlegene blir derfor 

viktig. Det er behov for økt legeressurs på 

helsestasjon jf. anbefalte minstenorm for 

legeressurs.  

 

Fysioterapeut 

Helsesøster har henvist til fysioterapeut ved behov. 

Det er ønskelig å jobbe primærforebyggende i 

samarbeid med fysioterapeut og det er derfor et 

behov med faste dager på helsestasjon.  

Helsestasjonen har i 2019 flyttet inn i tidsriktige 

lokaler i Rørvik helsesenter medio mai 2019. 

Tjenesten har hatt et aktivt år, og tjenestens dyktige 

ansatte har levert kvalitativt gode tjenester på tross 

av utfordringer knyttet til byggeprosess, påfølgende 

flytting og stor aktivitetsøkning, samt en krevende 

omstillingsprosess knyttet til ny etat struktur i 

forbindelse med kommunesammenslåing i 2020. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten hadde et 

regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 på              

kr 164.314,- 

 

Jordmor 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

262.021,- 152.000,- 152.000,- 
 

Jordmor har 2 faste kontordager i uka på 

helsestasjon og følger opp den gravide gjennom 

hele svangerskapet ved faste konsultasjoner etter 

anbefalinger. I tillegg kommer ekstrakonsultasjoner 

ved behov. 

Jordmor har beredskapsvakt i BYN (Bindal og Ytre 

Namdal)og følgetjeneste til sykehus.  

Helse Nord – Trøndelag er ansvarlige for følge og 

beredskapstjenesten for tjenester med reisevei mer 

enn 1 time, og utgifter refunderes etterskuddsvis til 

kommunen, derav nettotall kun i tabell. 

55 barn ble født med adresse i Vikna kommune i 

2019. 

I 2019 var det noen flere tilfeller av innleggelse til 

sykehuset Levanger av kvinner med premature rier, 

enn tidligere. I de fleste tilfeller drar jordmor med 

pasienten til sykehuset Namsos for en vurdering, 

der de tar en beslutning om evt. overflytting til 

annet sykehus. 

Beredskap og følgetjeneste for fødende med lang 

reisevei til nærmeste sykehus, er viktig. Tallene 

viser at det er mye som skjer, men tallene forteller 

ikke noe om den tryggheten og takknemmeligheten 

de vordende foreldre opplever og signaliserer. For 

vårt distrikt, holder fødselstallet seg stabilt, noe som 

også kan vise seg i årene framover pga. vekst og 

tilflytting. 
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Vi har i 2019 hatt en gjennomgang og revidering av 

samhandlingsavtalen mellom sykehuset Namsos og 

kommunene Bindal, Nærøy og Vikna. Der ble det 

inngått enighet om at sykehuset Namsos skal bidra 

til å hjelpe med jordmor i vakt under ferieavvikling,  

 

 

 

noe som vil gjøre ferieavviklingen mye lettere så 

jordmor slipper å gå lange vaktperioder i strekk. 

Det er jordmor i Nærøy som er koordinator for 

beredskap og følgetjenesten i BYN 

Jordmortjenesten hadde i 2019 et regnskapsmessig 

merforbruk på kr 110.021,- 

  

Flyktningtjenesten 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

6.957.000,- 7.181.000,- 7.181.000,- 

 

Kommunen skal, i henhold til K-sak 75/16 i 

perioden 2017-2019 bosette inntil 45 flyktninger. 

På grunn av lave ankomsttall av flyktninger de 

senere år, ble Vikna kommune anmodet om å 

bosette 10 personer i 2019 (mot tidligere 15 

personer). Kommunen er ikke anmodet om å 

bosette enslige mindreårige flyktninger. 

Personalressurs 

Pr 31.12.19 til sammen 360 %. Flyktningkonsulent 

jobber 80 % og 3 programveiledere på til sammen 

280 %. 

Flyktningutvalg 

Leder for utvalget er helse- og sosialsjef ellers 

består utvalget av flyktningkonsulent, 

representanter fra helsetjenesten (helsestasjon, rus 

og psykiatri), kultur, voksenopplæring, NAV og 

boligforetaket, samt leder for Vikna 

næringsforening. Det ble ikke avholdt noen møter i 

flyktningutvalget i 2019. 

