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1 Kommunedirektørens kommentar 
 
Årsmeldingen er en redegjørelse fra kommunedirektøren om virksomheten det siste året, og er 
ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet.  
Første år i Nærøysund kommune er tilbakelagt. Det har vært et krevende år på flere områder, 
og utfordringene har vært store med koronapandemi etter kun 2,5 mnd. som ny kommune. Vi 
rakk akkurat å feire oss selv med nyttårskonsert og starte på kulturbyggingen før vi ble satt på 
prøve med pandemihåndtering. 

Det tar tid å bygge ny kommune, med alt det innebærer av innføring av nye systemer, regler, 
organisering og retningslinjer. Kommunal Rapport har i tillegg kalt dette første året; 
kommunereformens tapte år pga. korona. Alle sammenslåtte kommuner sier at det vil ta minst 
5 år før man kan måle effektene av sammenslåingen, det være seg på kvalitet og effektivitet. 

Det betyr at vi ikke har oppnådd alle målsettinger i 2020, og at vi kanskje bør være mer 
realistiske og beregne noe lenger tid til en del omstillinger som skal gjøres. Dette vil spesielt 
gjelde økonomi. 

Årsbudsjettet 2020 ble lagt med stor usikkerhet, da kunnskapen om alle detaljer fra de to 
gamle kommunene ikke var godt nok kjent på det tidspunktet. Budsjettvedtaket om at vi også 
i første driftsår skulle spare 29 millioner kroner var også altfor ambisiøst.  

Dette ble det jobbet aktivt med i 2020 gjennom økonomiutvalget og ekstern bistand fra 
Telemarksforsking, og har ført til at vi derfor har et mer realistisk innsparingskrav over tid fra 
økonomiplanperioden 2021- 2024.  

Vi klarer oss godt økonomisk takket være havbrukspenger og stort disposisjonsfond. Det 
økonomiske driftsresultatet viser at vi må fortsette jobben med å redusere driftsnivået 
fortrinnsvis gjennom reduksjon i stillinger, med mindre og rimeligere innkjøp og 
innvesteringer må settes på vent.  

Dette første driftsåret i ny kommune har vært et prøveår på flere områder. Vi  bygger 
grunnmuren, sten for sten, og kan etter hvert se den nye kommunen reise seg. 
Ambisjonsnivået er høyt, vi har fått på plass mye, men det gjenstår også en god del. Fokuset 
vårt har vært å opprettholde tjenestene til innbyggerne og samtidig håndtere en pandemi.  

Det er nedlagt betydelig arbeidsinnsats fra alle medarbeidere i Nærøysund, uten denne 
innsatsen har vi ikke klart  å levere tjenester. Kommunedirektøren ønsker å benytte 
anledningen til å takke alle ansatte for god innsats i 2020.  
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2 Økonomisk oversikt 
 

Vedtatte økonomiske måltall  
Nærøysund kommunestyre har vedtatt følgende økonomiske måltall for 2020: 

 

 

Måltallene gir også en pekepinn på hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et flerårig 
perspektiv. 
 

<1,75% 1,75% - 2% >2%
<5% 5% - 7,5% >7,5%
>80% 75% - 80% <75%

Økonomiske måltall
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter
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2.1  Driftsregnskap - hovedoversikt 

 
 

Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2020
Reg. budsjett 

2020
Oppr.budsjet 

2020
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 365 726 178 352 334 000 340 382 000
2 Inntekts- og formuesskatt 278 060 909 287 557 000 293 817 000
3 Eiendomsskatt 28 493 221 28 500 000 27 500 000
4 Andre skatteinntekter 31 615 24 000 24 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 123 784 133 106 950 644 35 412 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre 196 666 503 132 243 308 126 273 568
7 Brukerbetalinger 25 306 969 25 708 979 26 367 990
8 Salgs- og leieinntekter 91 242 360 91 334 002 91 423 402
9 Sum driftsinntekter 1 109 311 888 1 024 651 933 941 199 960
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 547 810 909 521 567 274 516 927 572
11 Sosiale utgifter 83 319 553 86 704 919 85 951 129
12 Kjøp av varer og tjenester 248 303 670 205 380 876 201 405 561
13 Overføringer og tilskudd til andre 116 962 787 76 664 529 76 228 000
14 Avskrivninger 53 546 383 59 858 562 49 784 292
15 Sum driftsutgifter 1 049 943 302 950 176 160 930 296 554
16 Brutto driftsresultat 59 368 586 74 475 773 10 903 406
Finansinntekter
17 Renteinntekter 5 351 557 5 035 000 5 935 000
18 Utbytter 4 349 153 4 000 000 4 000 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler - - -
20 Renteutgifter 26 708 945 32 903 000 33 901 000
21 Avdrag på lån 46 002 857 48 600 000 48 600 000
22 Netto finansutgifter 63 011 091-            72 468 000-            72 566 000-         
23 Motpost avskrivninger 53 546 383 59 858 562 49 784 292
24 Netto driftsresultat 49 903 878 61 866 335 11 878 302-         
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 18 025 459-            55 242 380-            2 500 000-           
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 12 486 840-            12 767 624 12 592 704
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 29 378 110-            29 378 110-            1 785 598
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 9 986 531 9 986 531 -
28 Dekning av tidligere års merforbruk - - -
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 49 903 878-            61 866 335-            11 878 302
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - -
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2.2  Driftsresultat 

 

Netto driftsresultat er resultat av ordinær drift, etter fradrag for renter og avdrag.  Netto 
driftsresultat uttrykker kommunens evne til å kunne avsette midler til å kunne møte fremtidige 
svingninger i rammevilkår, og for å ivareta nødvendig vedlikehold av kommunens eiendom.  
Statsforvalteren har gitt uttrykk for at kommunene som et minimumsnivå, må ha en 
driftsmargin på 1,75 % for avsetning til disposisjonsfond. Kommunestyret har vedtatt at 
kommunen skal ha et netto driftsresultat på minimum 2 % for å kunne oppfylle vedtatt 
måltall.   
Nærøysund kommune har et korrigert netto driftsresultat på 4 % i 2020. Det er da inntektsført 
ca. 78,8 mill. kroner fra havbruksfondet. Om man holder midlene fra havbruksfondet utenfor, 
viser regnskapet et korrigert netto driftsresultat på minus 33,8 mill. kroner som er et uttrykk 
av det økonomiske utfordringsbildet kommunen står overfor. Lønnsoppgjøret ga en 
innsparing i forhold til budsjett på om lag 10 mill. kr. Uten denne kostnadsreduksjonen ville 
korrigert nettodriftsresultat blitt tilsvarende svakere. 
Alle sektorene har i 2020 merforbruk. Ekstra utgifter som følge av Covid-19 er en del av 
forklaringen på merforbruket på sektorene, men det er ingen tvil om at hovedårsaken er at det 
generelle driftsnivået i kommunen er for høyt, og at gjeldsnivået må reduseres. Dette er tiltak 
som over tid vil bedre budsjettbalansen og oppfylle kravene (måltallene) med henblikk på en 
bærekraftig økonomi. 
 

2.3  Driftsregnskapet - inntekter                        
Kommunens driftsinntekter kommer fra flere kilder. Skatt og rammetilskudd utgjør til 
sammen 61 % av kommunens inntekter. Skatt og rammetilskudd kan disponeres fritt.  
Kommunen mottok 10,808 mill. kroner fra staten som kompensasjon for merutgifter som 
følge av Covid-19. I tillegg fikk Nærøysund kommune 1,369 mill. kroner i skjønnsmidler fra 
statsforvalteren for å dekke kostnader relatert til pandemien. I andre overføringer og tilskudd 
fra staten er det inntektsført 78,8 mill. kroner fra havbruksfondet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsresultat (tall i hele tusen) Regnskap 2020

Netto driftsresultat 49 903
Netto avsetninger til  bundne driftsfond 12 487-                 
Premieavvik 7 571
Korrigert netto driftsresultat 44 987

Inntektsførte midler fra havbruksfond 78 800-                 
Korrigert netto dr.res ekskl inntekt fra havbruksfond 33 813-                 



   

8 

2.4  Driftsregnskapet – utgifter 
 

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til KOSTRA, og viser hvor stor andel de ulike 
driftsutgiftene utgjør av samlede utgifter. 

  
Lønnskostnadene utgjør 60 % av de totale kostnadene. Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon utgjør 24 %. Her ligger det også bokført kostnader tilhørende 
kommunereformen som dekkes ved bruk av bundne fond (engangskostnader). 
 

2.4.1 Pensjonsutgifter  
 

Årets samlede pensjonskostnad ble på 66,9 mill. kroner. Det ble inntektsført premieavvik med 
5,4 mill. kr, mens det ble utgiftsført 13,0 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) som      
amortisering av tidligere års premieavvik. Samlet akkumulert premieavvik per 31.12.2020 
inklusive arbeidsgiveravgift var på 44,05 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 7,6 mill. 
kroner i forhold året før.   
 
Det forventes en økning i pensjonskostnadene i årene fremover, hovedsakelig på bakgrunn av 
forventet lønnsvekst og en mindre andel yrkesaktive sammenlignet med økningen i antallet 
pensjonister. 
 
Akkumulert premieavvik pensjon har bygd seg opp i både Nærøy og Vikna kommuner. Dette 
er midler som allerede er betalt i pensjonspremie og som skal amortiseres og kostnadsføres i 
regnskapet de kommende 7 årene. Kommunen har derfor avsatt midler på eget 
disposisjonsfond til å kunne møte de fremtidige amortiseringskostnadene. Dersom 
premieavviket ikke avsettes til disposisjonsfond, vil dette medføre en dobbel belastning av 
kommunens likviditet. 
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2.4.1 Renter og avdrag   

 
 
Kommunestyret vedtok nytt finansreglement for Nærøysund kommune i k. sak 57/20, møte 
11. juni. Ifølge nytt reglement skal minimum 1/3 av gjeldsporteføljen ha flytende rente 
(rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut fra 
markedssituasjonen. 
 
 Tidligere ulikheter i finansreglementene til de to gamle kommunene gjør at Nærøysund per 
31.12.2020 har en litt for høy andel av sin låneportefølje bundet til fast rente. Tidligere Nærøy 
kommune hadde i perioder med lav rente og behov for forutsigbarhet, valgte å binde en 
vesentlig andel av lånegjelden i fastrenteavtaler. Etter hvert vil en kunne etterleve 
forutsetningene i Det nye finansreglementet til Nærøysund kommune. 
 
Kommunens samlede renteutgifter var i 2020 på 26,7 mill. kroner, en økning på 4 mill. kr fra 
året før.  
Det ble i 2020 betalt avdrag med til sammen 46 mill. kroner som er belastet driftsregnskapet. 
Dette er en økning på 6 mill. kroner fra året før. Videre er avdrag på 21,2 mill. kroner 
utgiftsført over investeringsregnskapet, da som avdrag på forvaltningslån, ekstraordinære 
avdrag og avsetning til bundne fond.   
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2.5  Investeringsregnskapet 

   

2.5.1 Kommentarer til investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket finansierinsbehov på 25,9 mill. kr. Dette 
skyldes nye strykningsbestemmelser som ble innført samtidig med ny kommunelov fra 
01.01.2020. 
Kommunedirektøren kommer nærmere tilbake til dette i forbindelse med at  
kommunestyrets får regnskapet til behandling.  
Investeringsregnskapet viser at det i løpet av året ble investert for 406 mill. kroner i varige 
driftsmidler. 
De største enkeltprosjektene er knyttet til bygging av nye idrettshaller på Kolvereid og i 
Rørvik, med en samlet investeringsutgift på 250 mill. kroner. 

 
Av andre store prosjekt nevnes Kolvereid skole, inkl bibliotek. 
Videre ble det innvilget og utbetalt startlån med 22,6 mill. kr. Det ble inntektsført mottatt 
avdrag på utlån med 14,3 mill. kr, hvorav ekstraordinære avdrag utgjorde 9,3 mill. kr.   
Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ble innbetalt med 2,3 mill. kr. 
Tilskudd til andres investeringer (Nærøysund kirkelig Fellesråd) bidro med i underkant av  
3,5 mill. kr. Byggingen av Rørvik kirke blir ferdigstilt vinteren 2021. Den økonomiske 
rapporteringen under veis i prosessen indikerer et mindreforbruk i forhold til vedtatt 
økonomisk ramme.  
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Viktigste finansieringskilder har vært bruk av lånemidler og kompensasjon for 
merverdigavgift. Samlet ble det inntektsført bruk av lån med 298,2 mill. kr, mens refusjon 
av momskompensasjon bidro med 75,6 mill. kr.  

 
Avvik sett opp imot budsjett 
Bevilgningsoversikten over viser endel avvik mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder i 
hovedsak: 
- Investeringsutgifter i anleggsmidler ble større enn antatt i budsjett. Dette skyldes i 

hovedsak at fremdriften for prosjektene har gått bedre enn planlagt.  Kommunedirektøren 
vil i tillegg legge til at det er flere vedtatte investeringsprosjekter som ikke ble igangsatt 
som forutsatt i budsjettpremissene innen utgangen av året.    

- Tilskudd til bredbåndsutbygging ble budsjettert i investering – mens utgiften ble 
regnskapsført i driftsregnskapet etter som tidligere nevnt, krav fra revisjonen.  

- Det ble innbetalt 9,3 mill. kr mer i avdrag enn budsjettert.  
- Det ble inntektsført bruk av lån med 20 mill. kr utover budsjett. 
- Som en følge av merforbruk på i driftsregnskapet ble det gjennomført regnskapsmessige 

strykninger i overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet. Til sammen beløper disse 
strykningene seg til 25,9 mill. kroner. Kommunedirektøren kommer tilbake med 
finansiering av strykningene i forbindelse med behandling av regnskapet 2020 i 
kommunestyremøtet 14. juni f.k.     
    

2.5.2  Finansiering av investeringer 
Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er mva. 
kompensasjon, lån, tilskudd og egenkapital. Det vesentligste av kommunens investeringer, er 
også i 2020 finansiert med lån, samt mva. kompensasjon. Med utgangspunkt i dagens 
lånerente og fremtidige investeringsplaner, har kommunen lånefinansiert de største 
investeringene i 2020 fremfor å bruke egenkapital. Dette vil være med på å sikre likviditeten i 
driften i en periode fremover.  
Høy lånefinansieringsgrad fører til at kapitalutgiftenes andel av totale utgifter øker, og gir en 
tilsvarende reduksjon av midler til drift og tjenesteproduksjon. 
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2.6  Lånegjeld  

 
 
 
Kommunen har pr 31.12.2020 en netto lånegjeld på 1,255 mill. kroner. Dette utgjør 113 % av 
brutto driftsinntekter.  Kommunens langsiktige lånegjeld økte med 167 mill. kroner i 2020. 
Kommunens samlede lånegjeld var ved utgangen av året på 1,386 mrd. kroner.  
 
Ifølge kommunens handlingsregler, som kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 
2020, er målet at netto lånegjeld ikke overstiger 75 % av kommunens brutto driftsinntekter. 
Det betyr at kommunen per 31.12.2020 ligger ca. 423 mill. kroner over anbefalt gjeldsnivå. 
Det innebærer at kommuneøkonomien er ekstra sårbar ved rentesvingninger, noe som vil 
kunne gå ut over driftsrammene og tjenesteytingen i kommunen. Videre vil renter og avdrag 
ta en stor del av driftsinntektene som ellers kunne vært brukt til å finansiere kommunens 
tjenester. 
 

 
 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 
totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån og ansvarlige lån.  
 

2.6.1 Langsiktig lånegjeld pr. innbygger 
I tråd med at langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser har økt, har også langsiktig gjeld 
per innbygger økt. Ved inngangen til 2020 var total lånegjeld per innbygger ca. kr 126 000. 

