
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 01.06.2010

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Møtet tar pause ca. kl 1200 pga. åpning av e@

Per Ørjan Hansen Solbjørg Kirknes
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/2277-14
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 28/10 01.06.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Årsregnskap og årsberetning 2009

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes.  Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Vedlegg
1 Årsregnskap 2009 for Inderøy kommune
2 Rådmannens årsberetning 2009
3 Revisjonsberetning for 2009
4 Revisjonsnotat

Bakgrunn
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Regnskap med beretning legges herved fram til politisk behandling. Hoveddokumentene er 
distribuert til kommunestyrets medlemmer tidligere og regnskapsresultatet tidligere redegjort 
for i formannskap og hovedutvalg.

Den formelle årsberetningen (i henhold til lovkrav underlagt formell revisjon) vedlegges og det 
vises til denne for så vidt gjelder en sammenfatning av regnskapet. Se også sak om Årsrapport 
hvor det gis en samlet beskrivelse av kommunens virksomhet, resultater og økonomi i 2009.

Saken omfatter godkjenning regnskapet og disponering av et regnskapsmessig overskudd på  
kr 1.757.598,62.   

Vurdering

Regnskapet er revidert og revisjonens innstilling vedlegges. Det er ikke påpekt formelle 
mangler ved regnskapet. 

I tilegg til selve revisjonsberetningen som avgis til kommunestyret, mottar rådmannen et eget 
notat fra revisjonen med mindre vesentlige merknader. Dette viser at vi fortsatt har 
forbedringspotensialet. Rådmannen vil for egen del tillegge at omleggingen til nytt 
regnskapssystem har gitt større utfordringer enn kanskje forventet, samtidig som  vi ser 
potensialer i det nye systemet som vi vil høste av på sikt.

For så vidt gjelder disponeringen av overskuddet finner rådmannen det formålstjenlig å tilrå en 
nøytral disponering og på den måten at overskuddet foreslås tillagt disposisjonsfondet. 

Dette har flere begrunnelser:

- Inderøy kommune har fortsatt behov for å styrke seg finansielt, selv om vi de tre siste 
år har forbedret vår posisjon betydelig gjennom en vesentlig reduksjon i gjeldsgraden. I 
følge Kostra utgjør våre fondsavsetninger pr. 2009 0,5 % av brutto driftsinntekter –
mens gjennomsnittet i Nord-Trøndelag utgjør 2,5 % og i landet 4,6 %. Hvert 
prosentpoeng utgjør ca 3 millioner kroner. En avsetning på 1,7 mill. kroner vil således 
øke ”prosenten” til vel 1 %!

- Hovedbegrunnelsen er likevel prinsippiell; i forhold til vesentlige økonomiske 
disponeringer bør disse tas opp i forbindelse med det ordinære budsjett- og 
økonomiplanarbeidet. Rådmannen er overbevist om at en konsekvent holdning her -
over tid - gir den beste samlede resultat for kommunen. 

- Det er ikke naturlig for rådmannen å utrede ulike mulige prioriterte formål i forbindelse 
med behandlingen av regnskapet som sådan. 

- Alternative – tilnærmet ”nøytrale” – disponeringer av overskuddet kan være 1) øke 
egenfinansieringen og redusere vedtatt lånopptak og 2) mer konkret redusere bruk av 
mva-refusjon investering til finansiering av Inderøy 2020.
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Konklusjon
Det tilrås at regnskapet godkjennes og at regnskapsmessig overskudd avsettes til 
disposisjonsfond.  Disposisjonsfondet vil etter en eventuell avsetning utgjøre kr 3.270.383,-
mill. kroner.
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INNHOLDSFORTEGNELSE:

- Hovedoversikter

- Investeringsregnskap

- Driftsregnskap

- Driftsregnskap på funksjon

- Balanseregnskap

- Noter til regnskapet
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Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
Tall  i  1000  kroner Regnskap 2009 2009 2009 Regnskap 2008
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom -1 465 0 0 -2 041
Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overftninger med krav til motytelse -828 0 0 -1 677
Statlige overføringer 0 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter, utb e o eieruttak 0 0 0 0
Sum inntekter -2 294 0 0 -3  718

UTGIFTER
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp varer og tjenester som inngår  i  kommunens tjenesteproduksjon 9 320 29 808 29 808 12 408
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 107 0 0 0
OverføOnger 965 5 502 5 502 1 838
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0
Fordelte ut ifter 0 0 0 196

Sum utgifter 10  392 35 310 35 310 14  443

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 547 0 0 2 536
Utlån 1 977 2 000 2 000 550
Kjøp av aksjer og andeler 1 159 1 144 0 489
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 280 280 0 0
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0
Avsatt til likviditetsreserven 1 291 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 5 253 3 424 2 000 3  575

Finansieringsbehov 13  352 38  734 37 310 14  300

FINANSIERING
Bruk av lån -9 108 -30 808 -30 808 -11 604
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 -20
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk -280 -280 0 0
Mottatte avdrag på utlån -466 0 0 -1 637
Overført fra driftsregnskapet -1 240 -6 046 -5 502 -1 252
Bruk av disposisjonsfond -1 164 -1 140 -1 000 0
Bruk av ubundne investenngsfond -1 751 -460 0 -67
Bruk av bundne fond -96 0 0 0
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum finansiering -14 105 -38 734 -37  310 -14 580

Udekket  /  Udisponert -753 0 0 -280
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Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
Tall  i  1000 kroner Regnskap 2009 2009 2009 Regnskap 2008
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -12 283 -11 657 -10 032 -11 480
Andre salgs- og leieinntekter -25 924 -25 749 -25 749 -24 319
Overføringer med krav til motytelse -57 833 -52 767 -48 899 -51 947
Rammetilskudd -108 340 -110 310 -106 208 -94 746
Andre statlige overføringer -17 341 -10 100 -9 504 -21 215
Andre overføringer 0 0 0 0
Inntekts- og formuesskatt -97 674 -93 786 -97 138 -90 688
Eiendomsskatt -2 826 -2 900 -2 900 -2 725
Andre direkte o indirekte skatter 0 0 0 0
Sum  driftsinntekter -322 221 -307 269 -300 430 -297 118

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 159 801 156 368 152 465 151 933
Sosiale utgifter 42 794 41 479 40 067 40 236
Kjøp av varer og tjenester som inngår  i  kommunens tjenesteproduksjon 43 970 37 729 37 525 38 276
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 14 969 14 349 14 749 15 716
Overføringer 29 715 26 925 29 879 23 843
Avskrivninger 15 910 14 057 13 910 16 956
Fordelte ut ifter -775 -456 -456 -1 059

Sum  driftsutgifter 306  383 290 452 288  138 285 901

Brutto driftsresultat -15 838 -16  818 -12 293 -11 218

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -1 324 -1 021 -1 300 -2 360
Mottatte avdra å lån -16 -15 -15 -66
Sum eksterne  finansinntekter -1 340 -1 036 -1 315 -2  426

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 11 577 12 300 13 019 16 114
Avdrag på lån 13 079 13 256 13 256 12 101
Utlån 46 50 50 44

Sum eksterne  finansutgifter 24 702 25  606 26 325 28  259

Resultat eksterne  finanstransaksjoner 23  362 24  570 25  010 25 833

Motpost avskrivnin er -15 910 -14 526 -14 057 -16 956

Netto driftsresultat -8 386 -6  774 -1 340 -2 340

BRUK  AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -1 262
Bruk av bundne fond -2 352 -1 942 -1 874 -761
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum  bruk av avsetninger -2  352 -1 942 -1  874 -2 023

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 1 240 6 046 544 1 252
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 2 170 2 170 2 670 0
Avsatt til bundne fond 5 571 500 0 3 112
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum avsetninger 8 981 8 716 3 214 4 363

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1  758 0 0 0
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Regulert budsjett Opprinnelig budsjett

Tall  11000  kroner Regnskap 2009 2009 2009 Regnskap 2008
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -97 674 -93 786 -97 138 -90 688
Ordinært rammetilskudd -108 340 -110 310 -106 208 -94 746
Skatt på eiendom -2 826 -2 900 -2 900 -2 725
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre enerelle statstilskudd -17 341 -10 100 -9 504 -21 215

Sum frie disponible inntekter -226 181 -217 096 -215 750 -209  373

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -1 324 -1 021 -1 300 -2 360
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 577 12 300 13 019 16 114
Avdra å lån 13 079 13 256 13 256 12 101

Netto  finansinntekter/-utgifter 23 333 24  535 24 975 25 855

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 2 170 2 170 2 670 0
Til bundne avsetninger 5 571 500 0 3 112
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 -1 262
Bruk av bundne avsetnin er -2 352 -1 942 -1 874 -761

Netto avsetninger 5 388 728 796 1 089

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 1 240 6 046 544 1 252
Til fordeling drift -196 220 -185 787 -189 435 -181 178
Sum fordelt til drift fra sk'ema 1B 194 462 185 787 189 435 181 178

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1  758 0 0 0
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e  ns  a  ss  ema or e a ansva

Ansvar Tekst Regnsk. Reg.budsj Oppr.budsj Regnsk.

*) Regnskap 2008 viser fordeling drift på hovedområder. Tallene blir derfor ikke
sammenlignbare.
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Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett

Tall  i  1000  kroner Regnskap 2009 2009 2009 Regnskap 2008
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer  i  anleggsmidler 10 392 35 310 35 310 14 443
Utlån og forskutteringer 3 136 3 144 2 000 1 039
Avdrag på lån 547 0 0 2 536
Avsetninger 1 571 280 0 0

Arets finansieringsbehov 15 645 38 734 37  310 18  018

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -9 108 -30 808 -30 808 -11 604
Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 465 0 0 -2 061
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 294 0 0 -3 314
Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -11 867 -30 808 -30 808 -16 979

Overført fra driftsregnskapet -1 240 -6 046 -5 502 -1 252
Bruk av avsetninger -3 291 -1 880 -1 000 -67

Sum finansiering -16 399 -38 734 -37  310 -18 298

Udekket  /  Udisponert -753 0 0 -280
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Fraregnskapsskjema 2A:
Investeringer  i  anleggsmidler
Tall  i  1000 kr