 

 

 

Bosetting av flyktninger 

Kommunen mottok integreringstilskudd for 10 

personer i 2019. 10 personer er bosatt etter avtale 

med IMDI. Totalt er det bosatt 197 flyktninger i 

perioden 2010 til 2019.  

 

Resultater introduksjonsprogrammet 

Det er 40 personer som har vært deltaker i 

introduksjonsprogram i løpet av 2019.  

Søknader om ekstratilskudd 

Kommunen kan søke Integrerings- og Mangfolds 

direktoratet (IMDI) om ekstratilskudd for 

flyktninger som har nedsatt funksjonsevne og/eller 

atferdsvansker. I løpet av året ble det levert 10 

søknader. 6 ble innvilget, 1 ubesvart og 3 ble 

avslått. Dette utgjorde alene en tiltaksfinansiering 

via tilskudd på kr 3,8 mill. kr.  

Flyktningetjenesten drifter og finansierer ulike 

deltjenester innenfor flere etater enheter i 

kommunen, alt finansieres derfor over fond, hvor 

tilskudd fra IMDI inngår. Drift av 

flyktningtjenesten, som tjeneste hadde i 2019 et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 224.000,-  

 

Rørvik sykestue 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

37.898.924,- 34.800.700,- 33.440.000,- 

 

Rørvik sykestue har ansvar for å dekke følgende 

funksjoner: akutt sykdom/ korttidsopphold, tung og 

komplisert pleie over lang tid, terminal pleie (pleie 

til døende pasienter), behandling etter utskriving fra 

sykehus, rehabilitering, vedlikehold av pasienters 

funksjon og tilpasning av tekniske hjelpemidler. 

Sykestua har en egen avdeling med 8 plasser for 

demente. 

 

Rørvik sykestue har som mål å bidra til at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og 

ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap 

med andre. Vi har et klart mål for pleien som er å 

yte hjelp til selvhjelp. Vi satser på å skape et aktivt 

behandlingsmiljø, og at beboerne skal ha en 

smertefri og trygg tilværelse.  

 

2019 har vært et krevende driftsår. Den største 

utfordringen har vært drift av dementavdelingen, 

Vestbo, hvor en har hatt markant styrket  
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personalbehov gjennom hele året, noe som har 

medført et merforbruk på kr 1.713.000,-. Videre har 

de ansatte vært beundringsverdige i prosessen med 

bygging og tilpassing av bygningsmasse for 

samlokalisering av helsetjenestene rundt Rørvik 

helsesenter. Andre utfordringer har vært  

 

 

grunnbemanning og det har vært jobbet god med å å 

redusere ufrivillig deltid, utarbeide gode turnuser og 

kvalitetssikre prosedyrene. 

 

Drift av Rørvik sykestue med alle underavdelinger, 

hadde i 2019 et regnskapsmessig merforbruk på    

kr 3.098.224,- 

 

Hjemmebaserte tjenester avd 1 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

19.352.425,- 19.617.200,- 18.810.000,- 

 

Hjemmebaserte tjenester innbefatter Vikna bo- og 

servicesenter, Hjemmesykepleie- og 

hjemmehjelptjenesten, samt brukerstyrt personlig 

assistenter. Det er 70 ansatte i hjemmetjenesten 

fordelt på de fire ansvarsområdene.  

Det overordnede målet for hjemmetjenesten er at 

brukerne skal mestre hverdagen i sitt eget hjem og i 

sitt eget liv så lenge det er faglig forsvarlig og 

ønskelig. Vi skal være med på å styrke den enkeltes 

evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for 

sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt 

funksjonsevne.  

Vikna bo og servicesenter (VBSS) har over mange 

år vært utfordrende med tanke på at beboerne har 

hatt en betydelig økt kompleksitet i sykdomsbildet 

og behovet for mer bistand har vært økende. Dette 

kombinert med en sterkt aldrende bygningsmasse 

og personalmessige økte driftskostnader for å 

ivareta brannsikkerhet, gjorde at en i september 

valgte å legge ned VBSS og flytte beboerne over til 

«Soltoppen», leilighetene som stod ferdige på 

toppen av Rørvik helsesenter. Dette har vært en god 

løsning, men har medført noe økte kostnader i 

overgangen, og økt innleie. 