Sammensetning av gjeld 31.12.2020 (tall i hele tusen)
Samlet lånegjeld 1 386 632
Videreutlån 114 726
Ubrukte lånemidler 16 557
Netto lånegjeld 1 255 349
Lån til selvkostområdene 147 771
Lån med rentekomp 71 250
Gjeld som belaster kommunekassen 1 036 328
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Denne er ved utgangen av 2020 økt til kr 144 000. Landsgjennomsnittet for langsiktig gjeld 
ekskl. pensjonsforpliktelser ligger til sammenligning på kr 117 189 pr innbygger. 
 

2.7  Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet utgjorde per 01.01.2020, 220,7 mill. kroner.  
Det er i 2020 bokført netto avsetning til disp. fondet med 29,4 mill. kroner. 
Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2020; 250,1 mill. kroner  (22 % av brutto driftsinntekter). 
 
Dette gjør kommunen bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer med økte 
finanskostnader, og gir bedre mulighet til økt egenkapitalfinansiering av fremtidige 
investeringer. 
 

  
 

2.8  Aksjer og andeler i varig eie 
Det vises til note 5 i regnskapsdokumentet. Nærøysund kommune sin største eierandel er i 
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 78,87 %. Videre nevnes NTE AS med en eierandel på 
6,41 %. Selskapene Vikna Byggutleie AS og Nærøy Eiendom eies 100 % av Nærøysund 
kommune.  
 
Konsolidert regnskap Nærøysund kommune 
 
Det vises til dokumentet Nærøysund kommune - Konsolidert regnskap 2020. 
Nærøysund kommune eier to kommunale foretak. Disse er Nærøysund kommunale 
Boligutleie KF og Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Eiendom Nærøysund 
KF. 
Sistnevnte inngår ikke i det konsoliderte regnskapet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften      § 
10-3. Finansieringen av dette KF’et er i sin helhet i budsjettet til Museet Midt IKS hvor 
Nærøysund kommune har en eierandel på 25 %. 
 
Det framlegges egne regnskap og årsmeldinger fra de kommunale foretakene. 
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Garantiansvar 
Det vises til note 12 i regnskapsdokumentet. Samlet garantiansvar per 31.12.2021 er på 155,7 
mill. kroner. De største garantiene er gitt til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 23,9 mill. 
kr, Ytre Namdal Vekst AS med 26,2 mill. kr og Midtre Namdal Avfallskapsselskap (MNA) 
med 19,8 mill. kr. 

2.9   Økonomiske betraktninger 
Kommunedirektøren legger frem årsregnskapet for 2020 med et positivt netto driftsresultat på 
49,9 mill. kroner. Korrigert for bruk av havbruksfond, netto avsetning til bundne fond og 
premieavvik fra pensjonberegningen fremkommer et korrigert netto driftsresultat på minus 
33,8 mill. kroner.   
Det ble i 2020 inntektsført 78,8 mill kroner fra havbruksfondet. Opprinnelig utbetaling til 
Nærøysund beløper seg til 75,3 mill. kroner. I tillegg er politisk vedtatt med Namsos 
kommune 50 % kompensasjon for avkastning på lokaliteter i tidligere Nærøy kommune, som 
er overført til Namsos kommune ved grensedeling Lund. Dette utgjorde i 2020 3,5 mill. 
kroner. 
Videre viser regnskapet en økning i skatt og rammetilskudd på til sammen 9,6 mill. kroner i 
forhold til opprinnelig budsjett. Dette sammen med lave rentekostnader er hovedårsakene til 
at kommunens regnskap legges frem med et positivt netto driftsresultat. 
I netto driftsresultat er det korrigert for avsetning og bruk av bundne fond, samt premieavvik. 
Årsaken til disse korreksjonene er at avsetning til bundne fond (øremerkede midler) vil bidra 
til positive netto drifsresultat i det året pengene settes av i regnskapet, og tilsvarende svekke 
resultatet når bundne fond tas inn i driften. Korreksjon for årets premieavvik og årets 
amortisering av tidligere års premieavvik er nødvendig da dette vil påvirke driftsresultatet, 
uten at disse forholdene bidrar til å gi et bilde på den reelle økonomiske situasjonen i det 
aktuelle regnskapsåret. Føring av premieavvik er kun en regnskapsteknisk korreksjon. 
Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren. Dette er resultatet 
av driften etter at renter og avdrag er betalt. Positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å 
bygge opp disposisjonsfond og skaffe kommunen handlingsrom, som igjen gir rom for å 
kunne egenfinansiere en større andel av investeringene. 
Skal man oppnå en langsiktig bærekraftig økonomi, må man ha kontroll på kostnadsveksten, 
og sørge for en optimal ressursutnyttelse og organisering av kommunens tjenester. 
Regjeringen antyder en fremtidig lavere vekst i statlige overføringer, noe som betyr 
strammere rammer i årene fremover.  
Budsjettet er det viktigste styringsverktøyet og erfaringene fra 2020 viser at det er behov for 
et langt sterkere fokus på kontinuerlig økonomistyring og budsjettreguleringer. 
Kommunedirektøren med stab og servicekontoret har et merforbruk på 10,9 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak krav fra revisjonen om endring av regnskapsføring knyttet til 
kommunalt tilskudd til bredbåndsutbygging. Denne utgiften (13,42 mill. kr) var i 
utgangspunket ført opp i investeringsbudsjettet, men er nå regnskapsført i driftsregnskapet. 
Besparelsen (ca. 10 mill. kr) som følge av at lønnsoppgjøret ble rimeligere enn antatt og bidro 
således i positiv retning. 
 
Oppvekst og familie har et samlet merforbruk på 5,2 mill. kroner.  
Innvandringstjenesten et mindreforbruk på 9,7 mill. kroner. Dette på grunn av lavere 
bosetning enn forutsatt i budsjettet. Kolvereid barnehage fikk økte inntekter gjennom 
ekstratilskudd fra IMDI med 1,84 mill. kr. Regnskapet viser videre at ansvar 200 – 
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kommunalsjefen har betydelige overskridelser. Da særlig  i forhold til merutgifter på lønn, 
tilskudd til private barnehager, kjøp av tjenester fra andre mm.    
 
Helse og velferd har et merforbruk på 14,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak merutgifter 
knyttet til Covid-19, samt at det i budsjettet ikke ble tatt tilstrekkelig høyde for alle utgifter på 
enhetene. I tillegg var inntektsanslagene på endel områder for optimistisk anslått. Det skulle 
også vært gjennomført flere budsjettendringer i løpet av driftsåret.      
Teknisk har et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Dette skyldes hovedsaklig manglende 
inntektsføring av bruk av fond i forhold til utført aktivitet. I tillegg kommer ekstrautgifter i 
fobindele med Covid-19, da særlig i forhold til økte renholdskrav. 
Finans viser et mindreforbruk på 34,2 mill. kroner. Årsaken er at budsjetterte overføringer fra 
drift- til investeringregnskapet ikke er blitt gjennomført fullt ut. Dette som følge av at de 
avdelingsvise regnskapene gikk med et betydelig merforbruk. Etter de nye 
regnskapsforskriftene som ble gjort gjeldende fra regnskapsåret 2020, skal driftsregnskapet 
gjøres opp i balanse.  
Investeringer i 2020 
Det er i 2020 investert i varige driftsmidler for til sammen 406 mill. kroner. Ny skole 
m/bibliotek på Kolvereid er en omfattende investering. Skolen ble tatt i bruk fra skolestart 
høsten 2020.  
Av andre store investeringsprosjekter kan nevnes: 

 Nærøysund Arena med basishall, 2 hallflater, opplæringsbasseng, konkurransebasseng 
og stupetårn. Ferdigstilles høsten 2021. 

 Rørvik Spektrum, idrettshall med 3 hallflater og klatrevegg. Ferdigstilles høsten 2021. 

 Austafjord barnehage. Ferdigstilles 1. kvartal 2021. 

 Kolvereid barnehage - utbygging. Ferdigstilt 2020 

 Legekontoret Kolvereid - renovering. Ferdigstilt primo 2021. 
Det er også investert i infrastruktur med tanke på tilrettelegging for både næringsliv og for å 
møte fremtidig vekst.  
 
Langsiktig økonomisk utvikling 
 
Det har de siste årene blitt gjennomført flere store investeringer i kommunen. De største 
prosjektene som er under oppføring, skal etter planen ferdigstilles i 2021. Store investeringer 
med høy lånegjeld vil bety utfordringer for å kunne opprettholde dagens tjenestenivå. 
Konsekvensene av de store investeringene fører til at handlingsrommet er meget begrenset i 
årene fremover.  
Reduserte driftsmarginer gir mindre rom for egenkapitalfinansiering, og følgelig vil 
lånegjelden øke ytterligere ved en for offensiv investeringstakt. Når det gjelder fremtidig 
lånebelastning har kommunedirektøren advart mot «å tøye strikken for langt.» Det er derfor 
av avgjørende betydning at en langsiktig «forpliktende» strategi kommer på plass, hvor blant 
annet nødvendige prioriteringer, satsinger og reduksjon av høy gjeldsbelastning inngår som 
viktige momenter. 
En stor andel av lånegjelden (75 %) er bundet i fastrenteavtaler, noe som gir større 
forutsigbarhet og reduserer konsekvensene av fremtidige renteøkninger. Det vil være viktig å 
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ha fokus på å redusere lånegjelden til et nivå som bidrar til å sikre handlingsrom og bærekraft 
i årene fremover. 
Kommunene har i perioden 2015 - 2019 opplevd en vekst i skatteinngang, utover regjeringens 
anslag. Samtidig har lånerenten vært historisk lav. Da Covid–19 pandemien inntraff i mars 
2020 medførte dette at Norges Bank satte ned styringsrenten. Den er i dag på 0,00 % og har 
vært det siden mai 2020. Dette historiske nivået nyter kommune Norge fortsatt godt av.  
Det forventes en generell lavere vekst i de statlige overføringene i årene fremover, samtidig 
som det nå kommer tydelige signaler om en økning i styringsrenten igjen. Det blir derfor 
viktig å tilpasse driftsnivået til et sannsynlig redusert handlingsrom. 
 
Budsjettoppfølging 
 
Året 2020 har vært et hektisk år med avslutning av regnskapet for de to sammenslåtte 
kommunene, samtidig med full drift av ny kommune fra 01.01.2020. Dette har medført at den 
enkelte leder selv har måtte ta et større ansvar for budsjettoppfølging og reguleringer gjennom 
året. Det gjennomføres budsjettrapporteringer for hvert tertial med rapport til politisk nivå. 
Det rapporteres tertialvis til kommunestyret både innenfor økonomi- og finansforvaltning. 
 
 Første året i den nye kommunen, med tillegg av Covid-19 har vært et spesielt og meget 
krevende år. Det er et krav fra kommunedirektøren at man i 2021 etablerer bedre rutiner for 
økonomisk styring og budsjettoppfølging underveis i organisasjonen. 
I dette ligger det en betydelig kontroll- og kvalitetssikring. KOSTRA og 
kommunebarometeret brukes for å sammenligne driften i egen kommune mot andre 
sammenlignbare kommuner. Dette gir et godt datagrunnlag for å vurdere produktivitet og 
kvalitet i egne tjenester. 
I årsmeldingen for 2020 er KOSTRA-tall og kommunebarometeret ikke benyttet. I og med at 
2020 er første driftsår for ny kommune foreligger heller ingen sammenligningstall fra 
tidligere år. Analyse av 2020-regnskapet vil imidlertid være nyttig for planleggingen av 
kommende budsjett og økonomiplaner. 
 
Kommunesammenslåingen 
 
Kommunesammenslåing har preget mye av arbeidet i både 2019 og i 2020. Budsjettarbeidet 
2020 til Nærøysund kommune viste allerede første året at det er behov for  innsparinger. Ett 
virkemiddel vil være reduksjon i antall ansatte. I forkant av sammenslåingen vedtok 
kommunestyret at ingen ansatte skulle miste jobben ved sammenslåingen, og at innsparinger i 
første rekke skulle skje ved naturlig avgang når dette er mulig å gjennomføre. Denne 
prosessen skjer i tett dialog mellom kommunedirektøren,  tillitsvalgte og politikerne. 
 Det ble også nedsatt et økonomiutvalg med deltakelse fra både tillitsvalgte, administrasjon og 
politikerne hvor man en ved hjelp fra Telemarksforskning har fått utført en analyse av driften 
med henblikk på innsparinger. Dette arbeidet vil fortsette i 2021. Målet er å komme i 
driftsmessig balanse senest innen 2025. 
Kommunene mottok ved vedtak om kommunesammenslåing en reformstøtte fra staten på 
opprinnelig 41 mill. kroner. Bruken av kommunereformmidlene vil bli omtalt i egen sak 
senere. 
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3 Samfunnsmessig utvikling 2020 
 

3.1  Demografi og sysselsetting 
Folketallsutvikling 

 
Pr. 01.01.2020 hadde Nærøysund kommune 9 660 innbyggere. Siste kvartal i 2019 viste et 
fødselsoverskudd på 11 personer, samt en nettotilflytting på 25 personer.  
Videre ble 51 personer innlemmet i Namsos kommune etter grensejustering for Lund krets i 
tidligere Nærøy kommune. 
 I 2020 viser befolkningsutviklingen en reduksjon i antall innbyggere på 79 personer. Dette 
har i hovedsak sin forklaring i negativ netto innflytting, inkl inn- og utvandring. Covid -19 har 
ført til generell lav innvandring/bosetting i 2020, hvorav Nærøysund kommune fikk bosatt 6 
av opprinnelig anmodning om 19 personer.  
 
Sysselsetting og næringsliv 

 

Kilde: SSB - link 

 

https://www.ssb.no/statbank/table/07984/tableViewLayout2/
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Kilde: SSB - link 

I 2020 var det til sammen 4915 sysselsatte i alderen 15 – 74 år med bostedsadresse 
Nærøysund. Av disse pendler 459 personer til jobb utenfor kommunen og 373 personer inn til 
kommunen for arbeid. 

Antall nye registrerte foretak var 88 etableringer. Til sammenligning var det 74 nye 
etableringer i 2019. 

3.2  Folkehelse i Nærøysund 
Folkehelseloven stadfester kommunenes folkehelseansvar. Kommunene skal arbeide kunnskapsbasert 
for å fremme og utjevne befolkningens helse og møte folkehelseutfordringene med utgangspunkt i de 
ressursene og mulighetene som kommunen rår over. 

Nærøysund kommune bruker kommunens oversiktsdokument som utgangspunkt for alt planarbeid 
og derigjennom systematisering av tiltak. Oversiktsdokumentets utpekte muligheter og utfordringer 
er utgangspunkt for satsningsområder i arbeidet med samfunnsplanen. 

Folkehelseprofilen for Nærøysund for 2020 finnes i denne linken. 

3.3  Planstatus i forhold til vedtatt planstrategi  
Kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020. 
Denne gir en oversikt over planarbeid som skal gjennomføres i perioden.  

Det mest omfattende planarbeidet som er kommuneplanens samfunnsdel ble igangsatt iht. 
vedtatt planprogram sommeren/høsten 2020. Det har vært gjennomført en omfattende 
medvirkningsprosess blant innbyggere, næringsliv og andre samfunnsaktører høsten 2020  

Strategisk næringsplan ble revidert sommeren/høsten 2020 iht. planstrategien, samt at plan for 
arbeidsgiverpolitikk er igangsatt med planlagt ferdigstilling i 2021. Kystsoneplanen er et 
regionalt planarbeid som ikke er ferdigstilt i 2020, men som vil bli behandlet i kommunene 
vår/sommer 2021. 