Prosj. Tekst
146 Sandvolleyballbaner Sundsand

152 Nytt datautstyr legetjenesten

155 Nye PC-er

158 Hjemmeside Inderøy

159 Fagprogram PLO

160 Nytt økonomisystem

161 TRIO

162 Kontorstøttesystem

163 NAV-støttesystem

451 Botilbud funksj.hemmede Årfall

459 Dementboliger Solstad

463 Salg av boliger,tomter

466 Nytt kontorbygg

481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen

501 Gangvei Sakshaug skole  -  Årfall

511 Ny barnehage Sakshaug

513 Røra skole, heis

514 Riving av bygning(Karius og Baktus)

515 PlanI.Næss/Venna- utb.konkurranse m.v.

519 NAV

522 Trappeheis ungdomsskolen

526  Jætåsen

527 Utbedringer etter branntilsyn

528 Vanntilførsel Røra -  Straumen

529 Tilskudd vei Venna eiendom

532 Tomtesalg Kv.bakkkan

533 Gatelys Sandvollan (v. skolen,Småland,G.h

535 Forprosjekt utbygging Sandvollan skole

538 Kulturcampus viderg.skole

539 IT-invest.(bev.2009)

540 HMS, omgjøring bygg

541 Tilrettelegging boligområde

542 Nytt kartgrunnlag

543 GPS-utstyr

544 Trafikk/parkering Kulturhus

545 Div.utskiftn.hovedvannsledning

546 Opprustning kommuneveier

557 Overtakelse og utb. Gangstadh. 1

558 Utbygging Næssjordet

Sum

Regnskap
2009
10 392 010

140

0

290

0

116

0

0

232

0

0

0

10

257

0

1 936

96

109

352

1 355

0

90

15

396

275

0

0

0

1 282

0

329

73

0

107

218

0

630

1 236

618

231

10 392

Reg.budsj.
2009

35 310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

200

0

0

0

10 000

0

0

0

1 500

6 800

0

0

0

2 000

1 500

1 000

1 000

1 000

110

200

1 000

1 000

3 000

0

0

35 310

Oppr.budsj.
2009

35 310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

200

0

0

0

10 000

0

0

0

1 500

6 800

0

0

0

2 000

1 500

1 000

1 000

1 000

110

200

1 000

1 000

3 000

0

0

35 310

Regnsk.
2008

14 443

670

27

237

83

3

1 087

21

94

5

374

13

11

22

1 825

115

0

4 725

218

569

2 424

8

1 566

26

0

67

3

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 443
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Tall  i  1000 kroner Noter Regnskap 2009 Regnskap 2008
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 12 372 709 376 704
Utstyr, maskiner og transportmidler 12 4 756 5 159
Pensjonsmidler 311 232 286 402
Utlån 7 762 6 221
Aksjer og andeler 5 6 610 5 296

Sum anleggsmidler 703 069 679 783

B. OMLØPSMIDLER 17
Kortsiktige fordringer 27 268 29 181
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd 86 542 24 514
Premieavvik 2 13 565 12 335

Sum omløpsmidler 127 375 66 029

Sum eiendeler 830 445 745 812

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 6 -1 513 -507
Bundne driftsfond 6 -11 892 -8 674
Ubundne investeringsfond 6 -288 -1 758
Bundne investeringsfond 6 -161 -257
Endring regnskapsprinsipp 22 4 110 -5 289
Regnskapsmessig mindreforbruk 22 -1 758 0
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert  i  investeringsregnskapet 10 -753 -280
Udekket  i  investeringsregnskapet 0 0
Likviditetsreserve 0 10 689
Kapitalkonto 7 -89 364 -93 493

Sum egenkapital -101 619 -99 569

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 2 -359 915 -327 982
I hendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 14 -315 916 -273 594

Sum langsiktig gjeld -675 831 -601 576

KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld -49 560 -42 165
Premieavvik 2 -3 434 -2 503

Sum  kortsiktig gjeld -52 994 -44 667

Sum egenkapital og gjeld -830 445 -745 812

MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler 62 126 15 286
Andre memoriakonti 121 412 121 412
Motkonto for memoriakontiene -62 126 -15 286
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INDERØY KOMMUNE - INVESTERINGSREGNSKAP 2009

Investeringsregnskap 2009 Side 1 av 5
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Investeringsregnskap 2009 Side 2 av 5
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Investeringsregnskap 2009 Side 3 av 5

Konto Regnskap 2009 Rev.budsjett 2009

07300 Fra fylkeskommuner (refusjoner) -185 500 0

09100 Bruk av lån -1 158 203 -8 000 000

09700 Overføringer fra driftsregnskapet -10 904 -2 000 000
515 Planlegg./ubygg.konkurranse Næssjordet 0 0

02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 90 163 0

09100 Bruk av lån -90 163 0
522 Trappeheis ungdomsskolen 0 0

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 12 000 0

04290 Mva utenfor mva-loven, investering 3 000 0

06700 Salg av fast eiendom -192 670 0
526 Jætåsen -177 670 0

02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 239 121 1 200 000

02700 Konsulent-tjenester 77 481 0

04290 Mva utenfor mva-loven, investering 79 150 300 000

09100 Bruk av lån -316 602 -1 200 000

09700 Overføringer fra driftsregnskapet -79 150 -300 000
527 Utbedringer etter branntilsyn 0 0

01150 Matvarer 250 0

02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0 6 800 000

02301 Nybygg, byggtjenester  -  kjøpte tjenenester 152 895 0

02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 7 540 0

02700 Konsulent-tjenester 114 491 0

09100 Bruk av lån -275 176 -6 800 000
528 Vanntilførsel Røra  -  Straumen 0 0

06700 Salg av fast eiendom -54 600
532 Tomtesalg Kv.bakkkan -54 600 0

02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0 1 600 000

02400 Serviceavtaler og reparasjoner 23 725 0

02700 Konsulent-tjenester 1 002 903 0

04290 Mva utenfor mva-loven, investering 255 407 400 000

09100 Bruk av lån -1 026 628 -1 600 000

09700 Overføringer fra driftsregnskapet -255 407 -400 000
535 utbygging Sandvollan skole 0 0

02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0 1 200 000

02700 Konsulent-tjenester 4 656 0

04290 Mva utenfor mva-loven, investering -4 656 300 000

09100 Bruk av lån 0 -1 200 000

09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 -300 000
538 Kulturcampus/videreg. skole 0 0

02000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 98 910 800 000
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Investeringsregnskap 2009 Side 4 av 5
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I nvesteringsregnska p 2009 Side 5 av 5
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Driftsregnskap 2009 Side 1 av 17

800

810

870

INDERØY KOMMUNE  -  DRIFTSREGNSKAP 2009

Kontogruppe Regnskap 2009 Rev.budsjett 2009

Rammetilskudd -108 292 715 -110 270 000

Andre statlige overføringer -10 610 005 -10 100 000

Skatteinntekter -100 500 152 -96 686 000

Sum driftsinntekter -219 402 872 -217 056 000
100 Fellesområde inntekter -219 402 872 -217 056 000

090 Sosiale utgifter -2 809 361 -5 070 000

190 Leie av lokaler og grunn 7 353 0

470 Overføring til private 362 399 60 000

Sum driftsutgifter - 2 439 609 -5 010 000
500 Renter og andre finansutgifter 445 865 300 000

540 Avsetning til ubundne fond 2 170 000 2 170 000

570 Overføring til investeringsregnskapet 558 680 544 000

580 Årets regnskapsmessige overskudd 1 757 599 0
Sum finansutgifter 4 932 144 3 014 000

728 Refusjon moms investeringsregnskapet -965 181 -5 502 000

770 Overføringer fra andre/private -1 548

Sum driftsinntekter -966 729 -5 502 000
900 Renteinntekter og utbytte -189 840 -300 000

950 Bruk av bundne fond -118 208 0

990 Motpost avskrivninger -14 692 503 -14 526 000

Sum finansinntekter -15 000 550 -14 826 000
101 Fellesområde diverse -13 474 745 -22 324 000

500 Renter og andre finansutgifter 11 129 756 12 000 000

510 Avdragsutgifter 13 079 400 13 256 000
Sum finansutgifter 24 209 156 25 256 000

770 Overføringer fra andre/private -379 000 -379 000
Sum driftsinntekter -379 000 -379 000

900 Renteinntekter og utbytte -901 983 -721 000
Sum finansinntekter -901 983 -721 000

102 Renter og avdrag 22 928 173 24 156 000

490 Reserverte avsetninger 1 232 300

Sum driftsutgifter 1 232 300
103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 1 232 300

020 Lønn til vikarer 16 958 0

030 Ekstrahjelp 0 8 000

040 Overtid 7 635 0

080 Godtgjørelse folkevalgte 975 592 1 127 000

090 Sosiale utgifter 276 891 331 000

100 Kontorutgifter 65 884 47 000

110 Medisiner, medikamenter og matvarer 81 341 67 000

120 Forbruksvarer 220 231 139 000

130 Post, bank og telefon 500 0

140 Annonse, reklame og informasjon 29 693 15 000

150 Opplæringstiltak 48 071 68 000
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Driftsregnskap 2009 Side 2 av 17
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Driftsregnskap 2009 Side 3 av 17
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Driftsregnskap 2009 Side 4 av 17
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Driftsregnskap 2009 Side 5 av 17
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Driftsregnska p 2009 Side 6 av 17
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Driftsregnskap 2009 Side 7 av 17
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Driftsregnskap 2009 Side 8 av 17
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Driftsregnskap 2009 Side 9 av 17
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Driftsregnska p 2009 Side 10 av 17

Side 35



Driftsregnskap 2009 Side 11 av 17

Side 36



Driftsregnskap 2009 Side 12 av 17

Side 37



Driftsregnskap 2009 Side 13 av 17

Kontogruppe Regnskap 2009 Rev.budsjett 2009
620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -4 290 -36 000
700 Overføringer fra staten -2 972 146 -2 667 000
710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -1 208 908 -677 000
729 Refusjon moms driftsregnskapet -84 178 -71 000
770 Overføringer fra andre/private -45 306 0

Sum driftsinntekter -5 588 880 -4 868 000
950 Bruk av bundne fond -315 030 -270 476

Sum finansinntekter -315 030 -270 476
415 Sandvollan skole og barnehage 8 786 540 8 859 000

010 Lønn  i  faste stillinger 15 992 571 15 629 000

020 Lønn til vikarer 1425 202 824 000
030 Ekstrahjelp 30 649 35 000
050 Annen lønn 2 648 1 000
090 Sosiale utgifter 4 532 666 4 503 000
100 Kontorutgifter 555 836 516 000
110 Medisiner, medikamenter og matvarer 126 021 117 000
120 Forbruksvarer 203 900 54 000
130 Post, bank og telefon 9 284 8 000
140 Annonse, reklame og informasjon 3 395 20 000
150 Opplæringstiltak 10 302 20 000
160 Oppgavepliktige godtgjørelser 25 004 32 000
165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 0 6 000
170 Transport/drift transportmidler 45 461 80 000
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 13 327 0
190 Leie av lokaler og grunn 38 417 45 000
200 Inventar og utstyr 166 156 108 000
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 2 800 0
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 55 769 2 000
240 Serviceavtaler og reperasjoner 22 315 110 000
250 Materialer til vedlikehold og nybygg 13 276 5 000
270 Kjøp av tjenester 5 406

350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 46 594 0
370 Kjøp av varer og tjenester fra private 73 986 50 000
429 Moms generell kompensasjonsordning 196 223 105 000
450 Overføring til kommuner 114 000
470 Overføring til private 1 750 0

Sum driftsutgifter 23 598 957 22 384 000
620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -57 019 -40 000
690 Fordelte utgifter -595 0
700 Overføringer fra staten -646 950 -360 000
710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -1 767 098 -1 399 000
729 Refusjon moms driftsregnskapet -196 223 -100 000
730 Overføringer fra fylkeskommuner -688 486 -675 000
750 Overføringer fra kommuner -849 038 -800 000
770 Overføringer fra andre/private -7 403 -15 000