Videre har behovet for hjemmehjelpstjenester, 

medført behov for å organisere tjenesten i egen 

turnus, noe som medførte økte kostnader, 

pukkelkostnader, som på sikt vil utjevnes.  

For å kunne dekke sykepleiebehovet igjennom 

døgnet også på natten, er vi i et samarbeid med 

Rørvik sykestue om nattjenesten. Dette samarbeidet 

har fungert godt, og ansatte kan jobbe på begge 

avdelingene. Hjemmetjenesten har også hatt et tett 

samarbeid med de andre avdelingene i kommunen. 

Vi jobber godt sammen for å kunne gi en god 

helhetlig pleie og omsorg til Viknas befolkning.  

Drift av hjemmetjenesten med alle underavdelinger, 

hadde i 2019 et regnskapsmessig mindreforbruk på 

kr 264.575,- 

 

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

18.177.312,- 19.008.100,- 18.573.000,- 

 

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 yter 

hovedsakelig tjenester til mennesker med 

utviklingshemming. Inkludert i tjenestene er 

dagsentertilbud. 
 

Mål: Den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo 

selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse 

i fellesskap med andre. 

Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester, dette være seg praktisk 

bistand, opplæring i dagliglivets ferdigheter, 

forvaltning av personlig økonomi i samråd med 

verger, aktivisering eller samarbeid med brukeren 

om å arbeide mot det mål å komme i ordinært 

arbeid. Det fattes vedtak om tjenester med bakgrunn 

i den enkeltes behov. Vedtakene er styrende for 

omfanget av tjenester den enkelte mottar. 

Hjemmesykepleien 2 har også i 2019 opplevd 

endringer i brukergruppen. Avdelingen har gjennom 

faglige og organisatoriske tiltak tilpasset seg 

endringene på en god måte.  

Avdelingen har hatt stort fokus på utvikling av 

tjenestene gjennom faglig tiltak tilpasset den  
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enkelte bruker. Målet er å legge til rette for å gi 

brukerne gode levevilkår. 

Avdelingen har vært representert i prosjektgruppe 

med mål om å kartlegge og planlegge ny 

dagsenterløsning for ulike brukergrupper i Vikna 

kommune. Dette prosjektet er en del av Vikna 

kommunes «Helse for framtiden» prosjekt og er 

enda i en planleggingsfase. 

 

Avlastningstilbudet har vært videreført og 

videreutviklet i 2019. Avdelingen opplever å gi et 

godt tilbud til familier som trenger avlastning, og 

har fått positive tilbakemeldinger.  

Drift av hjemmetjenesten 2 med alle 

underavdelinger, hadde i 2019 et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 831.100,- 

 

Rus- og psykiatritjenesten  

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

7.254.626,- 4.472.200,- 3.846.000,- 

 

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal være med å 

bidra til flere friske leveår for befolkningen og 

redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk 

og psykiske helseproblemer for enkeltpersoner og 

for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre 

levekårene for personer som har et rus- eller 

psykisk helseproblem, forebygge og redusere 

problemutviklingen og fremme brukerens mestring 

av eget liv.   

Brukere av tjenesten har ofte sammensatte 

utfordringer og mange sliter med å komme seg inn 

på det private boligmarkedet. Tjenesten disponerer 

et bofelleskap som omfatter 4 leiligheter som er 

tiltenkt denne brukergruppen. Denne bygningen 

inneholder også base for drift av tjenesten. 

I tillegg drifter tjenesten to andre baser som er 

bemannet på dag, ettermiddag og natt. Tjenesten 

erfarer er at kommunen mangler forsterkede boliger 

for mennesker med særlig nedsatt bo - evne, en 

gruppe hvor en ser en økning i antall. 

Tjenesten består også av et psykiatrisk poliklinikk – 

tilbud, med til sammen 2,7 årsverk. 