3.4  Interkommunalt samarbeid og medlemskap 
Nærøysund kommune er mediere og eier av flere selskaper, samt samarbeidspart i 
interkommunale samarbeidsløsninger. På side 15 i regnskapsdokumentet vises en samlet 
oversikt. Høsten 2021 vil det bli framlagt en fullstendig eierskapsmelding for alt kommunalt 
eierskap. Dette vil bli et godt verktøy for framtidig eierstyring. 

Største samarbeidskonstellasjoner: 

Museet Midt IKS  - 25% eierandel 

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS – 78,87 % eierandel 

Namdal Rehabilitering IKS (eies av 10 namdalskommuner og Osen kommune) 

NTE AS – 6,41% eierandel 

https://www.ssb.no/statbank/table/08076/tableViewLayout2/
https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planverk/oversikt-over-helsetilstand/
file:///C://Users/nk0717/Downloads/Folkehelseprofil-2020-nb-5060-N%C3%A6r%C3%B8ysund.pdf
https://www.naroysund.kommune.no/_f/p5/i7be03c02-2e89-4d04-92af-3b510d989184/vedtatt-kommunal-planstrategi-2020-2023-1.pdf
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Aksjeselskap 

Ytre Namdal Vekst AS – heleid aksjeselskap 

Vikna Byggutleie AS – heleid aksjeselskap 

Nærøy Eiendom AS – heleid aksjeselskap 

KF (kommunale foretak) 

Kystmuseet i Nord-Trøndelag WS Eiendom Nærøysund KF – heleid foretak 

Nærøysund kommunale Boligutleie KF – heleid foretak 

SA (samvirkeforetak) 

Rørvik Samfunnshus SA (største eier) 

Revisjon Midt- Norge SA (54 deltakerkommuner) 

Visit Namdalen SA (namdalskommunene) 

Andre samarbeidsorganiseringer: 

Interkommunalt politisk råd Namdal (Regionrådet - alle kommunene i Namdal) 

Salg av tjenester: 

PPT (salg av tjenester til Leka kommune og Trøndelag fylkeskommune) 

Barnevern (salg av tjenester til Leka kommune) 

IT og brann (salg av tjenester til Leka kommune) 

PPT er et vertskommunesamarbeidet som er videreført mellom Nærøysund kommune, Leka 
kommune og fylkeskommunen i Trøndelag, hvor Nærøysund er vertskommune. 

Skatteoppkreverfunksjon samordnet for kommunene Nærøysund og Leka, og har vært 
lokalisert på Kolvereid, frem til 1.11.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble overført fra 
kommunene til staten v/Skatteetaten fra 1.11.2020. 

 

4 Organisasjon og medarbeidere 
 

 Antall årsverk 
Politisk organisering 2 
Kommunedirektør med stab 51,76 
Helse og velferd 364,38 
Oppvekst og familie 313,2 
Teknisk 86,87 
Samlet antall årsverk 818,21 
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4.1 Likestilling og diskriminering 
Likestilling er et sentralt tema i arbeidsgiverpolitikken i kommunen, uansett alder, kjønn, 
funksjonshemming, livssyn og etnisitet, samt å hindre forskjellsbehandling som strider med 
likestillings- og diskrimineringsloven.  
 
Fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger  
Tabellen under viser fordelingen av kvinner og menn i ledende stillinger i kommunen: 

Helse Kvinner Menn 

Kommunalsjef 1  

Enhetsleder 5 1 

Avdelingsleder 14 1 

Oppvekst   Kvinner  Menn  

Kommunalsjef  1  

Enhetsleder  10 4 

Avdelingsleder  5 4 

Teknisk   Kvinner  Menn  

Kommunalsjef   1 

Enhetsleder  1 3 

Avdelingsleder  1 1 

Kommunedirektørens 
stab    

Kvinner  Menn  

Kommunedirektør/ass  1  1 

Øvrig ledelse 2 2 

 

Etisk standard 
 
Det arbeides med å få på plass en temaplan for overordnet arbeidsgiverpolitikk. Det etiske 
reglementet vil inngå som en del av denne planen. Det forutsettes politisk behandling av 
temaplanen i løpet av høsten 2021.       
 

4.2  Helse, miljø og sikkerhet 
Det er etablert systemer og rutiner for kommunens HMS – arbeid. HMS-arbeidet i 2020 har 
forholdt seg til vedtatt plan for HMS. Planen er utarbeidet av partssammensatt gruppe og 
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vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. Det har vært jobbet med tiltak på tre nivå; helsefremmende, 
forebyggende og reparerende.  

Både målene og tiltakene i hms-arbeidet i Nærøysund kommune er blitt utarbeidet i 
partssammensatte grupper. Det er lagt stor vekt på at ansatte og ansattrepresentanter skal delta 
i å utarbeide mål og tiltak, for å sikre deres stemme inn i det arbeidet som gjøres. 

 

4.3  Rekruttering  
Det er utfordrende å oppnå tilfredsstillende antall søkere på sykepleierstillinger. Partene i 
Nærøysund vil sammen se på hvordan kommunen skal oppnå å rekruttere sykepleiere i den 
grad som det er behov for.  

 

4.4  Partssamarbeidet 
Partssamarbeidet i Nærøysund finner sted på ved ulike arenaer for å sikre medvirkning og 
involvering.   

Forum for hovedtillitsvalgte, der alle hovedtillitsvalgte og kommunedirektørens ledergruppe 
har 4 møter i året.  

Gjennom 2020 har det i perioder vært ukentlige møter / annenhver uke i takt med situasjonen 
rundt Covid-19. Dette for orientering og avklaring mellom partene.   

På enhetsnivå/avdelingsnivå er det HMS-møter, der de lokale verneombud og 
plasstillitsvalgte har faste møter med leder.   

Partsamarbeidet har også arenaer som arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget.  

Utover de faste arenaer er det jevnlige drøftingsmøter mellom partene, dette iht. 
hovedavtalens og hovedtariffavtalens bestemmelser.  

 

4.5  Sykefravær 2020 
Sykefraværet har totalt vært på 8,2 %.  
Fraværet fordeler seg slik:  

 Fraværsform  Alle (i %)  
 Legemeldt og egenmeldt 1 - 16 dager  1,3  
 Legemeldt 17 – 365  6,8 
 Sum   8,2 

 
Nærøysund kommune har i 2020 arbeidet både helsefremmende, forebyggende og 
reparerende tiltak hvor målet er reduksjon i sykefraværet.  
I det helsefremmende perspektivet har kommunen arbeidet med å få på plass arenaer for 
medvirkning og medbestemmelse. Dette er arenaer som er partssammensatt, dvs. at både 
arbeidsgiver og ansatt/ansattrepresentanter deltar. Eksempler på arenaer hvor partene skal 
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samarbeide på er arbeidsmiljøutvalg og i hms - møter, i tillegg til gjennomføring av 
vernerunder og medarbeidersamtaler. 

I det forebyggende perspektivet har kommunen jobbet aktivt med å få på plass en kultur der 
risikokartlegging og vurderinger blir en naturlig del av arbeidshverdagen. Risikokartlegging 
gjøres gjennom avvikssystemet, vernerunder, arbeidsmiljøkartlegginger, medarbeidersamtaler 
mm. 

I det reparerende perspektivet har kommunen utarbeidet retningslinjer for oppfølging av 
sykemeldte. Retningslinjene skal sikre at ansatte får en lik og forutsigbar oppfølging når de 
har sykefravær. Retningslinjene legger vekt på å følge folketrygdloven – med særlig søkelys 
på kapittel 8 (sykepenger). Det har vært krevende for både ansatte og ledere at kravene til 
medvirkning, som står beskrevet i folketrygdloven §8-8, er blitt praktisert etter lovens krav.  
En har i 2020 hatt størst søkelys på de ansatte som er på jobb.   

 

4.6  Organisasjonsstruktur i ny kommune 
Organisasjonsstrukturen er bygd opp ut fra den politiske beslutninga og føringa som ble lagt 
for Nærøysund kommune.  
Det er valgt ei satsing på en egen enhet som heter strategi-og samfunn som har ansvar for  
bl.a. å følge opp planverket til ny kommune.  
Rådhuset Rørvik: Politisk og administrativ ledelse, Oppvekst- og familie, teknisk avdeling, 
IT, HR og arkiv. 
Rådhuset Kolvereid: Strategi- og samfunn, helse- og velferd, økonomi, NAV. 
Administrasjonen er fordelt med kontor på begge rådhusene, og ordfører og kommunedirektør 
skal ha kontorplass på begge rådhusene. Etter vurdering fra 2020 har strategisk ledelse valgt 
fra vår 2021 å ha en fast kontordag i uka på Kolvereid. Ordfører og kommunedirektør har 
møter og kontortid også utenom denne faste dagen, men det er mer vilkårlig etter hvordan 
ukeplanen ser ut. 
Det er også valgt en oppdeling av organisasjonen med tre ledernivå. Det er under 
kommunedirektøren kommunalsjefnivå, enhetsnivå og avdelingsnivå. Det er på de største 
enhetene det brukes ned til avdelingsledernivå - for eksempel innenfor helse. Noen enheter 
bruker andre benevnelser – for eksempel innenfor skole, men ansvarsområdet er beskrevet til 
den enkelte leder. Dette er ei bevisst inndeling for å unngå at hver leder har for stort 
lederspenn, med for mange ansatte. Nærøysund kommune har gjennom sitt kvalietssystem 
satt mål for HMS oppfølging, som gir lederne stort oppfølgingsansvar både på enhetsnivå og 
opp mot den enkelte ansatte. 
Det vil i senere årsmeldinger rapporteres på flere elementer innen HMS og prosent 
medarbeidersamtaler gjennomført. Det er ei målsetting i hele organisasjonen Nærøysund 
kommune at det skal gjennomføres en årlig medarbeidersamtale med alle ansatte. 
Det vil etter ca. 2 år gjennomføres ei evaluering av organisasjonsstrukturen , dette er under 
planlegging oppstartet høsten 2021. Det er gjort mindre endringer underveis som har vært 
hesiktmessig ut fra drifta, men evaueringen vil gå på hele strukturen i organisasjonen. Det er 
naturlig å foreta en evaluering etter kommunen har vært i normal drift et par års tid, for å se 
om alle intensjonene med måten dette er valgt organisert har ført til måloppnåelse. 
Dette arbeidet vil forgå i tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene. 
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5 Kommentarer til årsregnskapet fordelt på ansvar 
 

 

 
 
 
 

100 Kommunedirektøren 24 538 22 403 2 135
110 Stabssjef fellestjenester 46 442 46 892 450-             
150 Strategi- og samfunnssjef 20 198 10 990 9 208

91 178 80 285 10 893

200 Oppvekst og familie - kommunalsjef 73 979 58 394 15 585
210 Helsestasjon - enhetsleder 6 626 7 053 426-             
212 Barnevernstjenesten - enhetsleder 31 499 27 907 3 592
213 PPT - enhetsleder 3 727 4 684 957-             
220 Austafjord barne- og ungdomsskole 7 322 7 582 261-             
221 Rørvik skole - rektor 55 544 51 844 3 700
222 Foldereid oppvekstsenter - rektor 5 882 6 039 157-             
223 Gravvik oppvekstsenter - rektor 3 829 4 329 500-             
226 Ny skole Kolvereid - rektor 39 459 39 531 72-                
228 Nærøysundet skole - rektor 12 836 13 255 419-             
231 Tårnet barnehage - styrer 6 373 6 500 127-             
233 Kolvereid barnehage - styrer 9 602 13 400 3 797-          
235 Austafjord barnehage - styrer 3 012 3 297 285-             
239 Værum barnehage - styrer 1 269 1 050 219
240 Flyktningtjenesten Nærøysund - enhetsleder 17 339 27 054 9 715-          
250 Kultur - enhetsleder 9 843 11 026 1 183-          

288 142 282 947 5 195

300 Helse og velferd - kommunalsjef 2 604 3 346-           5 949
310 Tildeling og bemanning - enhetsleder 7 171 7 517 346-             
320 Helse og mestring - enhetsleder 57 144 55 559 1 585
330 Institusjon - enhetsleder 81 032 79 818 1 213
340 Hjemmebaserte tjenester - enhetsleder 51 685 45 598 6 087
350 Miljøtjenesten - enhetsleder 30 939 27 464 3 475
360 Rus og psykisk helsearbeid - enhetsleder 12 523 15 633 3 110-          

243 097 228 243 14 854

400 Teknisk - kommunalsjef 2 238 639 1 599
410 Plan og bygg - enhetsleder 2 253 2 262 10-                
420 Kommunalteknikk - enhetsleder 30 110 27 568 2 542
430 Brann - enhetsleder 10 488 9 643 845
440 Bygg og eiendom - enhetsleder 64 862 66 383 1 520-          

109 951 106 495 3 456

* minus indikerer mindreforbruk i  forhold ti l  budsjett

Avvik      
2020

Sum kommunedirektørens stab

Sum oppvekst og familie

Sum helse og velferd

Sum tekniske

Regnskap pr ansvarsområde (tall i hele tusen)
Regnskap 

2020
Buds(end) 

2020
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Merknad: 
Beløpene brukt i tabellen over avviker noe i forhold til de beløpene som framkommer i 
regnskapsheftet på side 5 «Bevilgningsoversikt pr. ansvar». Dette skyldes at tabellen i 
regnskapsheftet er oppsatt etter regnskapsreglene. Da sees det bort fra avskrivninger, 
avsetninger og bruk av fond, samt andre finanstransaksjoner. Vedlagt årsberetningen følger 
tabell datert mars 2021 som viser sammenhengen mellom bevilgningsoversikt pr. ansvar i 
regnskapsheftet og regnskapsanalysen i årsberetningen.   

 

5.1 Vesentlige avvik 
Vesentlige avvik (mer-/mindreforbruk i kroner, og avvik i % av tildelt ramme) mellom 
budsjett og regnskap forklares slik: 

Ansvar 150    + kr 9 207 649 + 83,8 % 
Merforbruket skyldes i hovedsak utgiftsført tilskudd til bredbåndutbygging. Dette tiltaket var i 
kommunens budsjett for 2020 ført opp som en investeringsutgift og derfor innarbeidet i 
investeringsbudsjettet. Etter pålegg fra revisjonen i forbindelse med årsavslutningen av 
regnskapet, ble tilskuddet overført til driftsregnskapet.     

 
Ansvar 200   + kr 15 584 845 + 26,7 % 
Merforbruket skyldes i hovedsak at innsparingskravet i forhold til vedtatt budsjett ikke ble  
innfridd. Innsparingskravet for oppvekst og familie ble i budsjettet satt til 7,8 mill. kroner. 
Ved årets slutt stod det igjen 4,75 mill. kroner (i budsjett) som avdelingen ikke hadde klart å 
innarbeide. Regnskapet viser ellers betydelige overskridelser av lønnsbudsjettet, tilskudd 
private barnehager, kjøp av tjenester fra andre m.m.    
 
Ansvar 212   + kr 3 591 866 + 12,9% 
Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter. Kjøp av konsulenttjenester, samt kjøp 
av tjenester fra staten og fra andre kommuner. Barnevernet legger fram egen årsrapport tilt 
kommunestyret. 
 
Ansvar 233    - kr 3 797 349 – 28,3% 
Mindreforbruket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert, samt at tilskuddet fra IMDI 
ble høyere enn forutsatt i budsjettet. 
 
Ansvar 240                                 - kr 9 714 914 – 35,9% 
Mindreforbruket skyldes at det ble bosatt færre flykninger enn antatt i budsjettet. Noe som 
medførte at utbetaling av introduksjonsstønaden ble vesentlig lavere enn budsjettert. Samtidig 
ble det regnskapsført økte refusjoner fra stat, Nav og andre kommuner.    
 