Sum driftsinntekter -4 212 810 - 3 389 000
950 Bruk av bundne fond -192 051

Sum finansinntekter -192 051 0
416 Inderøy ungdomsskole 19 194 096 18 995 000
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INDERØY KOMMUNE  -  DRIFTSREGNSKAP 2009
PÅ FUNKSJON

Driftsregnskap på  funksjon
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23214001 Forskuddstrekk -5 789 163,00 0,00

23214003 Arb.giv.avgift -3 807 052,00 0,00

23214011 PÅLEGGSTREKK -8 063,00 0,00

23219018 Kommunalbanken påløpt renter 2008 0,00 -448 947,00

23219019 Kommunekreditt påløpt renter 2008 0,00 -216 858,00

23219020 Husbanken påløpt renter 2008 0,00 -177 732,00

4
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23 -52 994 058,73 -44 667 291,46
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Inderøy kommune Balanse 2009

Konto Kontotekst Note Regnskap 2009 Reg nskap 2008

25990203 Anl.modulen, avskrivning tekniske anlegg 10 945 088,87 5 424 753,74
25990204 Anhmodulen, avskrivning eiendomer 14 570 888,42 7 454 991,28
25990 Kapitalkonto 7 -89 364 059,91 -93 492 654,64

9
Side 58



10
Side 59



NOTER TIL

REGNSKAPET

Side 60



á

Side 61



INNHOLDSFORTEGNELSE NOTER

Note nr.:

1 Arbeidskapitalen
2 Pensjoner
3 Kommunens garantiansvar
4 Fordringer og gjeld til interkom.samarbeid og Kirkelig Fellesråd
5 Aksjer og andeler
6 Avsetning og bruk av fond
7 Kapitalkonto
8 Interkommunalt samarbeid, KL § 27
9 Oversikt over investeringsutgifter

10 Finansiering av investeringer
11 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet
12 Anleggsmidler - aktiveringer/avskrivninger
13 Avdrag på gjeld
14 Langsiktige lån — fordeling på lånekreditorer
15 Vesentlige forpliktelser
16 Selvkosttjenester (VAR)
17 Tap på fordringer
18 Revisjonshonorarer/eierandel
19 Kommunens virksomhet
20 Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler
21 Lønn og godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører
22 Likv.reserve, prinsippendringer og regnskapsm.mer/mindreforbr. i drift
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NOTE NR 1 Arbeidskapitalen

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
kap.  2.1
kap. 2.3
kap.  2.1
kap. 2.3

Endring arbeidskapital  ifølge balanseregnskapet
Anskaffelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  drift
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  investering
Anvendelse av midler:
Driftsregnskapet
I nvesteringsregnskapet
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  drift
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  investering
Endring arbeidskapital  ifølge bevilgningsregnskapet

Endring i ubrukte lånemidler:
Lånemidler pr. 31/12  2008
Lånemidler pr. 31/12  2009
Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap etter korrigering
Differanse
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Note 2

Kommunal Landspensjonskasse KLP

I samråd med andre pensjonsleverandører har KLP valgt en diskonteringsrente på 6% i
beregningene for 2009. I 2008 var renten 6%.

Følgende parametre er lagt til grunn for beregninger av pensjonskostnad og
pensjonsforpliktelser:

Uttak av AFP for 2009 (i %)

Andre viktige forutsetninger for å beregne pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er
forutsetningene om hvordan dødelighet og uførhet gjør seg gjeldene blant medlemmene i
pensjonsordningen,samt retten til å ta ut AFP.
Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere,
bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningene av
AFP-forpliktelsen

Uttak fra alder(i år) 62
Sykepleiere 33
Fellesordningen* 33
Fellesordningen** 45
*65 års aldersgrense **70 års aldersgrense

Estimat andel egenkapitaltilskudd pr. 31.12.2009

Pensjonsordningen for sykepleiere: kr. 766.040
Felles kommunal pensjonsordning: kr. 4.835.753  
Sum kr. 5.601.793  

Som er ført i balansen under kap. 2.21 med motpost kapitalkonto.
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PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2009

Akkumulert og amortisert premieavvik 2009 §13-1 nr e og §13-4
Antall ar premiavvik skal dekkes inn på
Akkumulert premiavvik 31.12.08
Premieavvik tidligere år ( 1/15 av akkumulert avvik 31.12.08)
Arbeidsgiveravgift av premieavvik
Akkumulert premieavvik 31.12.2009
Arbeidsgiveravgift av akk.premieavgift

nr c,d,e
15

8 961 686
736 096  Debet F
103 789  Debet F

9 300 487  Balansen
1 311 369 Balansen

321
096
225

367
816
166
908
259
700

171/konto10909 -  kred.  2.3941.770
171/ konto10993 - kred. 2.3914.700
2.1941.770 - 2.3941. 770
2.1914.700 - 2.3914.770

kredit 2.4041.770 debet 2.5990
kredit 2.4041.770 debet 2.5990
debet 24041.770 kredit 2.5990
kredit 2.4041.770 debet 2.5990
saldo 2.4041.770
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PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2009

Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2009 inkl.arb.g.avvik
og 1/15 av akkumulert premieavvik t.o.m.2008 inkl.arb.g.avgift er ført som netto inntekt på ansvar 101

i driftsregnskapet. Dette utgjør for KLP kr.386.572,-
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ENDELIG BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLE

FOR REGNSKAPSÅRET 2009 MED BUDSJETTALL FOR 2010

Vedlagte beløp kan benyttes i den enkelte kommunes regnskap iht. § 13 i forskrift av 15.12.2000 om
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Vi har tidligere levert regnskapsberegninger basert på et utvalg av kommunene. Fra og med 2009 er
regnskapsberegningen basert på samtlige kommuners bestandsdata. Tidligere ble totalbeløpene fordelt
ned på den enkelte kommune med fakturert premie som vekt. Fra 2009 benyttes den enkelte
kommunes pensjonsgrunnlag ved starten av året som vekt. Nedenfor har vi oppgitt andel (prosent) av
samlet beregnet beløp som er blitt fordelt til INDERØY KOMMUNE.

År 2007 2008 2009
Andel 0,1551 % 0,1470 % 0,1446 %

Forutsetningene anvendt i beregningene

a. Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD)

Re nska såret 2010 buds'ett) 2009 2008
Forventet avkastning 5,35% 5,85% 6,35%
Diskonteringsrente 5,00% 5,50% 6,00%
Forventet lønnsvekst 3,35% 3,79% 4,23%
Forventet G-regulering 3,35% 3,79% 4,23%

b. Basert på aktuell status for lærerne i Statens Pensjonskasse
Frivillig avgang (turn-over): 3% årlig inntil fylte 50 år, 0% årlig over dette
Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50%

Disse forutsetningene benyttes i beregningene både for ordinær pensjon i SPK og for
avtalefestet pensjon (AFP).
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PENSJONSUTGIFTER STATENS PENSJONSKASSE 2009

Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2009

Akkumulert og amortisert premieavvik  2009 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e
Antall år premiavvik skal dekkes inn på
Akkumulert premiavvik 31.12.08
Premieavvik tidligere år ( 1/15 av akk.awik 31.12.08
Arbeidsgiveravgift av avvik
Akkumulert premieavvik 31.12.2009
Arbeidsgiveravgift av akk.premieavvik

Arets estimatavvik 2009  13-3 nr c og d
Estimatavvik forpliktelse 01.01.09
Estimatavvik pensjonsmidler 01.0109
Netto estimatavvik

15
-344 793

-3 786
-534

-421 443
-59 423

-16 153 930
8 452 621

-7 701 309

Spesifisert pensjonsforpliktelse  §13-1 nr a og e og §13-2 nr c
Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.09 -93 023 820
Nåverdi av årets pensjonsopptjening -4 677 405
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -3 886 264
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik - forpliktelse
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.09 = UB

Kredit F 171/ kto.0909- debet 2.1941.370

Kredit F 171/ kto.0993- debet 2.1914.370
Balansen 2.1941.370/2.3941.370

Balansen 2.1914.370/2.3914.300

kredit 2.4041.370 debet 2.5990

kredit 2.4041.370 debet 2.5990

debet 2.4041 kredit 2.5990

1 490 965 debet 2.4041 kredit 2.5990

-100 096 524 saldo 2.4041.370
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827
074
159

462
598

debet 2.2041 kredit 2.5990

debet 2.2041 kredit 2.5990

kredit 2.2041 debet 2.5990

kredit 2.2041 debet 2.5990

saldo 2.2041.370

926
671 kredit 2.4014.300 - debet 2.5990

Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2009 inkl.arb.g.avgift
og 1/15 av akkumulert premieavvik 2008 inkl.arb.g.avgift er ført som netto utgift på ansvar101
Dette utgjør for SPK kr. 87.457,-
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NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR

*) Består av 7 lån,hvorav det første lånet er nedbetalt i 2012,og det siste i 2022
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DEL 2 KOMMUNENS DELTAKERANSVAR IKS

Selskap Eierandel Gjeld pr. 31.12.2009 Udekket
pr. 1.1.09

Komrev Trøndelag IKS 3,93 % 0,00 0,00

Komsek Trøndelag IKS 5,20 % 0,00 0,00

IKA Trøndelag IKS 3,60 % 0,00 0,00
Innherred renovasjon IKS 7,20 % 39 000,00 0,00

PPT for Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS 56 % 189 795,00 0,00

Inn-Trøndelag brannvesen IKS 16 % 21 609,67 0,00

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor 24,50 % 66 457,00 0,00

Innherred legevakt IKS 17,50 % 0,00 0,00
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NOTE NR. 4 Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid og Inderøy

kirkelige Fellesråd

Inderøy kommune har følgende fordringer på interkomm. samarbeid og Kirkelig Fellesråd_

Gjeld

• PP-tjenesten Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS: kr. 189.795,- Beløpet gjelder kommunens for

mye betalt deltakerandel i IKS-et på kr. 104.795,- og kr. 85.000,- som er PPT's årlige

driftsutgifter til Inderøy kommune.

• Innherred renovasjon kr. 39.000,-

• Inn-Trøndelag Brannvesen kr. 21.609,67

• Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor kr. 66.457,-

• Inderøy Kirkelige Fellesåd kr. 50.000,- til styrking av likviditeten.