Rus og psykiatritjenesten har hatt et krevende 

driftsår i 2019. Tjenesten har vært preget av et 

betydelig vakanse, - og sykefravær som har medført 

markant økning i bruk av vikarer/innleie gjennom 

store deler av året. Tjenesten har i tillegg hatt 

betydelig utgifter med oppbygging av et 

ekstraordinært ressurskrevende boligtiltak i 

perioden april – september, som medførte store 

ekstraordinære personalkostnader, med påfølgende 

slitasje på tjenestens dyktige medarbeidere. 

Drift av rus og psykiatritjenesten med alle 

underavdelinger, hadde i 2019 et regnskapsmessig 

merforbruk på kr 2.782.426,- 

 

Koordinerende enhet - Brukerkontoret 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

2.811.695,- 2.496.500,- 2.354.000,- 

 

Målet for enheten er å tildele tjenester med 

utgangspunkt i en faglig god begrunnelse med 

forankring i lovverket. Tildelingen skal være 

rettferdig, og det skal være en likhet for alle. Målet 

er at alle som har et behov for helsetjenester skal få 

iverksatt tjenestene så raskt som mulig.  

Brukerkontoret som er en del av kommunens 

koordinerende enhet, skal sørge for at brukerne kan 

forholde seg til et kontor slik at de skal slippe å gå 

fra kontor til kontor for å få informasjon om og for 

å søke om tjenester. 

Hjelpemiddelformidlingen og 

støttekontaktordningen er også tillagt koordinerende 

enhet. 

Brukerkontoret har hatt et høyt arbeidspress i 2019, 

og det er tidvis vært lang saksbehandlingstid. 

Tjenestens dyktige medarbeidere har tilstrebet å 

iverksette tiltak så raskt som mulig slik at brukerne 

får de tjenestene som de har behov for. Tjenesten 

har hatt tilrettelagt arbeidsplass ved kontoret, en har 

også hatt økte kostnader ved sykefravær i 

hjelpemiddeltjenesten. En ser også økte kostnader 

til støttekontakt/omsorgslønn, som årsak til 

merforbruk ved enheten. 
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Drift av koordinerende enhet med underavdelinger 

hadde i 2019 et merforbruk på kr 315.195,- 

 

 

 

 

NAV 

NAV Vikna 

Sosialtjenesten 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

1.596.343,- 1.788.000,- 1.788.000,- 

 

Kvalifiseringsstønad 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

514.211,- 300.000,- 300.000,- 

 

Økonomisk sosialhjelp 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

2.333.890,- 960.000,- 960.000,- 

 

Nav sosial hadde pr utgangen av 2019 et 

merforbruk på kr 1.373.890,-. 

 

For å synliggjøre antall brukere av sosialstønad og 

utviklingen er dette satt inn i en tabell. 

De skilles da på ordinært bosatte og flyktninger, da 

det er en vesentlig forskjell på økningen/endringer i 

disse to brukergrupper i disse to gruppene, samt 

gjennomsnittlig utbetaling pr bruker (satt i 

parentes). 

 
Gruppe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Flyktninger 

antall 

7 20 31 34 34 41 38 

Økonomisk 

sosialhjelp i kr 

(gjennomsnitt 

pr bruker) 

 

296 000 

(42 300) 

 

866 900 

(43 300) 

 

1 252 000 

(40 400) 

 

1 206 600 

(35 500) 

 

1 679 100 

(49 400) 

 

2 089 400 

(50 900) 

 

1 978 500 

(52100) 

        
Øvrige bosatte 

antall 

93 97 87 85 88 107 119 

Økonomisk 

sosialhjelp i kr 

(gjennomsnitt 

pr bruker) 

1 248 600 

(13 400) 

1 503 700 

(15 500) 

1 373 000 

(15 700) 

1 533 600 

(18 00) 

 

1 877 300 

(21 000) 

2 371 900 

(22 100) 
2 982 079 

(25 100) 

 

 

 

Det har vært en økning i antall brukere (øvrige 

bosatte) fra 88 personer i 2017 til 119 personer i 

2019 dvs. 31 personer, mens blant flykningene har 

antall brukere økt med 4 fra 34 i 2017 til 38 brukere 

av økonomisk sosialhjelp i 2019. 