Ansvar 300   + kr 5 949 373 + 177 % 
Merforbruket skyldes i hovedsak at innsparingskravet i forhold til vedtatt budsjett ikke ble  
innfridd. Innsparingskravet for helse og velferd ble i budsjettet satt til kr 6,27 mill. Ved årets 
slutt viser regnskapet at avdelingen hadde oppnådd en innsparing på kr 2,24 mill. Videre ble 
det i budjettet ført opp refusjon fra staten med kr 500 000  –  mot inntektsført refusjon kr 0. 
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Ansvar 340   + kr 6 086 867 + 13,4% 
Hjemmebaserte tjenester hadde et merforbruk 6,1 mill. kr. Noe av dette kan tilskrives ekstra 
utgifter i forhold til Covid-19 pandemien. Det generelle inntrykket er at det har vært for dårlig 
budsjettoppfølging gjennom året. Regnskapet viser betydelige merutgifter i forhold til 
budsjettet på områder som; fast lønn og faste tillegg, bruk av vikarlønn, overtidsgodtgjørelse 
samt kjøp av tjenester fra andre.  Noe av merforbruket på lønn tas inn igjen gjennom økte 
syke- og fødselspengerefusjoner.  
 
Ansvar 350   + kr 3 474 974 + 12,7 % 
Netto merforbruk skyldes i hovedsak lavere refusjoner i forhold til ressurskrevende tjenester. 
Det ble budsjettert med en inntekt på 26,7 mill. kroner - mens regnskapet viser at det kun ble 
inntektsført refusjoner på 22,0 mill. kroner Sum driftsutgiftene er som budsjettert.  

Ansvar 360                            - kr 3 110 197 - 19.9%                                                                                            

Merinntekter gjennom refusjon ressurskrevende brukere bidro til at rus og psykisk helsearbeid 
fikk et positivt driftsavvik. Det ble inntektsført 5,5 mill. kroner mer i refusjon enn det som lå 
til grunn i budsjettet.    

 
5.2  Kommunedirektøren med stab 

5.2.1 Kommunedirektøren 
Politiske behandlinger: 

Kommunestyret: 

 Politiske saker (PS) – inkl. samlesaker referatsaker: 138 
 Referatsaker (RS): 45 
 Åpen spørretime (ÅPS): 2 
 Interpellasjon/forespørsel (FO): 6 
 Grunngitte spørsmål (GGS): 2 

Formannskapet: 

 Politiske saker (PS) – inkl. samlesaker referatsaker: 194 
 Referatsaker (RS): 64 
 Orientering fra ordfører og kommunedirektør (OR): 4 

Utvalg for Næring og Natur: 

 Politiske saker (PS) - inkl. samlesaker referatsaker: 167 
 Referatsaker (RS): 22 

 
Utvalg for Folk: 

 Politiske saker (PS) – inkl. samlesaker referatsaker: 34 
 Referatsaker (RS): 3 
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5.2.2 Fellestjenester 
  
Fellestjenesten har ansvar for kommunens førstelinjetjeneste mot publikum og interne 
tjenester og støttesystemer for kommunens ansatte. Avdelingens hovedoppgaver er 
knyttet til IT, digitalisering, datasikkerhet, overordnet internkontroll, personvern, 
dokumentsenter (post/ arkiv), publikumstjenester/ service, kantinedrift, scannertjenester og 
valg.  
  
Kommentar til måloppnåelse: 
Innbyggerne i sentrum 

 2020 har vært et utfordrende år der koronapandemien har skapt utfordringer for 
kommunens tjenesteproduksjon og kontakten opp mot innbyggerne. Fellestjenesten har 
bidratt med opprettelse av digitale løsninger for de fleste tjenesteområdene for å 
kompensere for de ulempene pandemien medfører. Kommunikasjon på teams, 
hjemmekontorløsning og digitalt sentralbord har medført at avdelingens tjenester mot 
publikum og internt har blitt opprettholdt på et tilfredsstillende nivå. Digitale 
kommuneverter på rådhusene har bidratt til bedre tjenester for publikum i en tid med 
adgangsbegrensninger på rådhusene  
 Planlegging av opprettelsen av innbyggertorg ble startet i 2020, men opprettelsen av 
innbyggertorgene er utsatt til 2. halvår 2021.  
 Digitaliseringsarbeidet i kommunen skal gjennomføres som digital transformasjon der 
brukerperspektivet og samskaping er sterkt vektlagt. Strategisk ledelse deltok i 2020 på 
kompetanseløft Trøndelag for å øke egen kompetanse på digital transformasjon. 
Forberedelser til arbeidet med digital transformasjon ble startet i 2020 og videreføres i 
2021.  

 
Gi innbyggerne god tilgang til kommunal informasjon og tjenester både digitalt og i 
møte med kommunens førstelinjetjeneste      

 Det arbeidet videre med utviklingen av kommunens førstelinjetjeneste når det gjelder 
tjenestespekter og rutinebeskrivelser.   
 Fellestjenesten bidrar i redaksjonen til kommunens hjemmeside og svarer opp 
henvendelser på kommunens facebookside.   
 Det er satt i gang et arbeid for å få på plass nye bookingløsninger for kommunale 
bygg som vil bedre service og tilgjengelighet for innbyggerne. Forventes å være på plass i 
2021.  

 
Ivareta kommuneorganisasjonens behov for effektive og velfungerende 
kontorstøtteverktøy og gjennom det legge til rette for god og effektiv saksbehandling  

 Fellestjenesten bidro til å få på plass kontorstøtteverktøy for alle tjenester i Nærøysund 
i 2020. Etter planen i forbindelse med kommunesammenslåingen ble det ikke vurdert nye 
løsninger, men kun en videreføring av eksisterende løsninger i de to 
kommunene sammenslått til en «Nærøysundversjon».  
 I forbindelse med koronapandemien ble det etablert nye løsninger for 
smittesporing, bestilling av koronatest, registrering og mottak av prøvesvar samt et system 
for innkalling til vaksinering og registreringsarbeid i forbindelse med dette.  
 Det er tatt i bruk nasjonale fellesløsninger på en rekke områder som 
KS SvarInn/Ut, DigiSos, FiksFolkeregister og FiksSmittesporing  
 Når det gjelder opplæring av ansatte på bruk av kontorstøtteverktøy og rutiner har vi 
ikke oppnådd de målsettingene som ble satt for 2020. Dette vil være et av flere 
fokusområder i 2021.  
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Legge til rette for politisk virksomhet gjennom et velfungerende politisk sekretariat og 
tilrettelegging for bruk av digitale støtteverktøy  

 FirstAgenda ble tatt i bruk som plattform for elektroniske 
møtedokumenter i folkevalgte organer.  
 Det ble tilrettelagt for politiske møter på teams i perioder med nedstenging.  
 Politisk sekretariat ble fra 01.07.2020 flyttet til ansvar 100- kommunedirektøren.  

 
Utarbeide og innarbeide i organisasjonen gode rutiner for datafangst og arkivering  

 Arbeidet er igangsatt og pågår fortløpende. Pga høyt arbeidspress i 2020 som følge av 
kommunesammenslåing og koronapandemi er ikke arbeidet kommet så langt som 
planlagt.  
 Nærøysund kommune deltar i et fellesprosjekt i regi av IKA Trøndelag for utarbeiding 
av arkivplan. Prosjektet er noe forsinket, men forventes sluttført innen 31.12.2021.  

 
Forbedre interne prosedyrer og tilgjengelighet for publikum gjennom fokus på gode 
arbeidsflyter og digitalisering  

 Arbeidet med gjennomgang av arbeidsflyter og prosesser har pågått gjennom hele 
2020. Dette er et tidkrevende og kontinuerlig arbeid som fortsetter i 2021. Det vises her 
også til tidligere beskrivelse vedr. overgang til digital transformasjon og endringene 
i arbeidsmetode og kultur som en slik overgang krever.   

  
Inntak av lærlinger for å sikre rekruttering og kompetanse  

 Det ble dessverre ikke inntatt lærlinger i IKT fag og kontorfag i 2020. Dette som følge 
av lite eller ingen søknader på de utlyste lærlingplassene. Målet er å få på plass lærlinger 
på begge fagområdene i 2021.  

 
Videreutvikle og drifte kommunen sine data- og kommunikasjonssystem på en 
kostnadseffektiv og rasjonell måte, med fokus på stabilitet og driftssikkerhet  

 Arbeidet som følge av kommunesammenslåingen har pågått i hele 2020. Med de 
oppgraderingene og omleggingene som er gjort i den forbindelse er Nærøysund 
kommune i dag godt rustet på dette området.   

 
Kommentar til utvikling av tjenesten i 2020:   
Utviklingen av tjenesten har vært preget av mye arbeid i forbindelse med 
kommunesammenslåingen også i 2020. Dette har medført mindre mulighet til å fokusere på 
utvikling enn forutsatt. Nedstenginger og omlegginger i forbindelse med koronapandemien 
har forsterket dette. Overgangen til økt bruk av digitale verktøy til kommunikasjon som følge 
av nedstengingene har gitt positive effekter som vi også vil dra med oss i en 
normalsituasjon.  Det vises for øvrig til kommentarene under måloppnåelse.   
  
Kommentar til det økonomiske resultatet: Fellestjenesten avla et regnskap i balanse for 
2020 (forbruk 99 % av budsjett).   
  
Budsjetteringen for 2020 var krevende da dette var første året i ny sammenslått kommune. 
Sammenslåingen medførte betydelige endringer i arbeids- og oppgaveområdene for 
avdelingen, og relevante sammenligningstall fra begge de opprinnelige kommunene var 
derfor ikke tilgjengelige.  
Det ble også foretatt endringer i løpet av året som det til en viss grad er regulert for.   
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Dette medfører at det er en del avvik mellom budsjett og regnskap på kontoer innenfor 
avdelingens ansvarsområder. Dette gjelder spesielt på områder der kostnadene er overført 
fra andre virksomhetsområder til fellestjenesten og fordelt på kostrafunksjoner. Det ble også 
opprettet kantine ved Kolvereid rådhus i løpet av 2020 uten at budsjettet ble regulert for dette. 
Koronasituasjonen medførte mindre inntjening på salg av matvarer enn forutsatt.   
  
På inntektssiden er refusjoner økt som følge av nye avtaler om leveranse av tjenester og 
manglende oversikt over avtaler både internt og eksternt ved budsjettering.   
 

5.2.3 Strategi og samfunn 
Strategi- og samfunnsavdelingen skal bidra til å samle og forsterke kommunens utviklerrolle 
gjennom overordna strategi- og planarbeid. Oppgaveområder som ligger inn under avdelingen 
er landbruk, viltforvaltning, næring, folkehelse, kommunikasjon, naturforvaltning, klima og 
miljø og overordna planarbeid. Områdende samfunnssikkerhet og beredskap og innkjøp og 
avtaler ble i løpet av 2020 overflyttet til henholdsvis kommunedirektør og økonomi, i 
forbindelse med at personressursene knyttet til disse oppgavene ble overført fra strategi og 
samfunn. 

Ved inngangen av 2020 hadde avdelingen til sammen 13 stillinger som tilsvarte 12,5 årsverk. 
Ved utgangen av året hadde avdelingen 11 stillinger som tilsvarer 10,5 årsverk. Avdelingen 
hadde også ansatt innen landbruk som var i permisjon t.o.m oktober 2020, hvor kommunen 
leide tjenester knyttet til skog og vilt fra Bindal kommune. Fra og med november og ut året 
leide kommunen ut skogfaglige tjenester til Steinkjer kommune.  

Kommentarer til måloppnåelse nevnt i budsjettet for 2020: 

I budsjettet for 2020 hadde avdelingen følgende mål: 

 Mål 1: Etablere gode strukturer i avdelingen for samarbeid på tvers av fagfelt og 
teamarbeid, og etablere nettverk for samarbeid på tvers i organisasjonen og med 
samarbeidspartnere utenfor kommuneorganisasjonen. 

 Mål 2: Sammen med politisk nivå finne gode modeller for innbyggermedvirkning. 
 Mål 3: Utarbeide gode planer for hvordan planarbeid skal gjennomføres. 
 Mål 4: Bidra til å framskaffe og analysere statistikk og utfordringsområder som 

grunnlag i all planlegging. 
 

Strategi og samfunn har etablert interne team innenfor strategisk planlegging, næring og 
landbruk. Det er etablert er godt samarbeid via vedtatt samarbeidsavtale med Namdalskysten 
næringsforening, hvor daglig leder deltar to ganger i måneden i Team næring. Videre er en 
egen arbeidsgruppe knyttet til Kråkøya industri/næringsområde videreført som dialogarena 
mellom kommunen og havneforetaket. Nærøysund kommune også initiativ til etablering av en 
møtearena for næringskontakter i regionen med Leka og Bindal som samarbeidsparter. 

Strukturen fungerer godt internt, men samtidig er det fortsatt viktig å etablere gode interne og 
eksterne arenaer for samhandling. Internt er særlig samarbeidet opp mot teknisk avdeling 
viktig for å sikre helhetlig og felles forståelse i utviklingsrelaterte saker. Ekstern har 2020 
skapt noen begrensninger, men samarbeidet med næringsforeningen bidrar som et nyttig 
kontaktpunkt mot næringslivet. 
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Samfunnsplanen og prosessen rundt denne ble startet på for – sommeren 2020 og planarbeidet 
er gjennomført iht. prosessplanen med omfattende medvirkning fra næringsliv, innbyggere, 
samarbeidsaktører og i kommuneorganisasjonen. Kommunal planstrategi ble vedtatt av 
kommunestyret innenfor lovens krav våren 2020. Kommunen plansystem er lagt og det 
arbeides fortsatt med å forankre felles planforståelse i organisasjonen og politisk, samt 
utarbeide og tilpasse gode maler for planarbeidet og planer. Arbeidet med å utrede modeller 
for innbyggermedvirkning er ikke ferdigstilt, men vil gi mer relevans når samfunnsplanen er 
vedtatt våren 2021. 

Innbyggerundersøkelsen ga oss godt grunnlag for flere vurderinger inn i samfunnsplanen og 
både oversiktdokument for helsetilstanden og øvrig analyser innen folkehelsearbeidet er 
tilgjengelig, men det bør arbeides videre med å kontinuerlig ha oppdatert og relevant statistikk 
og analyser innen flere samfunnsområder. 

Det oppleves som krevende å forankre strategi og samfunn sin utviklerrolle, særlig internt i 
organisasjonen. Avdelingen skal være pådriver for utvikling i kommunen, sette søkelys på 
viktige samfunnsutfordringer samtidig med at avdelingen har rene forvaltningsoppgaver 
knyttet til landbruk, vilt, naturmangfold og miljø. Avdelingen har begrensa med 
personressurser til å arbeide med utadretta utviklingsoppgaver som krever stor deltagelse på 
ulike arenaer og innsikt i et bredt spekter av samfunnsområder, samt sikre nødvendig 
samhandling med andre deler av kommuneorganisasjonen som påvirker ulike deler av 
samfunnsutviklingen. 

Kommentarer til økonomisk avvik: 

Ansvar 150 Strategi og samfunn har et merforbruk på kr 9 207 649,-. Avviket skyldes at 
investeringskostnader knyttet til bredbåndsprosjekter etter revisjon må belastes 
driftsregnskapet i stedet for å være del av investeringsregnskapet som opprinnelig budsjettert. 
Til sammen er den budsjetterte rammen på kr 13,42 mill til bredbåndsprosjekter nå belastet 
driften under ansvar 150. 
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5.3  Kommunalområde Helse og velferd 
 

Generelle kommentarer fra kommunalsjef Helse og velferd: 
 
Kommunalområdet helse og velferd har et merforbruk i 2020 på kr. 14.853.859, -. 
I dette merforbruket ligger også Covid – 19 utgifter tilsvarende kr. 10.222.912, -  
 
Merforbruket er i all hovedsak fordelt slik: 
 
Legekontor     3 mill.kr 
Kjøkkendrift     2 mill.kr 
Økonomisk sosialhjelp   1,3 mill.kr 
Hjemmebaserte tjenester   6,1 mill.kr 
Miljøtjenestene   3,5 mill.kr 
 
Noe av merforbruket gjennom året er dekket via eget budsjettansvar. 
  