• Inderøy kommunes gjeld til Steinkjer kommune (lnvest økonomi) er på kr. 1.299.416,77
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Note 5 OVERSIKT OVER AKSJER OG ANDELER SOM ER
FØRT SOM ANLEGGSMIDLER

Kto Tekst Antall Balanseverdi
2.2141.780 Eg,kapitaltilskudd KLP 5 601 793,00
2.2141.790 Eg,kapitaltilskudd KomRev 48 000,00
2.2141.795 Eg.kapitaltilskudd KomSek 16 000,00
2.2170.001 Norske Skog 1 aksje,a kr. 3200,-3200 1 1,00
2.2170.002 Steinkjer skyss Asa kr. 2500,- 1 2 500,00
2.2170.003 Norske potetindustrier,a kr.1,- 1 15 000,00
2.2170.005 Biblioteksentralen AL 5 1,00
2.2170.006 Trønderfrukt AL 67 20 200,00
2.2170.007 Inderøyhallen AL,a kr. 500,- 490 1,00
2.2170.008 Røra samfunnshus AL 70 1,00
2.2170.009 Inderøy samf.hus AL 135 1,00
2.2170.011 Sandvollan samf.hus AL 200 1,00
2.2170.012 Innherred produkter AS,a kr. 1000,- 9 9000,00
2.2170.018 Lyngstad samf.hus AL 350 1,00
2.2170.025 Norsk revyfagl.senter,a kr. 1000,- 3 1,00
2.2170.030 Norges kommunalbank 1 1,00
2.2170.031 Sundsøy eiendom AS,a kr. 1100,- 34 37 400,00
2.2170.032 Innherred HMS BA,a kr. 100,- 1 100,00
2.2170.033 Flyndra AS,a kr. 10.000,- 10 100 000,00
2.2170.034 01! Trøndersk mat og drikke,kr.5000,- 1 5000,00
2.2170.035 Flyndra AS, a kr. 5000 151 755 000,00

Sum bokført verdi 6 610 002,00
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Note 6 Avsetning og bruk av fond

Samlede avsetninger og bruk av fond  i  året. 2009 2008
Beholdning pr. 1.1.2009 11 195 905,18 10 174 435,53
Avsetninger 8 021 227,29 3 111 517,06
Bruk av avsetninger 5 363 258,74 2 090 047,41
Netto avsetninger 2 657 968,55 1 021 469,65
Beholdning pr. 31.12. 13 853 873,73 11 195 905,18

Disposisjonsfond 256
Beholdning 01.01 507 000,00 1 769 000,00
Bruk av fondet  i  driftsregnskapet 0,00 1 262 000,00
Bruk av fondet  i  investeringsregnskapet 1 164 215,35 0,00
Avsetninger til fondet 2 170 000,00 0,00
Beholdning 31.12 1 512 784,65 507 000,00

Bundne driftsfond 251
Beholdning 01.01 8 674 037,06 6 323 154,91
Bruk av fondene  i  driftsregnskapet 2 352 353,11 760 634,91
Bruk av fondene  i  investeringsregnskapet 0,00 0,00
Avsetninger til fondene 5 570 748,60 3 111 517,06
Beholdning 31.12 11 892 432,55 8 674 037,06

Ubundne investeringsfond 253
Beholdning 01.01 1 757 980,14 1 825 392,64
Avsetninger til fondene 280 478,69 0,00
Bruk av fondene 1 750 690,28 67 412,50
Beholdning 31.12 287 768,55 1 757 980,14

Bundne investeringsfond 255
Beholdning 01.01 256 887,98 256 887,98
Avsetninger til fondene 0,00 0,00
Bruk av fondene 96 000,00 0,00
Beholdning 31.12 160 887,98 256 887,98
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Note nr 6
Bundne og ubundne avsetninger og bruk i driftsregnskapet
Konto Ansv Funksjor Prosj Tekst

Bundne fond
Avsetninger

Regnsk. 2009 Budsj. 2009

15500 120 1200 123 Kvalitetskommuneprogrammet 239 360,16 0,00

15500 140 2020 260 Avsatt Gullfiskrockerne 30 000,00 0,00

15500 140 3850 Avsatt kulturell spaserstokk 40 000,00 0,00

15500 330 2330 306 Tiltaksplan mot fattigdom 90 000,00 0,00

15500 330 2330 330 SLT-arbeid 50 000,00 0,00

15500 330 2520 Avsatt forsterhj. Plassering 227 000,00 0,00

15500 330 8400 Avsatt skj.midler barnehage 750 000,00 0,00

15500 410 2020 Avsatt IMDI Saksaug skole 219 000,00 0,00

15500 410 2020 257 Tidlig intervensjon  i  en lærende organisasjon 215 000,00 0,00

15500 412 2020 266 Forbedring av engelskundervisn.v/Røra skole og b. 34 203,00 0,00

15500 415 2020 256 Comenius IV, Sandvollan 50 760,22 0,00

15500 415 2150 306 Tiltaksplan mot fattigdom 160 000,00 0,00

15500 510 1300 547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd 43 000,00 0,00

15500 510 2210 547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd 134 000,00 0,00

15500 510 2220 547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd 758 349,13 0,00
15500 510 2610 547 Avsatt øremerket vedl.holdstilskudd 663 600,00 0,00
15500 510 3450 Avsatt Vatn 1 366 476,09 0,00
15500 550 3251 Avsatt næringsfond 500 000,00 500 000,00

Sum 5 570 748,60 500 000,00

Bruk av avsetninger
19500 101 2831 Brukt boligtilskudd -118 208,00 0,00

19500 120 1200 123 Kvalitetskommuneprogrammet 0,00 -321 000,00

19500 140 2310 531 globale endr., norske interesser og  i  ny tid -114 700,00 0,00
19500 330 2320 Bruk helsestasjon 0,00 -43 000,00
19500 330 2330 306 Tiltaksplan mot fattigdom -60 000,00 0,00

19500 330 2412 311 Styrking oppfølgingsarbeid Rus -300 000,00 0,00
19500 330 2440 Brukt funksjonshemmede -500 000,00 0,00

19500 330 2520 Brukt funksjonshemmede -120 000,00 0,00

19500 400 2020 Fellesadm. Skole 0,00 -150 000,00
19500 410 2020 257 Tidlig intervensjon  i  en lærende organisasjon -80 000,00 -160 000,00
19500 411 2010 Skjønnsmidler barnehager -100 000,00 -40 000,00

19500 412 2010 Skjønnsmidler barnehager -80 000,00 0,00
19500 413 2010 Skjønnsmidler barnehager -80 000,00 -40 000,00
19500 414 2010 Skjønnsmidler barnehager -40 000,00 -40 000,00

19500 415 2010 Skjønnsmidler barnehager -80 000,00 -80 000,00
19500 415 2020 241 Uteområde Sandvollan skole og barnehage -10 000,00 -10 000,00
19500 415 2020 256 Comenius IV, Sandvollan -53 141,82 -41 000,00

19500 415 2020 306 Tiltaksplan mot fattigdom -32 411,67 0,00
19500 415 2150 248 Innsats Sandvollan -139 476,05 -139 476,00
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19500 416 2020 220 Gla-prosj./uteareal u-skolen -61 327,00 0,00

19500 416 2020 224 Bonustilskudd u-skolen -50 000,00 0,00

19500 416 2020 226 Gi rom for lesing, u-skolen -80 724,19 0,00

19500 520 3450 Brukt vann 0,00 -199 000,00

19500 521 3530 Brukt avløp -212 227,07 -679 000,00

19500 550 3200 Bruk næring og plan -10,00 0,00

19500 550 3602 Brukt Fellingsavgift -40 127,31

Sum -2 352 353,11 -1 942 476,00

Disposisjonsfond
Avsetninger

15400 101 8800 Avsatt diverse tiltak 2 170 000,00 2 170 000,00
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Note nr. 6 Bundne og ubundne avsetninger og bruk i invest.regnskapet.
Konto Ansvai Funksjol  Prosjekt

Bundne fond
Bruk av avsetninger

Regnskap 2009 Budsj. 2009

09500 510 2010 511 Ny barnehage Sakshaug 96 000,00 0,00

Sum 96 000,00 0,00

Disposisjonsfond
Bruk av avsetninger

09400 101 2730 009 Utvidelse aksjekapital Flyndra 140 000,00 140 000,00

09400 101 3330 546 Brukt kommunale veier 892 168,35 1 000 000,00

09400 140 3800 146 Brukt sandvolleyball Sundsand 132 047,00 0,00

Sum 1 164 215,35 1 140 000,00

Ubundet investeringsfond
Avsetninger

05480 510 8800 463 Avsatt udisponert fra 2008 280 478,69 280 000,00

Sum 280 478,69 280 000,00

Bruk av avsetninger

09480 101 2730 009 Utvidelse aksjekapital Flyndra 460 000,00 460 000,00

09480 101 8800 006 Brukt likv.reserve investering 1 290 690,28 0,00

Sum 1 750 690,28 0,00
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Note nr. 7

Debetposter i  året:

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

Avskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidler

Nedskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidler

Salg aksjer/andeler

Nedskrivning aksjer/andeler

Avdrag på utlån - sosiale utlån

Avdrag på utlån - andre utlån

Avskrivning på utlån - sosiale utlån

Avskrivning på utlån - andre utlån

Bruk av lånemidler

Endring pensjonsforpliktelser (økning)

Endring pensjonsmidler SPK

Endring pensjonsmidler KLP

Endring pensjonsmidler andre selskap

Urealisert kurstap utenlandslån

Balanse (kapital)31.12.2009

KAPITALKONTO
Inderøy kommune 2009

DEBET

Oppskrivning fast eiendom/anlegg
14 198 899,75

Saldo (kapital)1.1.2009

Kreditposter i året:

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr,
1 217 953,05 maskiner og transportmidler

460658,62

89 364 059,91

KREDIT

93 492 654,6

146 764 751,48 146 764 751,48
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NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, § 27

Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter § 27, IKS-samarbeid.

• Skattefunksjon for Inderøy som utføres av Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor med

Verran som vertskommune. Netto utgifter fordeles på de 3 kommunene etter 10 %

med like deler og 90 % etter folketall. Inderøy kommune har betalt kr. 648.953,- til

samarbeidet i 2009. Eierandel 24,5%

• PP- Tjenesten i Inderøy, Leksvik og Mosvik. Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig

elevtall pr. 1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %-

andel for Inderøy kommune utgjorde i 2009 60,53%. Eierandel 56% .Eiertilskudd

Kr. 1.745.205,- i 2009

• KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig

gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 45.961.466,- Etter fradrag

av pensjonsmidler på kr. 36.041.765,-, utgjør netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.09

kr. 9.919.701,-. Selskapet har ikke udekket underskudd pr.1.1.2010

• KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%.Selskapets langsiktige gjeld på

pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr. 2.987.305,-.Etter fradrag av

pensjonsmidler på kr. 2.165.147,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 822.158,-

Selskapet har ikke udekket underskudd pr. 1.1.2010. Eiertilskudd kr. 131.943,-

• Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16%.

Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift er på kr.