Bruken av kvalifiseringsordningen er for 2019 brukt 

med kr 514.211, dette er over budsjettert på           

kr 300.000,-. Det er likevel viktig at man fortsatt 

benytter KVP fremover som en del av 

tiltaksmulighetene i NAV, men bruker må være 

innenfor de krav som stilles for at KVP kan nyttes. 

Dette vil være enda viktigere i 2020, da tildeling av 

tiltaksmidler reduseres årlig og vil være utfordrende 

å fordele riktig om ikke alle virkemidler utnyttes 

maksimalt. 

Det er en jevn/stor pågang på 

gjeldsrådgivningssiden av ulike typer utfordringer i 

tillegg til enkel økonomisk veiledning. Vikna 

kommune styrket i 2019 gjeldsrådgiversiden, med 

både kompetansehevende tiltak samt at 

stillingsressursen økte til 1 årsverk. Dette for å 

kunne følge opp denne gruppen tettere opp og 

kanskje over tid redusert bidrag til økonomisk  
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sosialhjelp ved og fått bistått med 

nedbetalingsavtaler og rådgivning. 

Kompetansesenteret for gjeldsrådgiving i Steinkjer 

benyttes også i stor grad som sparringspartner og til 

allmenn rådgivning. De er til god hjelp for 

gjeldsrådgiver og veileder ved NAV kontoret.  

 

Vikna kommune er inngått en avtale om 

videreføring av samarbeidsavtalen i ytterligere ett 

år. Vikna kommune påføres ingen ekstrakostnader 

ved dette samarbeidet. NAV sosial hadde i 2019 et 

regnskapsmessig merforbruk på kr 1.365.058,- 

 

Barneverntjenesten 

REGNSKAP 2019 BUDSJETT (END) 2019 BUDSJETT 2019 

12.405.143,- 9.074.000,- 8.833.000,- 

 

Barneverntjenesten i Ytre Namdal er en 

interkommunal tjeneste for kommunene Vikna, 

Nærøy og Leka. Vikna kommune er vertskommune. 

Barneverntjenestens overordnede mål er hjemlet i 

Lov om barneverntjenester § 1-1 og lyder som 

følger: 

• Å sikre at barn og unge som lever under 

forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 

rett tid. 

Tjenestens mål 

• Å ha barnet i fokus 

• Å ha kvalitet i tjenestene overfor utsatte 

barn og ungdommer. 

 

Driftsåret 2019 har vært svær krevende for Ytre 

Namdal barnevernstjeneste.  Tjenesten hadde også 

et tungt år i 2018, men hadde jobbet godt sammen 

og begynte å snu pila ved årsskiftet. Medio januar 

2019 snudde driftssituasjonen markant, med en 

betydelig økning i antall akuttsaker, og en 

ekstraordinær sak, som krevde store deler av 

tjenestens totale ressurser. Dette kombinert med en 

lengre periode med vakanse og et noe forhøyet 

sykefravær som følge av lengre sykemeldinger på 

grunn av høyt arbeidspress, ble situasjonen svært 

krevende. I dialog med styringsgruppen og 

fylkesmannen rundt situasjonen ble det lagt en plan 

for drift ut 2019, med blant annet innleie av 

kompetanse, hvor tjenesten inngikk avtale med to 

konsulenter ut 2019. Dette ble kommunestyret 

orientert om i halvårsrapporten til tjenesten. 

I tillegg ble det jobbet med arbeidsmiljø og 

rekruttering, på mange arenaer, blant annet i 

samarbeid med ANT og Arbeidstilsynet, som i sum 

har gitt gode resultater å bygge på for tjenesten inn i 

2020. 

Markant økning i antall saker, betydelige kostnader 

knyttet til saksbehandling i rettsapparat, 

institusjonsplasseringer, individuelt og 

foreldre/barn, samt betydelig bruk av innleie som 

følge av vakanse/sykefravær, overtid og 

konsulentavtaler, medførte et betydelig merforbruk 

i tjenesten.  