Det var utfordrende å legge et budsjett for 2020, da det høsten 2019 var mye ukjent for alle 
lederne, og lite tid til å sette seg inn i nødvendige regnskap og beslutninger. Det kommer frem 
når vi ser avvik i forhold til forbruk. Det er både i forhold til fast lønn og for eksempel føring 
av inntekt ressurskrevende tjenester og andre tilskudd. Derfor har blant annet noen tjenester et 
stort merforbruk, og andre mindre forbruk. Resultatet må ses i sammenheng med upresis 
budsjettering og utfordringer i første driftsår.  
   
 
Måloppnåelse:   
 
Mål i planperioden  
Nærøysund kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at 
befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon. 
Befolkningen skal sikres nødvendige tjenester når behovet oppstår.  
Hovedmål:  

 Forbygge livsstilsykdommer  
 Utjevne sosial ulikhet  

   
Mål for Helse –og velferdsavdelingen 2020  

 God samhandling mellom tjenestene og mellom kommunen og eksterne aktører  
 God kompetanse og kapasitet i tjenestene  
 Det skal være brukermedvirkning i alt plan - og utviklingsarbeid  
 Nærøysund kommune skal være en aktiv pådriver for å sikre innbyggere et tilbud om    
aktivitet, arbeid og inntektssikring  
 Rusmiddelbruken skal reduseres  
 Aktivitetstilbud for hjemmeboende og beboere på institusjon  
 Aktivitetssenter, fortsette arbeidet med fase 3 i «Helse for framtiden», med blant 
annet:   

 Dagtilbud for hjemmeboende demente  
 Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede  
 Dagtilbud for rus- psykiatri  

 Alle legehjemlene er besatt  
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På grunn av Covid – 19 ble aktivitetssenteret (tidligere Eldresenteret i Vikna) og 
7 sykehjemsrom på Rørvik sykestue planlagt som beredskapsplasser for Covid -19 smittede 
pasienter. I mai restartet arbeidet med videreføringen av aktivitetssenteret i prosjektet «Helse 
for fremtiden». Tegninger er ferdigstilt, men manglende kapasitet i teknisk enhet har ført til 
noe forsinket fremdrift. Målet er ferdigstillelse høsten 2021. 
De andre målsettingene er kommentert under ulike ansvar og temaområder. 
   
I Nærøysund kommunestyre sitt budsjettvedtak var følgende oppgaver prioritert i 2020:  
   
Inkluderende kommune (pkt.5)  
Det arbeides med å tilrettelegge for gode aktivitets - og arbeidsplasser for personer som har 
behov for det, det være seg praksisplasser i ordinær virksomhet eller gjennom tiltaket Steam. 
   
Trepartssamarbeidet (pkt.7)  
Det arbeides aktivt sammen med tillitsvalgte for å tilrettelegge for heltidsstillinger i helse – og 
velferd, blant annet med å utarbeide heldøgns- og langvaktsturnuser. Dette er også et ledd for 
å bedre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, med større kontinuitet i tjenesten og bedre 
fordeling av kompetansen hos helsepersonellet. 
Det ble innført langvaktsturnus som prøveordning i 2020, der alle ansatte fikk 100 % stilling.  
Det ble videre arbeidet med årsturnus i de hjemmebaserte tjenestene på Kolvereid, som sikrer 
ansatte høyere stillingsandeler der det er ønskelig. Årsturnusen innføres januar 2021.  
 
Kompetanseplan (pkt.9)  
Helse og velferd har deltatt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan for Nærøysund 
kommune. Ved ferdigstillelse av denne utarbeides en handlingsplan for kompetanse i Helse 
og velferd. I forbindelse med søknad om kompetansemidler utarbeides disse handlingsplanene 
innen 1. mars hvert år.  
 
Lærlinger (pkt.8)  
Det er til enhver tid 15 -20 lærlinger i våre virksomheter. Det etterstrebes å gi lærlingene en 
variert og kunnskapsbasert praksis. Det legges videre til rette for at voksne assistenter skal få 
ta fagbrev samtidig som de har arbeid hos oss, og det er nå 13 personer som er i dette løpet.  
 
Trygghetsalarmer (pkt.11)  
Trygghetsalarmer er installert i omsorgsboliger og private hjem i Nærøysund kommune.   
 
Barnetrygd (pkt.16)  
Kommunestyret vedtok i budsjett 2020 at barnetrygden ikke skulle gå til avkortning ved 
utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette er nå innført og beløpene er tilbakebetalt familier 
som ikke fikk dette beregnet i årets første måneder.   
 
Brukermedvirkning  
Brukerrepresentanter er med i helse og velferdsavdelingens plan - og utviklingsarbeid. Det er 
regelmessige brukermøter i noen enheter og det er en intensjon at dette skal være standard i 
alle tjenestene der det er hensiktsmessig. I forbindelse med arbeidet med samfunnsplanen skal 
medvirkning opp som eget tema for å finne ut hvordan vi best kan utvikle tjenestene sammen 
med brukere og pårørende.   
Tilbakemeldinger fra brukere og pårørende behandles i kvalitetsutvalget en gang pr. mnd og 
benyttes i avdelingen forbedringsarbeid. Alle klager og andre henvendelser om tjenestenivået 
behandles i kvalitetsutvalget. Det etterstrebes å gi tilbud om samtale og alle får skriftlig 
tilbakemelding.  
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Velferdsteknologi  
På grunn av en utfordrende situasjon med Covid- 19 og mye ressursbruk til dette arbeidet, ble 
ikke arbeidet med ytterligere utvikling av velferdsteknologi prioritert. Varslingssystem på 
Nærøy bo - og behandlingssenter er neste oppgave og starter 2021.  
 
Kvalitet og kompetanse 
Arbeidet med systematisk kvalitetssikring i helse – og velferdsavdelingen er godt i gang. 
Enda er ikke tjenestene i mål med å sammenstille felles praksis i ny kommune, men det 
arbeides kontinuerlig med dette. Planarbeidet i Helse og velferd med avklaring av mål og 
tiltak vil bidra i dette arbeidet. 
Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetente ansatte og i 2020 er det lagt til rette for 
videreutdanning og opplæring i tråd med kompetanseplanen. 
 
Legetjeneste  
Fra oktober 2020 ble døgnkontinuerlig legevakt i Nærøysund organisert i egen kommune. På 
grunn av ny forskrift ble det utfordrende å være en del av LINA (legevakten i Namdal) 
Kostnadsmessig har det ingen konsekvens, men det krever økt andel legehjemler.  
I 2020 fikk vi tilsatt 2 nye legestillinger og 2 LIS 1 - stillinger som fører til fast ansettelse fra 
2021.  Det arbeides videre med langsiktig planlegging for å sikre at alle legehjemlene i 
Nærøysund er besatt til 2022.   
  
Byggeprosjekter: 
Tverrveien omsorgsboliger ble ferdigstilt. 
Oppgraderingsarbeidet på legekontoret på Kolvereid er så godt som ferdigstilt  
 
Planer  
Helse og velferd deltok i arbeidet med samfunnsplanen, samt at det ble utarbeidet planer 
vedr. Covid – 19.  
  
  
Kommentarer knyttet til de ulike ansvarsområdene innen helse og velferd: 
   
Ansvar 310 Tildeling og bemanning  
 
Ressurssenteret: 
Har hatt stor utskifting av ansatte og året er brukt til opplæring av nyansatte. Avdelingene har 
grunnet dette fått lite bistand til turnus og vaktplanadministrasjon.   
Etter nedstengning grunnet korona, har Helseservicetorgene på Rørvik og Kolvereid kun vært 
bemannet på telefon.  
Brukerkontoret:  
Brukerkontoret har i 2020 behandlet 2595 saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 
19 dager.  
Stor saksmengde og utfordringer rundt sammenslåing av pasientjournalsystem, har ført til at 
enkelte saker har hatt lang saksbehandlingstid.  
Startlån/Husbank:  
Kommunen har kr 25 000 000,- i lån fra Husbanken til videreformidling i 2020.  
Det er behandlet 131 søknader om startlån, hvorav 40 søknader er innvilget.  
Total utbetaling av startlån i 2020 var på kr 22 974 322,-. 
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Kommentar til det økonomiske resultatet:   
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 345 802,-  
Dette skyldes i all hovedsak refusjon av sykepenger. Enheten har ikke innleie av sykevikar.  
   
 Ansvar 320 Helse og mestring  
Året 2020 skulle ha fokus på samordning av tjenestene i nye Nærøysund kommune for å sikre 
at brukerne får like tjenester uavhengig av hvor de bor. Det har vært prosesser knyttet til 
innflytting og drift av FriskHus, oppussing og påbygging av legekontoret på Kolvereid, samt 
samlokalisering og innflytting i nye lokaler for NAV Nærøysund. 
 
Etter drift i 2,5 måneder kom nedstengningen på grunn av Covid - 19. Dette førte til 
omdisponering av ansatte og nedstenging av Dagsenteret for demente, Frisklivssentralen, 
Hverdagsmestringsteamet, Fysio - og ergoterapitjenesten, Hukommelsesteamet og endring på 
aktivitørenes arbeidsoppgaver. Dette medførte også økt arbeidsbelastning ved legekontorene 
og endrede arbeidsoppgaver. Med dette fulgte opprettelse av Luftveispoliklinikk, 
Coronatelefon, innføring og opplæring i nye datasystemer i forhold til testing, vaksinering 
samt smittesporing.  
   
Ergoterapitjenesten   
Ergoterapitjenesten har til sammen 1,8 årsverk, men var i 2020 forsterket med 0,8 årsverk på 
bekostning av fysioterapitjenesten. Tjenesten gir tilbud til barn, unge, voksne, eldre og 
rehabilitering og habilitering i og utenfor institusjon. I perioden med nedstengning utførte 
tjenesten telefonisk og digital oppfølging av brukere. Fysiske konsultasjoner ble ikke 
gjennomført. Dette førte til stor arbeidsmengde når det ble åpnet opp for brukerkontakt.   
 
Kommunefysioterapi/hverdagsmestring  
Avdelingen har i 2020 benyttet 1,5 årsverk fysioterapeut hvorav 0,5 årsverk er knyttet til 
Hverdagsmestringsteamet som består av ergoterapeut og sykepleier. 0,8 årsverk ble overført 
til ergoterapi pga at fysioterapeut var i permisjon. Denne ressursen var planlagt brukt til 
hverdagsmestring. Etter nedstengningen pga Covid -19 og omdisponeringen av ansatte har 
Hverdagsmestringsteamet ikke hatt direkte brukerkontakt, kun telefon og 
videokonsultasjoner. Fra 1. oktober er det benyttet 0,5 årsverk fysioterapeut som prosjektleder 
for implementering av Hverdagsmestring.   
Tjenesten har et mindreforbruk på kr 428 051,-.  
 
Frisklivssentralen  
Tjenesten har 2 årsverk, men fra 1 august har 1 årsverk vært satt i vakanse. Tjenesten har vært 
nedstengt i ca. 3 måneder og personalet var omdisponert på grunn av Covid – 19. Det har vært 
meget utfordrende å drive tilbudet grunnet strenge smitteverntiltak.  
Antall henvisninger er i underkant av 100. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og 
gruppeaktiviteter relatert til livsstilsendringer og helseutfordringer. 
Frisklivssentralen har et mindreforbruk på kr 207 967,-, som skyldes vakant stillingsressurs. 
 
Hukommelsesteam  
Hukommelsesteam har 0,6 årsverk fordelt på 3 ansatte som jobber en dag pr.uke. I løpet av 
året har vi gjennomført 18 kognitive tester, 10 førerkorttester og mange 
veiledningstimer/oppfølging av pårørende/brukere, samt veiledning til ansatte ved dagsenteret 
for demente. Det er ikke avholdt pårørendeskole på grunn av smitteverntiltak.   
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Legetjenesten  
Denne tjenesten har hatt et meget høyt arbeidspress i 2020 i forbindelse med Covid – 19. Det 
har medført endrede og nye arbeidsoppgaver i forbindelse med innføring og opplæring i bruk 
av nye datasystemer, testing, vaksinering, smittesporing og betjening av koronatelefonen. 
Kontorene har vært åpne hele året og drevet tilnærmet normalt. Det har vært økt bruk av 
telefon – og videokonsultasjoner.   
Ekstra oppgaver lagt til kontoret på Kolvereid er: Opprette og drifte luftveispoliklinikken, 
bemanningen av koronatelefonen og i starten av pandemien ta ansvaret for bestillingen av 
smittevernutstyr til kommunen. Kontoret har også vært under ombygging og i den forbindelse 
ble flere leger flyttet til midlertidige kontorer.   
Begge kontorene har fortsatt et høyt vikarforbruk. I 2020 fikk vi tilsatt 2 nye legestillinger og 
2 LIS 1 - stillinger som fører til fast ansettelse fra 2021.   
 
Funksjon 24101 og 24202 har et merforbruk på kr 3 194 274,- som skyldes økte utgifter i 
forbindelse med Covid – 19.  
 
NAV  
NAV- kontoret er nå samlokalisert i nye lokaler på Kolvereid. NAV Nærøysund yter også 
tjenester for kommunene Leka og Bindal. 
Politisk vedtak i 2020 om at barnetrygden ikke skulle tas med i beregningen som inntekt ved 
sosiale utbetalinger førte til økte utgifter for livsopphold på kr 840 000,-. Det ble ikke tilført 
midler som skulle dekke disse utgiftene.   
 
Nav har et merforbruk på kr 1 310 318,- som i sin helhet er økte utgifter til livsopphold. 
 
Dagtilbud for demente  
Det ble i oktober 2020 opprettet et dagtilbud for demente på Rørvik. Dette er lokalisert i 
lokaler ved omkjøringsveien inntil Aktivitetssenteret ferdigstilles. 
 
Ansvar 330 Institusjon   
Nærøysund kommune har til sammen 98 sykehjemsplasser, hvorav 56 på Nærøy bo- og 
behandlingssenter og 42 på Rørvik sykestue. Institusjonene 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. Vi har egne 
demensavdelinger på Kolvereid og Rørvik.   
   
Belegg på NBBS og Rørvik sykestue 2020:  
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Måloppnåelse for enheten:   
I samarbeid med Telemarksforskning ble det sett på antall institusjonsplasser og konkludert 
med at 98 plasser er mye for en kommune på vår størrelse. Det vises også på 
beleggsprosenten. Kommunestyret vedtok at det skal reduseres12 plasser i løpet av 2021.  
 
Utvikling av tjenesten i 2020:  
På Rørvik sykestue er alle pasientrom oppgradert med adgangskontroll. Det betyr at det er 
adgangsbegrensning til rom. På Nærøy bo- og behandlingssenter planlegges nytt 
sykesignalanlegg, som skal effektueres i 2021.  
 
Økonomisk resultatet:   
2020 har vært et spesielt år med hensyn Covid-19. Det har blitt merutgifter til 
smittevernutstyr, smittevernavdeling og ekstrautgifter på personell på 3,3 mill. kr. Det jobbes 
med rekruttering av personell og vi har hatt store utgifter på ekstra innleie og overtid.   
 
Resultatet for 2020 viser et merforbruk på 1,2 mill.kr.  
 