4.946.387,-. Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 4.196.894,- er netto

pensjonsforpliktelse kr. 749.493,-- Eiertilskudd er på kr. 3.246.502,-

• Innherred legevakt. Kommunens eierandel er 17,5%

• Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%
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Note nr. 9 Oversikt over investeringer 2009

Prosjek Tekst Medgått 2008 Medgått 2009 Budsjett 2009 Gj. Lånemidler

146 Sandvolleyballbaner Sundsand 670 213,45 139 881,00 0,00

152 Nytt datautstyr legetjenesten 26 862,50

155 Nye PC-er 237 375,00 289 875,00 x 0,00

158 Hjemmeside Inderøy 82 527,25 0,00

159 Fagprogram PLO 2 748,75 116 017,70 x 0,00

160 Nytt økonomisystem 1 087 061,00 0,00

161 TRIO 20 737,50 0,00

162 Kontorstøttesystem 93 747,01 231 743,50 x 0,00

163 NAV-støttesystem 4 581,25 0,00

451 BotiIbud funksj.hemmede Årfall 374 058,00 0,00

459 Dementboliger Solstad 13 125,00 0,00

463 Salg av boliger,tomter 11 305,00 10 000,00 0,00

466 Nytt kontorbygg 21 600,00 257 430,84 5 000 000,00 25 133 315,13

481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen 1 824 900,38 0,00

501 Gangvei Sakshaug skole  -  Årfall 115 197,00 1 936 069,41 200 000,00 0,00

511 Ny barnehage Sakshaug 0,00 96 000,00

513 Røra skole, heis 4 725 207,15 108 693,50 303 724,35

514 Riving av bygning(Karius og Baktus) 217 830,00 351 792,00 270 998,00

515 PlanINæss/Venna- utb.konkurranse m.v. 569 070,25 1 354 606,25 10 000 000,00 7 881 333,15

519 NAV 2 423 834,28 196 324,67

522 Trappeheis ungdomsskolen 8 438,00 90 162,80 101 399,20

526 Jætåsen 1 566 221,40 15 000,00 0,00

527 Utbedringer etter branntilsyn 25 685,00 395 752,11 1 500 000,00 1 575 412,00

528 Vanntilførsel Røra  -  Straumen 0,00 275 176,20 6 800 000,00 724 823,80

529 Tilskudd vei Venna eiendom 67 412,50 0,00

532 Tomtesalg Kv.bakkkan 3 048,00 0,00
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Sum 14 442 785,67 10 392 009,70 35 310 000,00 59 819 547,22

x)budsjettert på prosjekt 539

533 Gatelys Sandvollan (v. skolen,Smaland,G.haugen) 250 000,00 0,00

535 Forprosjekt utbygging Sandvollan skole 0,00 1 282 035,25 2 000 000,00 11 736 643,91

538 Kulturcampus viderg.skole 0,00 1 500 000,00

539 IT-invest.(bev.2009) 0,00 328 579,26 1 000 000,00 1 936 513,05

540 HMS, omgjøring bygg 0,00 73 487,50 1 000 000,00

541 Tilrettelegging boligområde 0,00 0,00 1 000 000,00

542 Nytt kartgrunnlag 0,00 107 000,00 110 000,00 0,00

543 GPS-utstyr 0,00 217 565,66 200 000,00 0,00

544 Trafikk/parkering Kulturhus 0,00 0,00 1 000 000,00 800 000,00

545 Div.utskiftn.hovedvannsledning 0,00 629 927,94 1 000 000,00 387 454,78

546 Opprustning kommuneveier 0,00 1 236 486,50 3 000 000,00 507 831,65

557 Overtakelse og utb. Gangstadh. 1 0,00 617 559,62 0,00 382 440,38

558 Utbygging Næssjordet 0,00 231 167,66 0,00 7 881 333,15
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NOTE nr. 10 Finansiering av investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse ved at kr. 753.394,64 er postert som
udisponert. Dette skyldes salg av to boliger på kr. 1.217.953,05 som ikke var budsjettert.
Resterende overskytende har gått med til å dekke prosjekt med manglende finansiering.
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole — Årfald er bl.a. dekket inn med disse midlende med
kr. 606.266,41. Bruk av tidligere års udisponert(fra 2008) på kr. 280.478,69 er disponert i sin
helhet i.h.t. budsjett.
Totale investerings utgifter utgjør kr. 10.392.009,70, unntatt formidlingslån og andre
finansutgifter.

Investeringsregnskapet er finansiert med bruk av lån på kr. 9.107.515,15. Andre
finansieringer er :Ref. fra staten på kr. 415.000,-, Andre kr. 227.896,50
Ref. fra Fylket kr. 185.500,- Salg av fast eiendom kr. 1.465.223,05. Overført fra
driftsregnskapet kr. 1.240.296,29, Bruk av tidl. års udisponert kr. 280.478,69, Bruk av disp.
fond kr. 1.164.515,35 ,- Bruk av ubundet invest. fond kr. 1.750.690,28(herunder kr.
1.290.690,28 som gjelder inndekking av negativ likviditetsreserve fra tidligere år) bruk av
bundet invest.fond på kr. 96.000,-, og avdrag formidlingslån kr. 466.055,50
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Note nr 11 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Prosjekt Tekst Beløp
004 Egenkapitalinnskudd -558 680,00

466 Nytt kontorbygg -51 486,17

501 Gangvei Sakshaug skole - Årfall -40 000,00
515 Planlegg./ubygg.konkurranse Næssjordet -10 903,65

527 Utbedringer etter branntilsyn -59 780,20
527 Utbedringer etter branntilsyn -19 370,22

535 Utbygging Sandvollan skole -255 407,05
539 IT-investeringer -65 715,85
540 HMS, omgjøring bygg -14 697,50

543 GPS-utstyr -40 000,00
546 Opprusting kommuneveier -124 255,65

Sum -1 240 296,29
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Note 12 Anleggsmidler

Inventar/Utstyr Kjøretøy Tekniske anlegg Eiendommer Sum

Ansk. kost. 1.1.2009 4 247 352,83 911 710,77 129 609 999,93 247 094 387,12 381 863 450,65

Aktivering(tilgang) 1 290 781,12 0,00 4 416 397,35 4 684 831,23 10 392 009,70

Avskriving(avgang) 1 523 384,71 170 282,77 5 520 335,13 6 984 897,14 14 198 899,75

Ansk. kost. 31.12.2009 4 014 749,24 741 428,00 128 506 062,15 244 794 321,21 378 056 560,60

Oppskriving 0,00 0,00 0,00 1 086 953,05 1 086 953,05

Nedskriving 0,00 0,00 0,00 1 678 611,67 1 678 611,67

Bokført verdi 31.12.2009 4 014 749,24 741 428,00 128 506 062,15 244 202 662,59 377 464 901,98

økonomisk levetid 5-10år 10år 20-40år 40-50år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær
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NOTE nr. 13 Avdrag på gjeld

Avdrag

Betalt avdrag, drift

Beregnet minste lovlige avdrag

Differanse

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

I tillegg har kommunen betalt kr. 546.617,50 som er belastet investeringsregnskapet som
gjelder avdrag formidlingslån.

*) Kommunen beregner minste tillatte avdrag etter KL § 50 nr. 7 En forenklet formel benyttes
etter anbefaling av NKRF, da den gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger på
lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er sum langsiktig gjeld pr. 1.1.2009 dividert på sum
anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet.

Kommunen har betalt kr. 2.601.340,- mer enn minste lovlige avdrag.

Note nr. 14 Langsiktige lån

Fordeling av gjeld på de ulike lånekreditorene:

•

•

•

•

Sum

KLP/Kommunekreditt
Husbanken startlån,formidlingslån
Husbanken andre lån
Kommunalbanken

Budsjett 2009

kr. 79.222.898,-
kr. 9.811.992,-
kr. 5.721.600,-
kr.167.211.300 -
kr. 315.915.790 -

Andel flytende lån utgjør 73 % og fastrentelån 27%
Flytende lån rentejusteres hver 3.måned(3 mndr. NIBOR)

Regnskap
2009

13.256.000 13.079.400,-

10.478.060 *)

2.601.340

Regnskap
2008
12.100.982,-

10.340.465,70

25% av den flytende lånemassen er rentesikret for 2010. Dette utgjør kr. 57.487.500,-

2.967.931,22
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NOTE NR 15 VESENTLIGE FORPLIKTELSER

Avtale: Årlig driftsutg.: Avtalens utløp

Økonomisamarbeid INVEST 1 696 000,00 Løper fortløpende

Fastlegeavtaler 2 000 000,00 Løper fortløpende

Innherred interkomm. Legevakt IKS 1 006 000,00 Løper fortløpende

Kjøp av tjenester fra Flyndra 2 970 000,00 Løper fortløpende

Inderøy Kulturhus 1 665 000,00 Kontinuerlig, 1 års varsel om endring
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Det ble budsjettert med bruk av fond vatn med kr. 199.000,- og bruk av fond avløp med kr.
679.000,- . Regnskapet viser avsatt til fond vatn med kr. 1.366.476,09 og bruk av fond avløp
med kr. 212.227,07. Det store avviket på vatn skyldes investeringer som var planlagt og tatt
høyde for i budsjettet i 2009, men som er utsatt. Gjelder bl.a Vanntilførsel Røra —
Straumen.Utgiftene er derfor blitt mye mindre som har resultert i avsetning i stedet for bruk
av fondet.
Når det gjelder avløp , har avsetningen her også blitt vesentlig mindre enn budsjettert. Skyldes
at noen ekstraordinære vedlikeholdstiltak har blitt utsatt.
VAR-område spredt bebyggelse er ikke skilt ut som eget regnskap i 2009, men er inkludert i
område avløp.
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Note nr. 17 Tap på fordringer

Funksjon 1203,2010 og 2020 gjelder hovedsaklig foreldede krav.
Funksjon 2150 er kr. 29.500,- inntf.dobbelt i 2008, mens resten er foreldet krav.
Funksjon 2650 gjelder i alt vesentlig foreldede krav husleie trygdeboliger.
Funksjon 2831 er dobbelt utbetalt tilskudd.
Funksjon 2530 og 2540 gjelder for mye innt.ført ress.krevende brukere i 2008. Tilbakeføres derfor i 2009.

Ansvar Tekst Funksjon Tekst Regnsk. 2009 Budsj.2009 Regnsk. 2008
101 Fellesområde diverse 1200 Administrasjon 0,00 60 000,00
101 Fellesområde diverse 1203 økonomi 63 104,93 0,00
101 Fellesområde diverse 2010 Førskole 4 341,00 0,00 913,20
101 Fellesområde diverse 2020 Grunnskole 17 780,00 0,00
101 Fellesområde diverse 2150 SFO 34 622,50 0,00
101 Fellesområde diverse 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 1 370,00 0,00
101 Fellesområde diverse 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering 395,00 0,00
101 Fellesområde diverse 2650 Kommunalt disponerte boliger 120 110,00 0,00 14 285,00
101 Fellesområde diverse 2831 Lokaler kulturskolen 20 208,00 0,00
101 Fellesområde diverse 3700 Bibliotek 2 468,00 0,00
310 Pleie- og omsorg 2530 Pleie, omsorg,hjelp og rehab.  i  institusjon 204 330,00 0,00
320 Bistand funksjonshemmede 2540 Kj.tj. knyttet til pleie,omsorg,hjelp til hj.boend 432 210,00 0,00
330 Helse,rehab. og barnevern 2412 Psykiatriteam 0,00 10 000,00

Sum 900 939,43 70 000,00 15 198,20

Side 89



NOTE nr 18 Revisjonshonorarer

Tekst Regnskap 2009 Forrige år

Honorar for regnskapsrevisjon 578.000,- 545.000,-
Honorar for rådgivning 0,- 0,-

Sekretariatet for Kontrollutvalget er KomSek Trøndelag IKS. Godtgjørelsen til
KomSek var på kr. 131.943,- i 2009. I 2008 var den kr. 154.534,-

DEL 2 NOTE Eierandel

Inderøy kommunes egenkapitalinnskudd i KomRev Trøndelag IKS er på kr. 48.000,-
Egenkapitalinnskuddet i KomSek Trøndelag IKS er på kr. 16.000,-

Beløpene er ført opp i balansen på sektor 2.21, aksjer og andeler
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NOTE 19 Kommunens virksomhet

Kommunen er organisert etter 2- nivå modell med
• Rådmann og 2 kommunalsjefer med stabsfunksjon service,stab og støtte

som omfatter servicetorg, økonomi(sentral rådgivningsfunksjon),felles IT-tjeneste m.v
(fra august 2009 har 1 kommunalsjefstilling vært vakant)

• 14 resultatenheter

(Fra 1.1.2010 rådmann og en kommunalsjef. 13 resultatenheter.)