Barnevernstjenesten Ytre Namdal, Vikna, hadde i 

2019 et regnskapsmessig merforbruk på                 

kr 3.331.143,-. 
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Teknisk 
 

Enhet: Kommunalteknikk, VAR 
 

Ansvar - Vei/Park/gatelys 

Av større tiltak kan det nevnes: 

- Ferdigstilling av Johan Bergs gt 

- VA Kjøpmannsgata 

- Oppstart VVA for ny barnehage på Nylandet 

 

Drift 2019Det har i 2019 vært tildels stort fravær på 

ansvarsområdet, noe som har medført at oppgaver 

ikke har blitt gjennomført.  

På ansvaret er driftstjenester i stor grad utført av 

eget personell med en del innleie av private 

entreprenører på en del større tiltak. Det har blitt 

foretatt en del grusing og grøfting. Det ble 

gjennomført innkjøp av ny traktor. 

Har i perioder hatt en del utfordringer med å 

opprettholde standarden på grusveier på grunn av 

kraftige nedbørsperioder. 

Vi har hatt en god drift av våre vannverk gjennom 

hele året slik at vi har klart å levere en god 

drikkevannskavlitet iht drikkevannsforskriftens 

krav. 
 

Økonomi 2019 

Resultat pr. 31.12.2019: 

Ansvar Veg/Park/Gatelys: Minus kr 766 291,- 

  

Avvik på veg/park/gatelys skyldes i hovedsak 

utgifter i forbindelse med større reparasjoner av 

utstyr, samt at bruk av disposisjonsfond ikke er ført 

(kr 500 000,-) 

 

Ansvaret vann/avløp har et mindreforbruk, som 

settes på fond. Årsaken til dette er i hovedsak lavere 

kapitalkostnader, samt større inntekter. 
 

Positive hendelser 2019 

Kom godt i gang med å forberede driftspersonellet i 

Nærøy og Vikna på den nye hverdagen de alle ville 

få fra 01.01.2020 i Nærøysund kommune. Ble 

positivt mottatt i begge grupperingene. 
 

Teknisk - Byggesak, plan, oppmåling 

2019 
 

Byggesak: Det ble mottatt 134 søknader (søknader 

om deling av eiendom kommer i tillegg). 82 

søknader var i samsvar med plan, 52 krevde 

dispensasjon fra lov, forskrift eller plan. I tillegg ble 

det behandlet 19 søknader om midlertidig 

brukstillatelse og 29 søknader om ferdigattest. Vi 

behandlet 10 klager. 9 klagesaker gjaldt klage på 

utfall av byggesøknad, og 1 gjaldt klage på vedtak 

om deling. 8 saker ble sendt til fylkesmannen for 

endelig behandling. I 4 av disse sakene har 

fylkesmannen fattet vedtak i 2019, der to vedtak ble 

stadfestet, 1 vedtak ble ikke opprettholdt, og 1 

vedtak ble omgjort.  

Gebyr for behandling av søknad om bolig med en 

boenhet var kr 16 000,-. 

 

Oppmåling: Det ble mottatt 7 søknader om 

eierseksjonering og 53 søknader om 

oppmålingsforretning. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid var 15 dager for 

eierseksjonering, og ca. 25 dager for opprettelse av 

grunneiendommer. I tillegg hadde vi 4 

grensepåvisinger. Saksbehandlingsfristen ble 

overholdt. Gjennomsnittlig gebyr for opprettelse av 

grunneiendom på 750 m2 var kr 16 000,-. 

 

Plan: Det ble vedtatt tre reguleringsplaner, derav to 

som kommunen selv utarbeidet (Austafjord 

barnehage og Rørvik arena), og en privat plan (deler 

av Svahylla 1). To reguleringsplaner hadde 

høringsfrist i 2019 (Nylandet del 1 og Betzy Bergs 

gate), og to reguleringsendringer var på høring og 

ble vedtatt. Det ble varslet oppstart for ytterligere 

tre reguleringsplaner (Kråkøya del av sone 7, 

Myrvegen/Solkollen, Fossaahaugen sør). Med 

grunnlag i rammeavtale for planfaglig bistand 

mellom Vikna kommune og Selberg arkitekter AS, 

har planmateriale for kommunale planer blitt 

utarbeidet av Selberg arkitekter. 
 