Ansvar 340 Hjemmebaserte tjenester   
 
 Helsetjenester i hjemmet   

 Kolvereid 127 brukere  
 Rørvik 125 brukere  

Praktisk bistand  
 Kolvereid 65 brukere  
 Rørvik 75 brukere  

Totalt for hjemmetjenesten har det tilkommet 41 nye brukere som har fått tildelt helsetjenester 
i hjemmet. 
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Brukere pr 13.12.20 ( mht pr.b omfatter dette også miljøtjenesten/rus-psyk):  

  
   
Tjenesten har i løpet av 2020 kjøpt inn og skiftet ut alle trygghetsalarmer i kommunen. Vi har 
startet prosessen med å se på andre velferdsteknologiske løsninger som på sikt kan føre til at 
innbyggerne kan bo lengre i eget hjem og mestre mer av hverdagen selv. Dette vil gi en 
tjenesteendring og gevinstrealisering som gjør at vi kan bistå flere uten å øke omfanget av 
tjenesten. Vi har også visket ut den gamle kommunegrensen og brukere får bistand fra den 
tjenesten som er nærmest og det samarbeides mellom avdelingene om bruk av rett 
kompetanse til brukere med spesielle behov. Det har blitt jobbet frem ønsketurnus i flere av 
avdelingene. Vi ser at denne type turnus gir mulighet til økt stilling for ansatte som har 
ufrivillig deltid, samt at sykefraværet går betraktelig ned.  
   
I tråd med rapporten fra Telemarksforskning startet vi i 2020 en prosess for avvikling av 
heldøgns - omsorgsbemanning, Bjørkåstunet blir slått sammen med hjemmesykepleien fra 
01.03.2021. I den forbindelse har vi jobbet med turnus sammen med ansatte slik at 
ønsketurnus starter opp samtidig.  
   
Kommentar til det økonomiske resultatet:   
Budsjettet for 2020 bærer preg av usikkerhet under budsjettering fra høsten 2019. Det har 
vært en underbudsjettering på fastlønn som har vært umulig å hente inn i løpet av 2020.   
I tillegg har tjenesten flere ressurskrevende brukere som er tilkommet gjennom året.   
Covid-19 har ført til fravær i avdelingene som har gitt et økt forbruk på overtid og innleie, 
spesielt i perioden fra mars og ut august.  
Merforbruket knyttet til overtid er i forhold til budsjett på kr 1.006.599, -.  
Merutgifter i forbindelse med innkjøp av smittevernutstyr og ekstrautgifter på personell i 
forbindelse med covid-19 i hjemmetjenesten er på kr 2.592.971, -. 
 
Ansvar 350 Miljøtjenesten  
Miljøtjenesten har ca. 90 ansatte som ivaretar ca. 50 brukere.  
Enheten ivaretar også ordningen BPA, besøkshjem, avlastning, støttekontakt og dagtilbud.  
Avd. Kolvereid har ett bofelleskap. Arbeidet med å samlokalisere brukere og ansatte til ett 
bofelleskap i nybygg i Tverrvegen ble gjennomført desember 2019.  
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Avd. Rørvik har to bofelleskap, samt en egen bolig for avlastning. Deler av avlastningen er 
overført og samkjørt med avdeling Kolvereid og avdeling Rørvik for å benytte ressursene mer 
effektivt.  
Miljøtjenesten avdeling Kolvereid startet 01.01.20 med langvaktturnus for 8 ansatte. De 
arbeider i en liten gruppe for å gi mest mulig stabile og gode tjenester til brukere. Disse 
ansatte arbeider i 100 % stillinger, dette som en del av jobbingen mot heltidskultur i 
kommunen. Viser til punkt nr 7 i Kommunestyrets budsjettvedtak 2020 som omhandler 
heltidskultur.  
Avdeling Rørvik har startet med lange vakter på helg. Dette for å kunne gi best mulig 
tjenester for brukerne, men også for å få ned helgebelastningen. 
 
Tjenestens utvikling i 2020:   
Det var utfordrende å planlegge budsjettet for nye Nærøysund. Det ble mye overtid på avd. 
Rørvik i starten av 2020, da driften var basert på innleie og det manglet faste ansatte i mange 
stillinger. Det er ikke brukt overtid i avdeling Rørvik fra mars/april 2020.  
 
Det er ikke brukt overtid i avdeling Kolvereid. Tjenesten har hatt en belastning i drift og 
organisering i forbindelse med Covid - 19, med økte utgifter til smittevern og innleie ved 
sykdom. 
 
God utvikling med fokus på ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med frisklivssentralen og 
Ytre Namdal Vekst.  
 
Miljøtjenesten har avsluttet noen avtaler med eksterne tjenesteytere. Dette gir en årlig 
besparelse på ca kr 400 000,-. Disse har fått nytt tilbud på dagsenteret i avd. Rørvik.  
 
Økonomisk resultat:   
Merforbruket i Miljøtjenesten er på kr 3 474 974,-. 
 
Ansvar 360 Rus og psykisk helse  
Rus og psykisk helsetjeneste har totalt ca. 85 ansatte og tilbyr tjenester til ca.160 brukere, 
herunder inkludert 12 ressurskrevende brukere.  
   
Mestringsenheten har 3,6 % stilling og ivaretar brukere med lettere til moderate psykiske 
lidelser og rusutfordringer. Antallet brukere varierer fra 70 til over 100, da det til enhver tid 
skrives brukere ut og inn.  
 
Mestringsenheten ønsker å ha forebyggende fokus i tjenesten. Dette ved å gi tidlig hjelp og 
iverksette målretta tiltak for den enkelte som er i en sårbar situasjon, for å hindre utvikling av 
alvorligere psykisk sykdom. Gruppebehandling og Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) er en 
kunnskapsbaserte arbeidsmetoder for å møte framtidas utfordringer innen psykisk helse. 
I Mestringsenheten jobber det to ansatte som ivaretar tjenestens koordinatorfunksjon, og de er 
også kommunens ruskontakter som ivaretar oppfølging av ruskontrakter.  
   
Rus og psykisk helsetjeneste består også av to omsorgsavdelinger på Kolvereid og Rørvik. 
Disse avdelingene ivaretar brukere med alvorligere psykiske helseutfordringer, 
ressurskrevende tjenester og ROP brukere. Dette er tjenestene som yter hjelp døgnet rundt og 
favner også gruppen ressurskrevende brukere.  
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Utvikling av tjenesten og måloppnåelse: 
I omsorgsavdelingen Rørvik har førsteprioritet vært å starte samlokalisering av tjenesten. 
Ønsket med samlokalisering er å bygge en mer tilgjengelig tjeneste for brukerne og samle 
personalressursen for å styrke fagfellesskap. Samlokalisering av omsorgsenheten på avdeling 
Rørvik ble politisk vedtatt i juni og denne prosessen er nå godt i gang. En del av 
personalgruppen har flyttet base til Viknatunet, og pr. dags dato drives det nå renovering av 
lokaler slik at tjenesten skal kunne gi et åpent tilbud for brukerne hele døgnet. Dette er i tråd 
med Vikna kommune sitt prosjekt «Helse for fremtiden», der Aktivitetshuset skulle inneholde 
dagtilbud for denne gruppen.  
 
Laukvika Gård / Friluftsprosjektet er et 4- årig prosjekt i samarbeid med frivilligheten, med 
økonomisk støtte fra Statsforvalteren. Fokus på friluft og aktiviteter har bidratt til at brukerne 
i omsorgsenhetene har fått et nytt tilbud som legger til rette for økt livskvalitet, deltagelse, 
inkludering, tilhørighet og opplevelse av mestring.  
Vi har ansatt 3 erfaringskonsulenter i tjenesten i forbindelse med friluftsprosjektet. De bidrar 
til økt bevissthet for brukermedvirkning, likeverdighet og bedringsprosesser.Til tross for 
Covid-19 utfordringer har tjenestene greid å tilby et tilpasset aktivitetstilbud nesten hele året.  
   
Tre sykepleiere i Omsorgsenheten i avdeling Kolvereid er ferdige med tverrfaglig 
videreutdanning i psykisk helsearbeid. Ytterligere tre sykepleiere i Mestringsenheten går på 
videreutdanning i kognitiv terapi og har tatt kurslederopplæring i «Tankevirus»  
Vi vil også prioritere kurslederopplæring for å kunne tilby KID-kurs (Kurs i 
depresjonsmestring), samt at det vil søkes på opplæring i programmet RPH (Rask Psykisk 
Helsehjelp)   
   
Økonomisk resultat:  
Tjenesten viser et mindreforbruk på ca. 20 %.   
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5.4  Kommunalområde Skole og oppvekst 
Generelle kommentarer fra kommunalsjefen:  
Avdelingen oppvekst og familie består av følgende fagområder:  

 Barnehage  
 Helsestasjon  
 MAKS – Mangfold- og kvalifiseringssenter  
 Barnevern  
 Kultur  
 PPT  
 Grunnskole  

   
Målsettinger:  
Målet med samorganisering av fagområdene innenfor samme avdeling er bedre tverrfaglig 
innsats, både i forhold til målområder og tiltak. Fokus på familien, barn og unge er vesentlig, 
samtidig som opplæring og dannelse av hele mennesket gjennom kvalifisering, fritid og 
kulturaktiviteter vektlegges. Med utgangspunkt i statistikk hentet fra HUNT- undersøkelsen, 
Ung-data, elevundersøkelsen og levekårsundersøkelser, samt gjeldende lovverk for 
fagområdene, har avdelingen utarbeidet følgende overordnede mål:  
  

 Alle skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de kan mestre eget 
liv og delta aktivt i arbeid og fritid.  
 Barn og unge skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse i gode og trygge 
oppvekstsvilkår.  
 Barn, unge og deltakere skal utvikle god helsekompetanse slik at de greier å ta valg 
som fremmer god psykisk og fysisk helse.  
 Barn og unge skal ha tro på egen verdi, være inkludert og ha medvirkning på saker 
som angår dem.  
 Barn og unge skal lære å tenke kritisk, handle etisk og miljøbevisst, og få utfolde 
skaperglede, engasjement og utforskertrang.  
 Elever og deltakere skal utvikle gode grunnleggende ferdigheter som bidrar til at de 
gjennomfører videregående opplæring.  

  
I 2020 har avdelingen hatt følgende satsingsområder:  

 Etablere og innarbeide en samarbeidsstruktur.   
 Kartlegge kompetanse i avdelingen, og utvikle kompetanse på områder det er behov. I 
større grad utvikle rutiner for veiledning av ansatte i barnehage og skole, og 
kompetanseutveksling mellom fagfelt, med mål om å gi et bedre tilbud til barnet og 
familien. Utarbeide en kompetanseplan for hele avdelingen. Gjennomføre desentralisert 
kompetanseheving i barnehage og skole finansiert av statlige midler gjennom REKOM 
(barnehage) og DEKOM (skole).  
 Kartlegge eksisterende planer i de tidligere kommunene Nærøy og Vikna.  
 Etablere felles handlingsplaner og rutinebeskrivelser innen enkelte fagområder (som 
begynneropplæring, kartleggingsplaner, progresjonsplaner i barnehage osv.), samt planer 
på tvers av fagområder (som plan for overgang barnehage- skole, handlingsplan ved 
bekymring, rutinebeskrivelser for spesialundervisning).   
 Etablere et familieteam (gjennom 0 – 24 prosjekt) som arbeider forebyggende, og som 
kan veilede ved behov i samspillet mellom barn, foresatte og barnehage/skole. Teamet 
skal settes sammen av ansatte fra Tidlig-Inn koordinator, og deler av stillinger fra 
fagområdene PPT, barnevern og helsestasjonen.  
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 Videreutvikle samarbeidsstrukturer mellom fagområdene i oppvekst og familie, 
som drøftingsteam, tverrfaglig nettverk, styrernettverk og skoleledernettverk.  
 Gode grunnleggende ferdigheter i skole.  
 Videreføre PALS og LØFT metodikk i skole og barnehage.  
 Implementere MOT i hele kommunen.   

  
 Regnskap for de ulike tjenestene:  

  
 
Økonomisk resultat kommenteres på kommunalsjefnivå:   
Økonomisk sluttresultat for Oppvekst og familie kommer ut med et merforbruk på nesten 5 
millioner.  
Første år etter sammenslåing har i stor grad gått ut på å få oversikt over alle utgifter, 
systematisert og samlet utgifter som er felles, og forsøke å skape en forutsigbarhet i 
ressursfordelingen mellom fagområder av samme art – som skoler og barnehager. I 
tillegg viser regnskapstall at kommunalsjefen hadde for lite oversikt over alle utgifter, spesielt 
knyttet til barn i andre kommuner, i budsjett perioden.   
 
Avdelingen har forsøkt å samle kostnader av felles karakter, som for eksempel lisenser til 
skole og barnehage, der Vikna og Nærøy hadde ulik praksis, og fakturaer gikk både til den 
enkelte skole og til kommunen. Arbeidet med å få oversikt har stort sett kommet i mål, men vi 
har i sluttfasen på regnskapet ikke greid å gjennomføre reguleringer på tvers 
av ansvarsområder, for å gi et mer riktig bilde av inntekter og utgifter. Overskuddet på MAKS 
burde vært regulert innenfor eget område, blant annet for å dekke opp utgifter som er dekket 
innenfor kommunalsjefens ansvar. Samtidig har oppvekst og familie fulgt opp utgifter 
kontinuerlig gjennom året, og alle fagområder har hatt fokus på at driften skal være nøktern, 
men kvalitativt god og forsvarlig. I en tid med fokus på innsparing kan det være krevende å 
arbeide utviklingsrettet, men på tross av mange diskusjoner om økonomi, opplever 
kommunalsjefen at ansatte i oppvekst og familie både bidrar med nytekning og kreativitet, og 
sektoren har startet opp et felles utviklingsarbeid som vi kommer til å se frukter av i de neste 
årene.   
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Kommentarer til økonomiresultat innenfor kommunalsjefens ansvar 200:  
 
Innenfor kommunalsjefens område er det et merforbruk på 15,5 mill. kr i forhold til budsjett. 
Inkludert i dette er fordelt innsparingskrav på 4,750 mill. kr som avdelingen ikke har greid å 
innarbeide.   
 
Overforbruket har flere årsaker, men er i hovedsak knyttet til manglende oversikt og 
samhandling i tidspunktet der budsjetteringen skjedde, ettersom Vikna og Nærøy kommuner 
var seint i gang med kommunesammenslåingen.    
 
Manglende budsjettering av lisensutgifter er signalisert som en utfordring i tidligere 
rapporteringer. I inngangen til ny kommune var det ikke godt nok avklart hvor dette skulle 
budsjetteres, noe som bidro til et overforbruk på 1,5 mill. kr i lisenser knyttet til barnehage og 
skoler.  
 
Utgifter til private barnehager har et overforbruk på 3,5 mill. kr som skyldes endring i 
tilskuddssats, samt endret barnetall i den enkelte barnehage. På grunnskoleområdet er det et 
overforbruk på kr 2,8 mill.kr knyttet til barn som får skolegang og spesialundervisning i andre 
kommuner. Dette er delvis barn som har fått nye vedtak i 2019/2020, men også barn vi ikke 
hadde oversikt over ved budsjetteringen i 2019. I tillegg har avdelingen et overforbruk på 
styrket tilbud i barnehage på 1,4 mill. kr. Som skyldes flere henvisninger til PPT på dette 
området, både fra private og kommunale barnehager.  
 