Kommunen er deltaker i KomRev Trøndelag IKS, KomSek Trøndelag IKS, Inn — Trøndelag
brannvesen IKS, Innherred Renovasjon IKS, PP-tjenesten for Inderøy, Leksvik og Mosvik
IKS, Ika Trøndelag IKS, Innherred legevakt IKS.
Skatteoppkreverfunksjonen for Inderøy er underlagt Verran kommune som vertskommune.
Okonomifunksjonen (regnskap,lønn,innfordring og fakturering) utføres av Steinker kommune
som §28 samarbeid.

NOTE 20 Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Kommuneregnskapet er ført i hht bestemmelsene i Kommuneloven, forskritIer og god
kommunal regnskapsskikk.

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre
eiendeler er omløpsmidler.
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NOTE nr. 21 Lønn og godtgjørelse til administrasjonssjef og
ordfører

2009 2008

Kommunen hadde 335 årsverk pr. 31.12.2009 fordelt på 482 ansatte.
Dette tallet har gått merkbart ned siden 2007, da det var 360 årsverk fordelt på 530
ansatte.
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Note 22 Likviditetsreserven, prinsippendringer og regnskapsmessig

mer/mindreforbruk i driftsregnskapet.

Saldoen på likviditetsreserven skal etter §7 i Forskift om årsregnskap og årsberetning være avviklet innen
utgangen av 2009.

Likviditetsreserven fremstår i balansen som en egenkapitalpost som har sitt motstykke i
omløpsmidlene. Likviditetsreserven ble tidligere kalt kontantbeholdningen. Det var flere
endringer i kommunenes regnskapsforskrifter i 1992 og 1993. Hovedendringen kom i 1992
og noen korrigeringer ble gjort i 1993 og den endelige forskriften som er av interesse fikk sin
ikraf-ttredelse 1.1.1994. Endringen i 1992 medførte at kommunene måtte endre sine balanser
og blant annet opprette kontoer for fond til erstatning for de tidligere balansepostene for
overførte ubrukte bevilgninger.

Etter de tidligere forskriftene, som ble endelig erstattet 1994, var kontantbeholdningen en del
av kapitalkontoen. De tidligere reglene fastslo at kontantbeholdningen var en del av
kommunens kapitalmidler som ikke kunne brukes til driftsformål. Dette innebar at all bruk av
kontantbeholdningen utelukkende måtte skje til investeringsformål. Styrking av
kontantbeholdningen kunne imidlertid skje både ved bruk av driftsinntekter og ved bruk av
investeringsinntekter. Etter de tidligere reglene praktiserte kommunene en saldering av
investeringsregnskapet ved å låne av kontantbeholdningen og senere betale tilbake slike
interne lån når den endelige finansieringen for investeringsobjektet var på plass.

Likviditetsreserve investering for Inderøy kommune var pr. 1.1.2009 på kr. 1.290.690,28(negativ). Dette skyldes
tidligere bruk (lånav) likv.reserven pga. manglende finansiering i investeringsregnskapet og uten å tilbakeføre
denne bruken senere.

Likviditetesreserve drift for Inderøy kommune var pr. 1.1.2009 på kr. 9.398.549,92(negativ)
Dette skyldes endring i regnskapsprinsipper i forbindelse med føring av feriepenger for kommunen i 1992,
feriepenger landbrukskontoret i 1994, overgang til momskompensasjon og påløpte renter i 2001. Disse
prinsippendringene førte til at kommunen fikk negativ likviditetsreserve ,samtidig som det ikke ble stilt noe krav
om at kommunen skulle styrke likviditetsreserven.

Likviditesreserve investering er gjort opp ved at saldoen på kr. 1.290.690,28 er postert som bruk av
investeringsfondet og avsatt likv.reserve til 0.

Likviditetsreserve drift er gjort opp ved at saldoen på kr. 9.398.549,92 er overført til konto for prinsippendringer
25810 i balansen.
Saldoen fordeler seg slik:

• 2.5810.101 Overgang til anordningsprinsippet for feriepenger 1992 kr. 6.726.080,92
• 2.5810.102 Overgang til anordningsprinsippet for feriep.landbr.kontoret 1994 kr. 44.868,-
• 2.5810.103 Overgang til anordningsprinsippet for momskomp. og renter 2001 kr. 2.627.601,-

I tillegg er toppfinansiering ressurskrevende brukere for 2007, utbetalt i 2008 ført mot konto 2581 i balansen som
endring i regnskapsprinsipp iht. gjeldene regler. Saldo på konto 25810 som påvirker arbeidskapital drift er nå på
kr. 4.109.549,92.

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr...1.757.598,62
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2
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Innledning.

henhold til kommuneloven skal det - i tillegg til selve regnskapet — avgis en årsberetning.
Det er administrasjonssjefen (rådmannen) som er ansvarlig for utarbeidelse av årsberetningen.

Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Årsberetningen
skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet behandles.
Fristen er senest 30.06.

Denne beretningen er utformet etter de krav som stilles i kommuneloven og autoriserte
standarder. Det vises for øvrig til repskapet med utfyllende note r.

Med grunnlag i prinsippene for Balansert målstyring er kommunen i ferd med gradvis å
restrukturere og forbedre plan- og rapporteringssystemet. Dette vil gradvis reflekteres i våre
styrende dokumenter, herunder i kommunens samlede årsrapport som vil foreligge på et
senere tidspunkt.

1. Kommunens økonomiske og finansielle stilling. Hovedtrekk.

Langsiktig lånegjeld og lånebelastning.

Inderøy kommune opparbeidet en betydelig lånegjeld fram til 2006 — etter en periode med
betydelige investeringer spesielt i skole og barnehager. De tre siste år og i 2009 er
lånegjelden redusert både i absolutte og relative mål.

3

*Dette er ldn knyttet til VAR-området og Husbank eller andre statstinansierte kn med refusjon for kapitalkostnader. Det tas
forbehold om mindre avvik fra tall fra re:mskap eller VAR-grunnla:L

Forholdet mellom gjeld og driftsinntekter — en sentral indikator tbr lanegjeldens hetydning for
driftsregnskapet — er ved utgangen av 2009 78,8 %; sammenholdt med 86,9 % i 2008 og 97,3
% i toppåret 2006.

3
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4

Utviklingen reflekterer lave investeringsnivåer og lånopptak i kommunen i 2007, 2008 og
2009, og avdragsbetalinger utover minimumsnivå. Samtidig har lånegjelden i
kommunesektoren for øvrig økt.

Kostratall indikerer at Inderøy kommune ved utgangen av 2009 har tilnærmet normalisert sitt
lånegjeldsnivå i forhold til nivået i Nord-Trøndelag og nærmet seg gjeldsgraden i landet for
øvrig. (Det er foreløpige tall pr. 15.03, men sannsynligvis rimelig representative)

Kapitalutgiftene.

*Refusjon kapitalutgifter Husbank og Var

Den effektive kapitalkostnadsbelastnipgen i våre regnskaper er en konsekvens av
lånegjeldsnivitet, rentenivået, avdragsbetalinger og nivået på kapitalkostnadsrefusjoner.

Brutto renteutgifter reduseres med vel 4,5 mill. kroner, eller mens netto renteutgifter reduseres
med ca 3,5 mill. kroner. Gjennomsnittlig rentenivå for låneportefølgen reduseres fra
beregningsmessig ca 6,2 % i 2008 til ca 4,5 % i 2009.

Låneportefølgen.

Består pr. utgangen av 2009 av flytende lån som utgjør 73 % og fastrentelån med 27 %.
Flytende lån rentebelastes med (3 mndr.) NIBOR-renter fastsatt hver 3 måned.
Fastrentelånene forfaller fra desember 2011 og til juli 2017 og med lånerenter varierende fra
3,93 % til 5,68 %.

Av flytende lån er ved utgangen av 2009 60 mill, kroner rentesikret med FRA-kontrakter i
2010 til i snitt vel 2,5 %.

I 2008 ble tilsvarende 160 mill, kroner av tlytende lan rentesikret gjennom FRA-kontrakter i
2009 til i snitt 4,3 % rente. På det aktuelle tidspunkt var løpende renter i størrelsesorden vel 7
%. I ettertid registreres at rentenivået i 2009 har falt raskere enn hva som lå i markedsrentene
på det aktuelle tidspunkt.

4
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Kommunens løpende lånerente og rente på løpende likviditet følger 3 mndrs. Nibor. Det
arbeides fortsatt med å utvikle et likviditetsplanleggingssystem som gjør det mulig å hente ut
en positiv margin ved plassering av overskuddslikviditet.

Arbeidskapital/likviditet.

Det vises til balanseregnskapet og regnskapets note 1 "Arbeidskapitalen". Arbeidskapitalen
er økt med 53 mill, kroner siden årsskiftet. Dette skyldes en økning i ubrukte lånemidler med
ca 47 mill, kroner og et bidrag fra bevilgningsregnskapet på ca 6 mill. kroner.

Inderøy kommune har tradisjonelt hatt en noe svak underliggende arbeidskapital som følge av
begrensede driftsmarginer og fondsavsetninger. Et positivt netto driftsresultat bidrar til en
bedring av den underliggende likviditet i 2009.

Risikoen for at vi må ta i bruk kassakreditt for å finansiere løpende forpliktelser er i
utgangspunktet lav og kan antas svakt redusert fra foregående år.

2. Årets resultat.

Tabellen nedenfor sammenfatter utviklingen i regnskapsmessig resultat (mindre-/merforbruk)
og netto driftsresultat.

Regnskapsmessig resultat (mindre-/merforbruk).

Regnskapet for 2009 er gjort opp med et overskudd på 1,76 mill. kroner.

Overskuddet er fort i regnskapet som udisponert overskudd. Forslag til disponering vil bli lagt
fram i forbindelse med behandlingen av retmskapet for 2009.

Regnskapet er gjort opp uten å disponere mva-refusjon til investeringer til finansiering av
drift. Bruk og disponering av avsetninger er dokumentert i note 6 til regnskapet.

5
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Netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og
regnskap. På sentralt hold tilrås en driftsmargin i størrelsesorden 2-3 % av brutto
driftsinntekter. Dette gir forutsigbarhet for driften og eventuelt rom for egenfinansiering av
investeringer.