Drift 2019 

Året har vært preget av sammenslåingsprosessen, 

og mye ressurser og fokus ble rettet mot dette. 

Vikna kommunes byggesaksbehandler gjennom 

mange år hadde sin siste arbeidsdag 15.november 

2019. Nærøy kommunes arealplanlegger gikk over i 

ny stilling fra 1.1.2020. Ansettelsesprosesser ble 

gjennomført høsten 2019 og vinteren 19/20. Ny 

arealplanlegger begynner 1.februar 2020 og ny 

byggesaksbehandler starter våren 2020. 
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Økonomi 2019 

Enhetens resultat ble kr 744 000,- i merforbruk. 

Årsak: feil budsjettering av fordelte utgifter fra 

andre ansvarsområder til funksjon plan. 
 

Positive hendelser 2019 

Sammenslåing med Nærøy kommune – større faglig 

miljø og bredere kompetanse.  

Vedtak av to kommunale reguleringsplaner. 
 

Teknisk: Bygg og Eiendom 2019 
 

2019 var et hektisk år for Bygg og Eiendom. 

Arbeidet med kommunesammenslåing og 

nyansettelser både innen vaktmester/drift, renhold 

og ingeniør er gjennomført.  

Det er også i 2019 jobbet mye med Helsehuset på 

Rørvik. Dette er ferdigstilt og tatt i bruk. Det har 

vært flere driftsutfordringer med tekniske anlegg. 

Det er også arbeidet mye med ny idrettshall på 

Rørvik vedrørende brukermøter og gjennomføring 

av forprosjekt til anbudsutsendelse.  

Vi har også gjennomført tiltak og lukket flere avvik 

etter brann- og el.tilsyn i våre bygg. 

 

Drift 2019 

Sammenslåing med Nærøy kommune – større faglig 

miljø og bredere kompetanse.  

Bygg- og eiendom har i 2019 ansatt 2 vaktmester 

og 1 renholdere. 

Sykefraværet i gjennomsnitt i 2019 har vært 3,1 %, 

en liten oppgang fra 2018 fra 2,1 %. 

Korttidsfraværet i 2019 har vært 0,4 %, en nedgang 

fra 2018 med 1,3 %. 

Vedlikeholdsbehovet på bygningsmassen er fortsatt 

stort. 

Det har vært stor aktivitet med energisparetiltak på 

kommunale bygg også i 2019, og vi vil fortløpende 

gjennomføre lønnsomme tiltak. 

 

Økonomi 2019 

Bygg- og Eiendom har et overforbruk på kr 645 

821,- 

Avviket skyldes at interne husleie på basseng/hall 

ikke er ført. 

 

Positive hendelser 2019 

God innsats fra alle medarbeidere på Bygg- og 

Eiendom. 
 

 

 

 

Teknisk - Brann 2019 
 

Vikna brann og redningsvesen er en enhet som 

fungerer godt. Det er i de siste årene innkjøpt en 

god del utstyr og bemanningen er faglig god. I 

tillegg har konstablene et stort engasjement i 

forhold til de oppgaver de skal gjennomføre. 

Mannskapene selv bidrar sterkt til å ivareta det gode 

arbeidsmiljøet. 

 

Drift 2019 

Året har vært preget av sammenslåingsprosessen, 

og mye ressurser og fokus ble rettet mot dette. Det 

har ikke vært de store hendelsene i 2019. Hovedsak 

er dette helseoppdrag, trafikkulykker og unødige 

alarmer. 

Mannskapene har gjennomført kjøreopplæring for 

utrykning (kode 160).  

Det ble ikke gjennomført tilsyn av kommunens 

særskilte brannobjekt, i henhold til plan. 

 

Økonomi 2019 

Ansvar brann : Minus kr 570 643,- 

Avviket skyldes økte lønnskostnader, samt at bruk 

av fond ikke er ført i sin helhet. 

 

Positive hendelser 2019 

Fokus på godt arbeidsmiljø. God innsats fra alle 

medarbeidere enhet brann. 
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