Tjenesteyting/områdets utvikling i 2020:  
 

1. Barnehage  
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.   
I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, satser barnehagene på et systematisk arbeid med kommunikasjon, språk og tekst.  
Barnehagene deltar i et regionalt nettverk der det gjennomføres kompetanseheving i 
samarbeid med barnehagelærerutdanningen og Dronning Maud.  
Korona, bruk av kohorter, antall barn pr voksen og gult/rødt nivå, hindret barnehagene i å 
utnytte ressursene fullt ut. Barnehagen har mange foreldre med samfunnskritiske jobber.   
I løpet av 2020 har Kolvereid barnehage flyttet inn i nytt barnehagebygg, med plass til tre 
avdelinger for småbarn under 3 år. Det ble også igangsatt en bygging av Austafjord barnehage 
som skal ha plass til to avdelinger, og 1.1.20 ble Austafjord barnehage skilt ut fra 
Austafjord oppvekstsenter, med egen styrer.   
Værum barnehage har også vært gjenstand for diskusjoner rundt driften i 2020, fordi det var 
svært få barn igjen i barnehagen. Barnehagens drift ble vedtatt opprettholdt, og barnetallet har 
økt i oppstarten av 2021.   
 
Kommentar til det økonomisk resultat:  
Austafjord barnehage:  
Barnehagen lå innenfor budsjettramma ved årets slutt. Det var ikke store utfordringer i 
forhold til Covid-19. Barnetallet gikk litt ned høsten 2020. 
Kolvereid barnehage:  
Barnehagen hadde ett underforbruk i 2020, dette skyldes innsparinger og økte inntekter.    
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Tårnet barnehage:  
Antall barn og voksen tilpasses etter den nasjonale bemannings- og pedagognormen. Dette 
medførte en nedbemanning med 1,7 stilling for høsten 20. 
 

2. Nærøysund helsestasjon 
Helsestasjonen er lokalisert på Kolvereid og Rørvik, og utviklingsarbeidet i 2020 har 
vært rettet mot å kartlegge eksisterende arbeidsrutiner i de to tidligere kommunene, 
og etablere lik praksis.  
Helsestasjonens tilbud har med unntak av under Covid-nedstegningen i mars/april, vært 
gjennomført i samsvar med retningslinjer, samtidig som smittevernstiltak har vært 
overholdt og tilbudet av gode tjenester er opprettholdt. Tjenesten har på grunn av situasjonen 
gjennom året fått jobbet i liten grad med tjenesteutvikling og kvalitetsutviklingsarbeid. Dette 
vil være et prioritert området i 2021. Tjenesten ser et behov for å styrke skolehelsetjenesten. 
 
Kommentar til økonomisk resultat: 
 
Avdeling  Budsjett 2020  Regnskap 2020  
Avdeling Rørvik  3.232.000  2.707.000  
Avdeling Kolvereid  3.155.000  3.404.000  
Jordmortjenesten  665.000  511.000  
Totalt regnskap 2020  7.053.000  6.626.000  
   
Helsestasjonstjenesten har i 2020 et mindreforbruk totalt på tjenesten på kr 427 000,-. 
Tjenesten har drevet godt og har hatt god budsjettkontroll og budsjettdisiplin gjennom året. 
Regnskapsmessig merforbruk ved avdeling Kolvereid skyldes økte vikarkostnader ved 
sykdom, og ekstra personell innleie gjennom året.  
 
Jordmortjenesten  
Følge og beredskap  
Antall fødte 2020     
Leka kommune  6 barn  
Nærøysund kommune  94 barn  
Bindal kommune  13 barn  
   
Noen tall for 2020     
Blindalarmer  56  
Følgetjeneste   87  
Bruk av helikopter  5  
Innleggelse sykehus totalt  5  
Fødende som benyttet egenbil til sykehus  30  
Fødsel i ambulanse  5  
   
Beredskap og følgetjenesten for 2020 har vært som normalt. Fødselstallene har gått ned, noe 
som ikke er spesielt for distriktet. Dette har imidlertid ikke hatt noe å si for antallet telefoner i 
vakt, noe som er merkbart mere i år enn foregående år, uten at vi kan si eksakt hva årsaken til 
dette er, men trolig har dette en sammenheng med koronasituasjonen og den utrygghet flere 
har følt i forhold til dette. Tjenesten har også flere innleggelser med følgetjeneste dette året. 
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Tjenesten og vaktsamarbeidet er styrket med en ekstra jordmor i 60 % stilling. Hun er ikke 
fast i beredskapstjenesten, men brukes ved behov. Dette er en viktig styrking av ressurs både 
for tjenesten og i beredskap og følgetjenesten spesielt. 
 

3. MAKS – Mangfold og kvalifiseringssenter  
MAKS gjennomgikk våren 2020 en nedbemanningsprosess fordi flyktningetilstrømmingen i 
de siste årene har vært lav, og behovet for ansattressurser måtte reguleres i henhold til 
dette. Enheten ble også samlokalisert på Kolvereid på Mangfoldshuset. Internt har det derfor 
vært fokus på å bli kjent med nye kolleger og bygge et godt arbeidsmiljø.  
 
Kommentar til måloppnåelse for enheten:    
Nasjonale mål for overgang til jobb og utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram er 70 
%. Direkte overgang til jobb eller utdanning i Nærøysund kommune er for 2020 på 56 %, 
overgang til grunnskole for voksne er på 40 %, og 12 % som har avbrutt 
introduksjonsprogrammet.  
I alt er det 25 personer som er skrevet ut av introduksjonsprogrammet i 2020. Totalt er det 22 
personer som er i aktivitet etter endt introduksjonsprogram. (Grunnskole for voksne teller 
ikke inn i den nasjonale statistikken hos SSB og IMDI)   
2020 har vært et spesielt år som har medført at det har vært svært vanskelig å få 
introduksjonsdeltakere ut i praksis. Praksis er en viktig læringsarena og en viktig arena for 
nettverksbygging.   
For FVO- prosjektet (forberedende voksenopplæring) foreligger det kun foreløpige rapporter, 
ingen som i dag kan si noe om effekten av prosjektet. Formålet er at voksne skal kunne 
opparbeide seg kompetanse som kan gi dem en varig tilknytning til arbeidslivet.  
 
Kommentar til utvikling av tjenesten i 2020:    
MAKS startet et AMO - kurs i januar i samarbeid med NAV og Bedriftsakademiet. Formålet 
med kurset var å få minoritetsspråklige deltakere i jobb etter endt kurs. På grunn av Covid-19 
var det svært få som fikk fullført sin praksistid. Ved kursslutt var det 1 av 12 som hadde fått 
jobb, og 2 som fortsatt er knyttet til en bedrift, men har behov for mer opplæring i norsk før 
en ansettelse.  MAKS har invitert seg inn hos bedrifter og informert om KompetansePluss. 
Dette er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, 
regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Opplæringen skal helst skje på arbeidstakers 
arbeidsted med lærer fra voksenopplæringa. MAKS har sammen med flere bedrifter søkt på 
denne tilskuddsordningen.   
MAKS har jobbet forsiktig med å få flere etnisk norske elever inn i grunnskolen for 
voksne. Statistikken viser at det er mange voksne som mangler grunnleggende ferdigheter. 
Det er noen etnisk norske som i dag er elever ved kommunens voksenopplæring. MAKS 
jobber for å bli bedre på opplæring for de med ingen eller lite medbrakt formell kompetanse.  
 
Kommentar til det økonomiske resultatet:   
MAKS har styrt godt innenfor budsjett. Budsjettet på statlige overføringer norsktilskudd fikk et stort 
avvik. Det er det to årsaker til: det ble bosatt færre flykninger og tallgrunnlaget fra tidligere år var 
feil. Mindreforbruket på 9,7 mill. kr er med på å dekke opp merforbruket på kommunalsjefens 
område.   
 

4. Barnevern  
Barnevernet i Ytre Namdal er interkommunalt mellom Leka og Nærøysund der Nærøysund er 
vertskommune. Det er levert en egen årsrapport for barnevern som er politisk behandlet i 
Nærøysund.   
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Tjenesten har et merforbruk på 3,5 mill. kr. Dette skyldes innleie av eksterne ressurser og 
plassering av barn utenfor hjemmet. 
 

5. Kultur  
Det har vært flere store endringer internt i kulturenheten i 2020. Ny enhetsleder for kultur ble 
tilsatt fra august, og ny rektor for kulturskolen ble konstituert høsten 2020. Nærøysund 
folkebibliotek avdeling Kolvereid, flyttet inn i Nøkkrosa og ble samlokalisert sammen med 
Kolvereid skole og Nærøysund kulturskole. Alle publikumstjenester innenfor kulturområdet 
er også betydelig redusert som følge av nedstengningen og nasjonale 
smittevernsbestemmelser knyttet til Covid-19.  
 

6. Bibliotek  
Bibliotekene har hatt langt færre antall fysiske arrangement enn tidligere år. På grunn av 
smittevernsrestriksjoner har det vært nødt til å begrense antallet personer inne i biblioteket 
samtidig. Smittevernsrestriksjoner krever også to ansatte på jobb i de offentlige åpningstider, 
noe som har ført til reduksjon av åpningstider på alle avdelinger i 2020. 3 av avdelingene har 
gitt tilbud om “Take away” når bibliotekene var helt stengt. I forbindelse med flytteprosessen 
på Kolvereid var dette biblioteket helt stengt i to måneder. Det er gjennomført 11 arrangement 
og 105 klassebesøk i 2020.  
Etter at biblioteket på Kolvereid i høst ble samlokalisert med skolen og kulturskolen fikk 
elevene et bedre og nærmere forhold til biblioteket.  De fikk så vidt begynt å bruke bibliotek 
før året av omme.  Også på Austafjord og Gravvik er det kombinasjonsbibliotek som ligger i 
skolene. Bibliotekavdelingen på Rørvik har hatt tilbud til Rørvik skole hver fredag fra høsten 
2020 og ut året. Det ble ikke gjennomført noen barnehagebesøk i løpet av 2020.    
 
Kulturskolen   
Kulturskolen har etablert noen nye fagtilbud fra høsten 2020, som henger sammen med 
rekruttering av nye ansatte i større stillinger. Kulturskolen har avsluttet en veiledningsperiode 
i regi kulturskolerådet, med fokus på ny rammeplan, samhandling og det å utvikle 
læringsfelleskap mellom ledelse og ansatte, og ansatte og elever, på tvers av 
instrumentgrupper.  
Skolen har 215 elevplasser ved årsskiftet, med 174 aktive elever. 26 lærere har vært aktive i 
kulturskolen, 17 av disse i ren kulturskoleundervisning, mens 10 lærere kun er engasjert i 
forbindelse med kulturtimen, som er et breddetilbud til 1.-3. klasse som en del av SFO 
tilbudet.  
 

7. PPT  
PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste mellom Leka, fylkeskommunen og 
Nærøysund der Nærøysund er vertskommune. At PPT er en gjennomgående tjeneste med 
ansvar for barnehage, grunnskole og videregående skole er noe skolene er svært fornøyde 
med og det er kun i Ytre Namdal dette gjennomføres i hele Trøndelag.   
Årsmelding for PPT er lagt fram for eierkommunene. En ny finansieringsmodell skal 
reforhandles i 2021, da kommunene har videreført tidligere samarbeidsavtale i 2020.  
 

8. Grunnskole  
Skolene har i 2020 vært preget av stor omstilling knyttet til nedstenging i mars og april, der 
elevene fikk digital hjemmeundervisning. Fra torsdag til mandag skulle undervisningen gis 
gjennom digitale læremidler, og både elevsamtaler, tilbakemelding og vurderinger ble 
utvekslet gjennom samtaler på den digitale plattformen teams. Skoleåret har etter åpningen i 
mai hatt ordinært innhold, selv om alle aktiviteter har vært preget av 
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smittevernsarbeid. Fagfornyelsen og en fornyelse av gjeldende læreplan ble innført fra høsten 
2020, som innebar stor grad av lokal kompetanseheving gjennom digitale kompetansepakker 
som ble gjennomført på den enkelte skole. Dette arbeidet har blitt påvirket av 
nasjonalt smittevern som har begrenset muligheten for samhandling på tvers av kohorter 
internt i den enkelte skole og mellom skoler.  
  
Nærøysund har videreutdannet mange lærere i 2020. Gjennom den statlige 
ordningen Kompetanse for Kvalitet hadde vi i 2020 12 lærere på videreutdanning, i tillegg til 
at mange deltok på den desentraliserte videreutdanningen i spesialpedagogikk. To ledere har 
tatt rektorutdanning, og kommunen har også fått tilskuddsmidler til to lærerspesialister i 
lesing og skriving som arbeider opp mot alle skolene i kommunen.  
 
Belastningen på ansatte har vært høy, både grunnet økt behov for tilsyn, mindre mulighet for 
samarbeid på tvers av klassetrinn, samt at sykefravær har vært utfordrende å dekke opp internt 
når smittevernet skal opprettholdes. Behovet for renhold i timer med kroppsøving og 
svømming har også gjort at fagtilbudet her er noe redusert, fordi tiden til aktivitet har blitt 
mindre.   
 
Kommentarer til økonomisk resultat for den enkelte skole:  
 
Foldereid oppvekstsenter  
Enheten har drevet nøkternt i likhet med tidligere år, og hadde et mindreforbruk på ca.                  
kr 150 000,- i 2020.  
Gravvik oppvekstsenter  
Gravvik oppvekstsenter har et godt økonomisk resultat dette året og har et mindreforbruk på 
kr 500 000,-.  
Austafjord skole  
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 240 000,-.   
Nærøysundet skole  
Enheten har et mindreforbruk på kr 399 143,-.  
Rørvik skole  
Rørvik skole endte med et merforbruk på 3,7 mill. kr målt mot revidert budsjettramme. 
Overforbruket skyldes i hovedsak to forhold: 

1. Tap av 3,3 mill. kr i forventede refusjonsmidler fra IMDI   
2. Regnskapsført husleie på 0,98 mill. kr, som aldri var en del av budsjettrammen.    

   
Øvrige punkter som kan nevnes:    

 kr 587 000,- i merutgifter ifm. korona (kr 150 000,- på ordinær skole og kr 438 000,-
på SFO)   
 kr 260 000,- i merutgifter ifm. lærlinger (kr 225 000,- på ordinær skole og kr 35 000,-
på SFO)   
 2 mill. kr mindre i utgifter til pensjon/arbeidsgiveravgift enn budsjettert   
 kr 200 000,- i merutgifter til assistentressurs barnehage som del av et 
spesialpedagogisk tiltak (styrket tilbud førskole)    
 kr 500 000,- i merutgifter SFO til vikarer, særlig i forbindelse med behov for 
midlertidig økt bemanning rundt barn med særskilte behov samt i forbindelse med 
ferieavvikling (SFO-året ble utvidet og vi hadde mange 1. klassinger 1.8-15.8).    
 Det kan også nevnes at Rørvik skole har fått innvilget 1,38 mill. kr fra IMDI etter at 
regnskapet for 2020 ble avsluttet. Dette skulle vært inntektsført i regnskapet. 
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5.5  Kommunalområde Teknisk 
 
Generelle kommentarer fra kommunalsjefen:  
Tjenesteområdet innenfor teknisk består av bygg og eiendomsforvaltning, veg, vann og avløp, 
park og idrettsanlegg, kommunale boliger, brann, plan, byggesak og oppmåling. 
 
I tillegg har området ansvar for investeringsprosjekter. Av prosjekter som er avsluttet og 
prosjekter som er i gang kan nevnes: Kolvereid skole, Kolvereid barnehage, omgjøring 
Rådhusene, idrettshallene, Austafjord barnehage, sanering av VA anlegg, oppgradering 
renseanlegg m.m. I 2020 er det vært aktivitet tilsvarende 400 millioner kroner.  
  
Det er positivt stor aktivitet innen alle tjenesteområdene, og det jobbes godt. Den store 
aktiviteten skyldes aktivt næringsliv og aktive beboere, samt at vi selv er i 
en sammenslåingsfase som krever mye av oss. Utfordringen er å skape felles rutiner, miljø, 
internkontroll, kultur mm., samtidig som aktivitetsnivået er høyt. Dette er ressurskrevende 
arbeid og vi har ikke kommet i mål.  
 
I mars 2020 kom koronaen. Dette er og ble en belastning. Spesielt innenfor området renhold, 
hvor kravene til renhold ble økt. Koronaen har gjort at andre oppgaver måtte settes på vent.  
Sammenslåingen har gjort at området Teknisk har blitt styrket, bedre utnyttelse av ressurser 
og kompetanse.  
  
Måloppnåelse:  
I budsjettet framkommer følgende tiltak:  

 Vi vil i 2020 ha hovedfokus på organisasjonsbygging, få arbeidsrutiner på plass, 
etablere gode samhandlingsrutiner innad i teknisk, men også med de andre 
avdelingene.  

Måloppnåelse: Arbeidet er i gang. Har hatt fokus på rutiner knyttet til HMS, men er 
ikke helt i mål, grunnet korona og stor aktivitet. 
   

 Igangsette arbeidet med «Klart språk»  
Måloppnåelse: Har vært tema. I forbindelse med utarbeiding av nye maler for 
Nærøysund har det vært fokus på klart språk. 
  

 Bidra i arbeidet med kommunens planstrategi  
Måloppnåelse: Har bidratt i dette arbeidet. 
  

 Folkevalgtsopplæring  
Måloppnåelse: Det er gjennomført opplæring i utvalg for næring og natur. Utvalget 
ønsker flere bolker med opplæring, særlig innenfor plan- og bygningsloven. 
   

 Digitalisering av eiendomsarkiv  
Måloppnåelse: Arbeidet pågår. Det arbeides med rydding av eiendomsarkivet, og det 
er sendt en forsendelse til scanning hos IKA Trøndelag i Trondheim.  
   

 Heve kvaliteten på matrikkelen  
Måloppnåelse: Ingen spesielle tiltak ble gjort i 2020. 
   

 Igangsette arbeider med energiledelse, med mål om å redusere driftsutgifter  
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Måloppnåelse: Arbeidet ble ikke igangsatt grunnet ressursmangel, men det er fokus på 
energieffektiv drift. 
   

 Igangsette arbeidet med hovedplaner for veg, bygg og trafikksikkerhetsplan  
Måloppnåelse: Arbeidet følger kommunens planstrategi. 

 
 Igangsette arbeidet med ny brannordning  

Måloppnåelse: Arbeidet følger kommunens planstrategi. 
 
 Gjennomføring av planlagte investeringsprosjekter  

Måloppnåelse: Gjennomføringen følger planen. 
   

 Systematisere arbeidet med lekkasjesøk på vannledningene 
Måloppnåelse: Arbeidet er godt i gang. Lekkasjer tilsvarende 10 l/s er utbedret. 
  

 Igangsette arbeidet med hvilke strategier som skal legges for eiendommen  
«Fyret» og videreføre arbeidet med Grytbogen. 
 Måloppnåelse: Det er ikke lagt endelige strategier her, og er noe som det må avklares 
nærmere. 
  

 Skape arena for samhandling med lag og foreninger med tanke på 
tilskuddsordninger og prosjekter.  
Måloppnåelse: Arbeidet fungerer godt i forhold til spillemidler, utbyggingsavtaler o.l. 
Rutiner og systematisk arbeid er ikke på plass..  
  

 Legge grunnlaget for videre arbeid med digitalisering.  
Måloppnåelse: Arbeidet pågår kontinuerlig. Deltagelse i satsningen digital 
transformasjon. 
   

 Salg av kommunale boliger  
Måloppnåelse: Tiltaket er ikke gjennomført, og er satt på vent i forhold til vurderingen 
omkring organisering av kommunal boligmasse. 

 
  
Økonomisk resultat:   
Ansvar  Regnskap  Budsjett  Avvik  
400 – Kommunalsjef  Kr 2 238 098,-  Kr 638 740,-  Kr 1 599 358,-  
410 – 
Plan/Bygges/geodata  

  
Kr 2 252 641,-  

  
Kr 2 262 350,-  

  
Kr      – 9 709,-  

420 – 
Kommunalteknikk  

  
Kr 30 109 929,-  

  
Kr 27 568 054,-  

  
Kr 2 541 875,-  

430 - Brann  Kr 10 488 215,-  Kr   9 643 103,-  Kr    845 112,-  
440 - Byggdrift  Kr  64 862 274,-  Kr 66 382 759  Kr – 1 520 485,-  
  
SUM  

  
Kr 109 951 157  

  
Kr 106 495 006,-  

  
Kr 3 456 151,-  

  
Årsresultatet for teknisk viser et merforbruk på ca. 3,4 millioner kr. I dette ligger utgifter til 
korona, som for teknisk utgjør ca. 2,3 millioner kr, samt lavere utgifter til pensjon på ca. 0,45 
millioner kr. Det ble også gjennomført ekstraordinære vedlikeholdstiltak – tilleggsbevilgning 
korona 4 mill. kr. Utgiftene tilsvarende dette beløpet er ført, men ikke finansiert. 
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Tilleggsbevilgningen er satt på fond. I forbindelse med at det ble inngått avtale 
med SinkaBerg Hansen AS, om bidrag/sponsing av Rørvik spektrum, skal 10 mill. kr, fordelt 
på 5 år, tilfalle drift av hallene. Dette gjelder fra 2020 og 2 mill. kr er ført inn i regnskapet.   
 
I forbindelse med budsjettet for 2020 skulle teknisk redusere med ca. 3,9 mill. kr. Gjennom 
vakanser, reduksjon av stillinger reduserte vi med ca. 2,1 mill. kr. Resterende innsparingskrav 
på ca.1,8 mill. kr fra budsjettvedtak, ref. tidligere rapporter, har ikke vært mulig å 
gjennomføre.   
 
Kort kommentar til hver enhet: 
 
Ansvar 400  
Avvik skyldes ikke oppnådd innsparingskrav 1,8 mill. kr.  
Ansvar 410  
Ingen merknad  
Ansvar 420  
Driftspostene er i hovedsak innenfor budsjett, med noen tjenester med overforbruk og andre 
med mindreforbruk. Årsaken til avviket er tiltak som ble gjennomført i forbindelse med 
tilleggsbevilgning kommunen fra korona er ført her – tiltak tilsvarende ca. 3,1 mill. kr mens 
finansieringen ikke er ført.  
Ansvar 430   
Avviket skyldes i hovedsak flere utrykningen enn budsjettert og behov for vedlikehold og 
verneutstyr for å ivareta beredskap og HMS.  
Ansvar 440  
Driftspostene er i hovedsak innenfor budsjett, med noen tjenester med overforbruk og andre 
med mindreforbruk.   
Avviket skyldes inntektsføring av sponsor, 2 mill. kr. 
Ansvaret har hatt ca. 2,1 mill. kr i ekstrautgifter til koronatiltak. Som følge av stengte 
bygg pga. korona har energiforbruket vært lavere enn normalt, tilvarende i underkant av 1 
million kWh. Tapte inntekter, som følge av stengte bygg, tilsvarer ca. 0,5 mill. kr.  
 
 
Tjenesteyting/områdets utvikling i 2020: 
  
Ansvar 410 Plan/byggesak/geodata  
Det er behandlet 409 byggesøknader og 49 delingssøknader i 2020. Av disse inneholdt ca. 100 
av sakene dispensasjonssøknader. Det er gitt 20 midlertidige brukstillatelser og 92 
ferdigattester. Kommunen har mottatt 9 klager, hvorav 1 klage ble tatt til følge og 8 klager ble 
oversendt Statsforvalteren. I 5 av sakene har Stasforvalteren fattet vedtak, der 4 vedtak 
ble stadfestet og 1 ble opphevet og sendt tilbake til kommunen for ny behandling.    
   
Det er behandlet 20 utslippssøknader. Det er holdt 93 oppmålingsforretninger.    
   
Til sammen 7 reguleringsplaner ble vedtatt sendt på høring, 8 reguleringsplaner 
ble endelig vedtatt. Av de vedtatte planene var 3 kommunale (Marøya høgdebasseng, Nylandet 
del 1 og Kråkøya - del av sone 7), og 5 private (Marøyvollen, Teplingan grustak, Betzy Bergs 
gate, Holmen boligtun og Solkollen). Det ble vedtatt 3 reguleringsendringer. Kommunen 
mottok 5 klager på reguleringsplanvedtak, hvorav 2 ble tatt til følge og 3 ble oversendt 
Statsforvalteren. Kommunens vedtak ble stadfestet i alle 3 sakene.    
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Ansvar 420 Kommunalteknikk  
Det har vært et utfordrende år personellmessig pga Korona og det er ikke oppnådd ønsket 
effekt av kommunesammenslåingen. Men på grunn av at vi hadde en operativ driftsenhet på 
begge kommunesenterene klarte vi å opprettholde tilnærmet normal drift.   
  
Vann/avløp  
Det ble lagt opp til å oppfordre flest mulige til å gå over til målvannforbruk. Kommunestyret 
vedtok at vannmåleren skulle dekkes over gebyret, men innstallering skulle huseier selv ta 
ansvar for.  

 Antall søknader fra abonnenter om vannmåler – 151   
 Antall monterte vannmålere hos abonnenter – 105   
 Antall søknader om tilknytting til kommunalt vannledningsnett – 21   
 Antall søknader om tilknytting til kommunalt avløpsnett – 8   
 Tilsyn på forsyningsnett Ytre Vikna og Nærøysund vannverk v/Mattilsynet   
 

Vi har som planlagt investert i en del lekkasjesøksutstyr og kommet i gang med lekkasjesøk 
på distribusjonsnettet vårt. Det er utbedret lekkasjer tilsvarende ca. 10 l/s - ca. 315 000 000 
l/år. Dette arbeidet vil bli videreført i 2021. Har i tillegg fått installert flere vannmåler på 
distribusjonsnettet for å få bedre kontroll/overvåkning over vanndistribusjonen.   
  
Renovasjon/slam  
MNA har fått enerett til slaminnsamling og behandling i Nærøysund. 2020 som er deres første 
sesong har vært krevende med tanke på å få samkjørt og oppdatert anleggsregisteret fra 
tidligere Nærøy og Vikna.    

 Innmeldt avvik på 95 anlegg. Avvik er meldt til anleggseier med pålegg om 
utbedring.   

  
Vei og gatelys:   
Vedlikehold av veg og gatelys er gjennomført innen de rammer som er lagt. Alle våre veger er 
kartlagt i forhold til bæreevne og tilstand, som vil legge grunnlaget for temaplan veg. På 
gatelys er det gjort en del utskiftinger med ledlys og målerskap. Tariffer er gjennomgått. Det 
satses på «smarte» armaturer.    
  
Større vedlikeholdstiltak:  

o KV51317 Liaaunet – forsterkning/oppgradering    
o Belseng bru – nytt rekkverk og overflatebehandling   
o Oppgradert til asfaltdekke på Skippervegen i Ottersøy   

  
Ansvar 430 Brann  
Siden dette er første året som en kommune og ett brannvesen er det ikke gjort større 
endringer.  Driften er i stor grad vært gjort som tidligere, men det er gjort en jobb for å 
kartlegge hva vi har og hvordan vi er. Veien videre blir å prioritere områder som skal jobbes 
med og i hvilken rekkefølge.   
  
Det er langt på vei vært en nøktern bruk av ressurser, på det jevne for enheten. Det foreligger 
noe merforbruk knyttet til innkjøp for å ivareta HMS`en til mannskapene, samtidig for å 
kunne sikre en god beredskap og tjenesteytelse for kommunen.  
   
Det har vært 123 utkall til hovedstasjonene, hvorav 85 ved stasjon Rørvik og 38 ved stasjon 
Kolvereid, som har generert utrykning.    
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Hendelse   Rørvik     Kolvereid   
         
Unødig kontroll av melding   5   5   
Ulykke/redning annet   1      
Ulykke båt eller skip   2      
Ubetydelig forurensning   1      
Trafikkulykke   17   9   
Person i vann   1      
Helseoppdrag bære/løfte   1      
Helseoppdrag annet   9   6   
Falsk ABA   3   2   
Dyreoppdrag   1   1   
Branntilløp utenfor bygg   1      
Branntilløp komfyr   4      
Branntilløp i bygg annet   3   1   
Brann i skog- eller utmark   1      
Brann i skorstein   2   2   
Brann i personbil   2      
Brann i lastebil   1   1   
Brann i el installasjon u/bygning   9   5   
Brann i bygning   1   1   
Brann i annet kjøretøy   2   1   
Brann gjenoppblussing   5   2   
Avbrutt utrykning   1      
Akutt forurensning   6      
ABA teknisk/ukjent   6   2   
Totalt   85   38   
         
Totalt 2020   123      
   
   
Alle planlagte stasjonsøvelser er gjennomført. Samøvelser med andre nødetater etc ble avlyst, 
men som et grovt gjennomsnitt har alle ved hovedstasjonene hatt 10 øvelser hver.  
   
Det ble ansatt tre nye konstabler ved stasjon Kolvereid, som alle har hatt egen opplæring ved 
siden av ordinære øvelser.   
    
Forebyggende avdeling:  
 Det er utført 42 §-13 tilsyn, 29 av disse er gjennomført telefonisk. 
 Av 4 950 skorsteiner i kommunen så er 1 640 feid og det ble gjennomført 310 tilsyn.  
 
 Vi har fått sett på å komme i gang med lovmessig forvaltningsoppgaver knyttet til alt 
forebyggende arbeide. Her er fremdeles en vei å gå da vi ikke har fagsystem tilstrekkelig på 
plass, og det må gjøres en jobb i forhold til mal-oversikt til bruk for produksjon av rapporter 
og oppfølging.    
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Ansvar 440 Byggdrift   
  
Det har også i 2020 vært et hektisk år for enheten byggdrift. Arbeidet med 
kommunesammenslåing og nyansettelser både innen vaktmester/drift, renhold og ingeniør er 
videreført fra oppstarten i 2019.  
 
Det har vært utfordringer med arbeide både med tanke på Corona og personellsituasjonen ved 
avdelingen. I forbindelse med de innsparingskrav som ble satt ble flere stillinger satt i 
vakanse, dette var merkbart på både for tjenesteytingen og vedlikeholdsgjennomføring.     
 
Arbeider med de nye hallene og driftsformen på dette har vært i fokus i 2020. Det har vært 
flere driftsutfordringer med tekniske anlegg som det er arbeidet mye med. Flere andre 
prosjekter er også blitt igangsatt og overtatt. Ny barnehage på Austafjord er 
igangsatt, renoveringer på begge rådhusene, legekontor Kolvereid, Kolvereid barneskole og 
Kolvereid barnehage.  
Vi har også i 2020 gjennomført tiltak og lukket flere avvik etter brann- og el. tilsyn i våre 
bygg.  
 
Vedlikeholdsbehovet på bygningsmassen er fortsatt stort. Det er utarbeidet en tilstandsrapport 
for skolebygg i Nærøysund som tilsier et etterslep på ca. 142 mill. kr og en akutt investering 
på 2,14 mill. kr. Denne rapporten vil være en del av saken som skal legges frem i forbindelse 
med skolestruktur.  
 
Det har vært stor aktivitet med energisparetiltak på kommunale bygg også i 2020, og vi vil 
fortløpende gjennomføre lønnsomme tiltak. Energiledelse for byggdriftere er igangsatt.  
Arbeidet med miljørettet helsevern i skolebygg og barnehager er igangsatt i samarbeid med 
kommunelegen. Det er satt ut sensorer i flere bygg for kartlegging og registrering av 
inneklimaparameter som radon, VOC (flyktige gasser), CO2. Dette vil gi en god status på 
inneklimaet på byggene, samt et godt digitalt verktøy for å overvåke inneklimaet. 
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