I 2009 utgjør driftsmarginen 2,3 % som er på nivå med normen. Vi registrerer en vesentlig
forbedring fra 2008. Vi har likevel fortsatt en ytterst begrenset evne til å finansiere
investeringer over drift og vi er fortsatt sårbare for brå endringer i rammebetingelser.

En mer solid finansiell stilling forutsetter at dette marginnivået opprettholdes over tid. Det vil
således fortsatt være behov for kontinuerlig fokus på effektivisering av drift for å sikre
kommunens økonomiske handlekraft og evne til å møte fremtidens behov.

3. Drift. Sammenfattet oversikt over vesentlige endringer og avvik.

Det formelle budsjettvedtaket er fattet med bindende virkning på nivå med spesifikasjonen i
tabellen nedenfor. Avvikskommentarene gis på overordnet nivå i selve beretningen.

Inderøy kommune la om kontoplanen i 2009. Dette gjør det noe komplisert å sammenligne
den faktiske utvikling over tid.

Beløp i 1000 kr.

6

6
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Fellesområde inntekter.

7

Samlede merinntekter fra skatt og rammetilskudd mv utgjør 2,34 mill. kroner. Det er først og
fremst inntekter fra skatt og inntektsutjevning som kommer ut bedre enn budsjett. Dette er en
følge av en sterkere generell skatteinngang på landsbasis enn forutsatt på
budsjetteringstidspunktet.

Fellesområde diverse.

Området omfatter ulike felles regnskapsområder.
Nettoinntektene er 8,9 mill, kroner lavere enn budsjettert. Dette forklares i hovedsak slik:

Regnskapsmessig overskudd  på 1,758 mill, kroner føres til avsetning.

Inntekter premieavviket/pensjon (KLP hovedsakelig)  er ca 2,3 mill, kroner lavere enn
budsjettert. Dette reflekterer delvis en feil i budsjetteringen av pensjonskostnader i budsjett
2009 og hvor anslaget ble satt for lavt.

Kompensasjon mva-refusjon investeringer  er ført under dette området. Det var budsjettert
med 5,5 mill, kroner, og inntektsført 0,965 mill, kroner, jfr. investeringsregnskapet som viser
et betydelig mindre beløp påløpt enn bevilget. Investeringene er ført under ansvarsområdene
og tilsvarende overføringer til investeringsregnskap er derfor ført over de relevante
ansvarsområder. Se kommentarer nedenfor. Som fremgår må besparelser på nettoutgifter på
virksomhetsområdene sees i sammenheng med mindreinntekter fra mva-refusjon
investeringer som følge av vesentlige lavere investeringsnivå enn planlagt i budsjettet.

Rente og avdragsområdet.

Dette er nærmere kommentert foran.

Veksten i reelle driftskostnader. Utviklingen i det samlede tjenestetilbudet.

Kommunens samlede tjenestetilbud (inkludert vedlikehold) er beregnet å øke fra 2008 til
2009. Dette kan synliggjøres på følgende måte — beløper er angitt tilnærmet og avrundet:

-

Økning i samlede driftsutgifter: 20,48 mill.

Pris og lønnsvekst: (4,1 %) 11,72 mill

- Vekst i reelle driftskostnader: 8,76 mill

-

Økt sykepengerefusjon (realvekst) 3,15 mill

-

Vekst korrigert sykepengerefusjon: 5,61 mill

Realøkning pensjonspremie 0,50 mill

-

Reell  vekst kostnader tjenestetilbud:  5.11 mill

7

(3,06 %)

(1, 7 %)
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Ved antatt uendret kvalitet og produktivitet øker verdien av det samlede kommunale
tjenestetilbudet med ca 1,7 %.

Om en legger til grunn at produktivitet og kvalitet er forbedret - hvilket er sannsynlig men
ikke uten videre enkelt dokumenterbart - kan  verdien  av det kommunale tjenestetilbudet antas
å ha økt med for eksempel 2-3 % fra 2008 til 2009.

Den reelle kostnadsveksten fra 2008 til 2009 kommer først og fremst til uttrykk på områdene
Kommunalteknikk og oppvekst - og kan ytterst grovt spesifiseres slik:

- Ekstraordinært vedlikehold — krisepakken:

- Oppvekst — økt timetall mv

- Områder for øvrig, bl.a. noe økt innsats på vedlikehold

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.

Politisk organisasjon.

Rådmann og sentraladministrative støttefunksjoner.

8

ca 2,3 mill, kroner

ca 1,7 mill, kroner

ca 1,1 mill kroner

Inntektsveksten er på 25,1 mill. kroner, dvs. 4,6 mill. kroner mer enn økningen i samlede
driftsutgifter. Sammen med en reduksjon i eksterne finanstransaksjoner gir dette rom for en
bedring av netto driftsresultat fra 2,34 mill, kroner i 2008 og til 8,39 mill, kroner i 2009.

Området omfatter tilleggsbevilgninger til dekning av lønnsoppgjør, samt tilleggsbevilgninger
til formannskapets disposisjon. Mindreforbruket på 1,23 mill. kroner er knyttet til besparelser
på avsetninger til dekning av lønnsoppgjør. Besparelsen refiekterer delvis et noe svakere
lønnsoppgjør enn reelt sett lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet.

Området omfatter delbudsjettområdene ordfører, formannskap, hovedutvalg, kontroll og
revisjon, overformynderiet samt diverse råd og nemnder som eldres råd, rådet for
funksjonshemmede og ungdomsråd.

Politisk aktivitet er gjennomført i henhold til plan.

Regnskapet kommer ut med et avvik (mindreforbruk) på kr. 108.000,- i forhold til regulert
budsjett.

Området omfatter sentraladministrative funksjoner som servicetorg, økonomi, IT-tjeneste,
salgs- og skjenkebevilling samt personal- og rådmannsfunksjoner.

Aktiviteten er i all bovedsak gjennomfort i samsvar med planer. På grunn av vakans pa
området er gjennomføringen av en del IT-prosjekter noe forsinket.
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Kultur og informasjon.

9

Budsjettområdet kommer ut med en netto overskridelse på kr 447.000,-. Dette utgjør 2,8 % av
budsjett. Overskridelsen er primært knyttet til funksjonene økonomi, servicetorg og
personal/kompetanse

De samlede kostnader øker beregningsmessig noe mindre enn lønns og prisveksten fra 2008
til 2009.

Som ledd i det samlede omstillingsarbeidet er de sentrale stab- og støttefunksjoner, inkludert
bemanningsressurser knyttet til plan og næring, redusert med minimum tre årsverk (10 %) de
tre siste år. Det er videre gjort betydelige endringer i den interne organisering. Det kan synes
som om en i budsjettsammenheng har vært noe optimistisk med hensyn til potensialet for
ytterligere økonomisk omstilling.

Ansvarsområdet kultur og informasjon omfatter de alminnelige kulturfunksjoner, herunder
bibliotek og kulturskole og den kulturelle skolesekken og overføringer til kirken og
kulturhuset. Området ivaretar i tillegg den sentrale informasjons- og
kommunikasjonsfunksjonen.

Aktiviteten er i hovedsak gjennomført i samsvar med planer. Regnskapet viser et negativt
avvik på kr. 82000,- i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig merkostnader
til utvikling- og drift av kommunens hjemmeside og økte utgifter til innleie av lærere til
kulturskolen.

Det er en viss økning i aktiviteten både på kultur- og informasjonsområdet i 2009, herunder
en svak økning i tilskuddsnivået til lag og foreninger. Dette reflekteres i en tilsvarende økning
i de reelle kostnader fra 2008 til 2009.

Oppvekst.

Ansvarsområdet omfatter funksjonene skole, barnehager, SFO, voksenopplæring samt
fellesadministrasjon for skole og barnehager.

Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan.
Området samlet kommer ut med en regnskapsmessig besparelse på kr. 245.000,-.

Aktivitetsøkningen omfatter helårsvirkning utvidet rammetimetall fra 2007, utvidet
rammetimetall 2009, styrking av norsk og mattematikk 1-4 årstrinn, økte kostnader
skoleskyss, økt etterutdanning lærere, økte utgifter til kjøp av skoleplass andre kommuner
(fosterhjem) og økning i tilskudd til private barnehager.

Kostnadene øker reelt med beregningsmessig ca 1,7 mill, kroner fra 2008 til 2009.

Inderøy kommune har full barnehagedekning i 2009.

Helse og sosialområdet.

Området omfatter enhetene, helse, rehab. og barnevern, bistand og omsorg (formelt etablert
fra 01.01.2010) og kommunens del av Nav.

9
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Aktivitet er gjennomført - og ressurser disponert - i all hovedsak i samsvar med vedtatt
budsjett og økonomiplan.

Regnskapet viser et positivt regnskapsmessig avvik på kr. 853.000,-. Når det hensyntas at
regnskapet er belastet med ekstraordinære kostnader, er dette meget tilfredsstillende.

Kapasiteten innenfor rehabilitering er noe økt i 2009. Barnevernsområdet registrerer en vekst i
omsorgsovertakelser og utredninger. Etableringen av dagtilbud demente ble planlagt startet
opp i 2008, men igangsettes først 01.02.2010. Svineinfluensaen medførte uforutsett aktivitet
og dermed kostnadsøkninger. Bevilgningene til økonomisk sosialhjelp viser en positiv
utvikling på tross av en viss økning i arbeidsledigheten.

Det er satt betydelig fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Arbeidet med revisjon av
helse- og sosialplanen har preget virksomheten i 2009. I løpet av året (senest årskifiet) ble
arbeidet med samling av enhetene Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede fullført.
Lederstillingene er besatt.

Kommunalteknikk.

Området omfatter tjenester som veg, vann og avløp, renovasjon, brann, og kommunale
bygg/anlegg og eiendommer.

Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan.

Hovedoversikten viser et regnskapsmessig mindreforbruk for området kommunalteknikk på
1,13 mill. kroner. Når det korrigeres for budsjett- og regnskapstekniske forhold, se også
kommentarer under området "Fellesområder diverse" er driftsregnskapet i balanse.

Gjennomføringen av den ekstraordinære vedlikeholdsinnsatsen — finansiert av statlige
ekstramidler som følge av finanskrisen — har krevd betydelig tid og planleggingsressurser.
Midlene er i all hovedsak benyttet til vedlikehold av kommunale bygg. Det er utgiftsført
netto ca 2,3 mill, kroner i driftsregnskapet for 2009. Restbeløpet (av en nettobevilgning på 3,9
mill, kroner i krisemidler) er avsatt til finansiering aktivitet som går inn i 2010.

Også det ordinære kostnadsnivået er — i samsvar med budsjett — økt fra 2008 til 2009. Dette
reflekterer våre ambisjoner om i større grad å ta vare på kommunal infrastruktur for over tid
og husholdere bedre med tilgjengelige ressurser.

Næring og plan.

Området omfatter tjenestene oppmåling/eiendomsinformasjon, byggesak, planlegging,
landbruk, miljø-, natur og viltforvaltning samt næring forøvrig.

Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med planer på tross av vakanser i
stillinger. Både rådgiverstilling landbruk og byggesak ble nyrekruttert i 2009. Arbeidet med
kommunedelplan Røra, reguleringsplan Straumen og Lillesund, og reguleringsarbeid for
Nessjordet og Gangstadhaugen har krevd betydelige ressurser i 2009. På næringssiden har,
foruten løpende forvaltning, arbeidet med utredningen av prosjektet Inderøy 2020 hatt fokus.

Av hovedoversikten fremgår at omradet reunskapstnessig kommer ut med et positivt
budsjettavvik på 2,17 mill. kroner.
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Når det korrigeres for budsjett og regnskapstekniske forhold, kommer driftsregnskapet for
området ut i balanse. Besparelser på dette området må sees i sammenheng med
mindreinntekter på Fellesområder diverse.

4. Investeringsregnskapet.

Det vises til regnskapet note nr. 9 og 10.

Oversikten nedenfor viser utviklingen i investeringsnivåene fra 2004 og til 2009.

Investeringer

År 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009

35694 30324 68546 22329 18017 14443 10392

De samlede investeringer i 2009 er på 10.4 mill. kroner — en reduksjon på 4 millioner kroner
fra 2008. Bevilgningsrammen i 2009 var på ca 35 mill. kroner. Samtlige
investeringsprosjekter — med unntak av gangveien Sakshaug skole — Årfallet - gjennomføres
innenfor rammen av gitte bevilgninger.

Vi registrerer forsinkelser i fremdriften på en del investeringsprosjekter. I ettertid må en innse
at planleggingskapasiteten og gjennomføringskapasiteten kan ha vært noe overvurdert; det
ekstraordinære vedlikeholdsprogrammet i statlig regi har blant annet krevd betydelig
utredningsressurser på området Kommunalteknikk.

IT-investeringene. Investeringsutgiftene begrenser seg til i underkant av 1 mill, kroner som
er på nivå med de siste års årlige bevilgninger. Midlene er medgått til nye PC-er, fagprogram
pleie og omsorg, og kontorstøttesystemer, og diverse andre prosjekter. På grunn av manglende
gjennomføringskapasitet er det et visst etterslep i ferdigstilling av visse prosjekter.

Nytt kontorbygg/administrasjonsbygg. Det er i 2009 nedlagt et betydelig utrednings- og
prosjekteringsarbeide. Ettersom prosjektet ble vedtatt utvidet med omgjøring av Helsehuset
og overflytting av leger- og fysioterapeuter til nytt privat senter, har det vært nødvendig å
bruke mer tid til planleggingen. Ferdigstilling er nå planlagt til mars 2011;
familiesentralløsninger forventes å være på plass sommeren 2011.

Nessjordet. I budsjettet ble satt av ytterligere 10 mill, kroner til utbygging av infrastruktur.
På budsjetteringstidspunktet var det uklart hvor lang tid planleggingsarbeidet ville ta og
utfallet av forhandlingene med utbygger. Medgåtte kostnader omfatter arkeologiske
undersøkelser og planleggingskostnader for fase 1 — infrastruktur. Fysiske arbeider er
igangsett rett etter årsskiftet.

litbedringer brannsyn. Bevilgningen er en rammebevilgning som gir rom for delvis
fmansiering av et samlet investeringsbehov tidligere estimert til minimum 5 mill. kroner. Det
er disponert kr. 395.000,- til en del mindre tiltak. Det viktigste prosjektet under planlegging
er sprinklingsanle2g Inderoyheimen. Planleggingen har tatt lengre tid enn forventet. Det sees
nå nærmere på mulighetene for å hente inn synergier ved samtidig gjennomforing av et
prosjekt for omlegging til vannbåren varme.
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Vanntilforsel Rora  — Straumen/Annet Var. Budsjettet forutsatte oppstart og delvis
ferdigstilling av nytt basseng på Flaget. Oppdaterte kalkyler viste dobling av
investeringskostnadene og prosjektet er utsatt på ubestemt tid. (j ft.egen kommunestyresak).
Kompenserende tiltak er under utredning — se budsjett 2010. Det er gjennomført
utskiftningsinvesteringer på hovedvannledninger for kr. 629.000,-.

Sandvollan skole  — utbygging(535) Investeringene omfatter prosjektering. Prosjektet er
under gjennomføring med forutsatt ferdigstilling som planlagt — 15.08 2010.

Kulturcampus Videregående skole. Igangsetting av arbeider forutsatte i utgangspunktet
ferdigstilling av en omforent utbyggingsplan med Nord-Trøndelag fylkeskommune, kommune
og Inderøyhallen som aktører. Fylkeskommunen har bedt om ytterligere tid til å definere
egne behov. Dette forklarer at det ikke er trukket på bevilgningen i 2009.

HMS omgjøring bygg. Dette har preg av en rammebevilgning til disposisjon for HMS-
motiverte ombyggingsarbeider. Det arbeides med nye tiltaksplaner som grunnlag for videre
disponering.

Tilrettelegging boligarealer. Investeringsmidler er medgått til sluttubetaling Jætåsen
(ferdigstilt i 2008) og planleggings- og anskaffelseskostnader nytt felt på Gangstadhaugen.

Veginvesteringer. Etter lengre tid med investeringstilstand, er kommunen fra 2009 i gang
med vegopprustningstiltak. Det er disponert 1,23 mill, kroner til diverse asfalterings-
/reasfalteringsarbeider i 2009.

Gangveg Sakshaug- Årfallet er ferdigstilt i 2009. Nytt kartgrunnlag og GPS-utstyr er
anskaffet på oppmålingsområdet. Det vil bli avlagt en egen investeringsrapport i forbindelse
med avslutningen av regnskapet for Gangveg Sakshaug-Årfallet.

5. Likestilling.

Inderøy kommune har ca. 335 årsverk. 82 % av våre ansatte er kvinner. I lederstillinger
(enhetsledere/rådmann/ kommunalsjef) er kvinneandelen 33 % som er en nedgang fra 2008
hvor vi hadde 47 %.

Vi har fortsatt en høy andel deltidsstillinger, spesielt innenfor bistand - og omsorgstjenestene.
Ved ledighet i stillinger kreves en konkret vurdering av på muligheten for å utvide stillinger.
Vårt mål er at alle som ønsker det, skal ha mer enn 50 % stilling. Foreløpige tall indikerer en
svak reduksjon i faktisk og uønsket deltidsandel i 2009.

I likestillingsindeksen for kommuner (SSB) har Inderøy kommune for 2009 kommet på 102.
plass (106 i 2008). I Nord-Trøndelag tilhører vi gruppen "mest likestilte kommuner", hvor 6
av 24 kommuner er med.

I tillegg vises det til vedlegg med tabeller hvor det gis en redegjorelse for kommunens
likestillingsarbeid.
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6. HMS.

2003

7. Etisk standard.

2009

Menn

Kvinner

Samlet sykefravær — korttids og langtids
S ke en erefus'oner

13

Fra 2007 har vi hatt en egen overordna handlingsplan for HMS hvor vi har valgt
fokusområder og prioritert en rekke tiltak/aktiviteter.

I 2009 har vi fokusert på følgende innsatsområder: lederrollen, informasjon, seniorpolitikk, og
generell oppfølgning av arbeidsmiljøkartleggingen i 2008. I tillegg har vi deltatt i
kvalitetskommuneprogrammet hvor vi har hatt fokus på fravær og deltid.

Den definerte målsetting for sykefraværet i Inderøy kommune er å komme under 8 % innen
2012.

13

2008 2009
11,2  %  12  %

10,0 mill 13,5 mill

Veksten i sykefraværet er på ca 0,8 prosentpoeng og vel 7 %. Det er langtidsfraværet som
øker mest. Veksten i sykefraværet er på nivå med veksten i landet for øvrig, men Inderøy
kommune har et nivå som allerede ligger høyere enn landsgjennomsnittet.

Årsveksten skjuler en underliggende forbedring i løpet av 2009 og inn i 2010. Det forventes
en klar forbedring inneværende år.

Det blir lagt fram en utvidet rapport om HMS-situasjonen i den samlede årsrapporten.

Veksten i sykepengerefusjoner et betydelig sterkere enn veksten i det samlede registrerte
fraværet. Dette kan ha tekniske årsaker, men understøtter uansett hovedbildet; sykefraværet er
for høyt og veksten for sterk.

Utvikling og vedlikehold av en boy etisk standard er en kontinuerlig prosess som aldri kan
anses avsluttet.

Etikk er naturlig på dagsorden i forbindelse med vårt kontinuerlige lederutviklingsprogram.
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8. Andre forhold.

14

I forbindelse med HMS uka ble det på generelt grunnlag — gjennom foredragsvirksomhet
rettet mot hele medarbeiderstaben - satt fokus på etiske standarder. Ved revisjon av
innkjøpsreglementet ble tatt inn følgende pkt.: "Veileder for Etiske krav i offentlige anskaffelser
(Barne- og likestillingsdepartementet) er førende for Inderøy kommunes håndtering av innkjøp

Det er i 2009 arbeidet med personalpolitiske retningslinjer. Oppdatering av generelle etiske
retningslinjer vil bli vurdert i forbindelse med — eller forlengelsen av — revisjonen av disse.

Kvalitetsutvikling en kontinuerlig prossess. Ansvaret for å utvikle kvaliteten på tjenestene er
en del av det gjennomgående lederansvaret. Kommunen har fått gjennomført særskilte tilsyn
på spesielle områder innenfor barnevern og skole i 2009. Begge tilsynene avdekket avvik. Det
er spesielt mangel på dokumentasjon som påpekes. Påpekte avvik er korrigert. Vi vil ha fokus
på dokumentasjon i tiden som kommer; et IT-basert kvalitetsstyringssystem er under
planlegging og anskaffelse i samarbeide med Steinkjer kommune.

Kompetanseutvikling. Innenfor en strategi for kvalitetsutvikling står kompetanseutvikling
sentralt. Vi har ikke fått etablerte entydige måleindikatorer for nivået på — og endringer i —
kompetansekapitalen i virksomheten. Vi antar at kompetansenivået øker kontinuerlig og vi
har uansett økt fokuset på dette området i budsjettsammenheng. Vi påregner i løpet av
nærmeste framtid å ha på plass et IT-basert kompetansekartleggingssystem.

Rettssaker. Kommunen har ikke vært involvert i rettssaker i 2009.

9. Utviklingen i de økonomiske rammebetingelser.
Risikovurderinger. Strategier og oppfølgning.

Det vises til vedtatt budsjett og økonomiplan og hvor risikovurderinger og oppfølgningstiltak
er nærmere redegjort for. Nedenfor beskrives risikobildet summarisk.

Statlige styringssignaler generelt. Det foreligger statlige styringssignaler om visse
økonomiske innstramninger fra 2011. Innhold og omfang i en statlig innstramningspakke vil
først tydeliggjøres i kommuneproposisjonen i mai.

Som kjent kom ikke Inderøy kommune inn under ordningen med nytt distriktstilskudd i det
nye inntektssystemet. Dette ble i stor grad kompensert gjennom en tildeling over den sentrale
skjønnsmiddelpotten. Ut fra måten de sentrale skjønnsmidlene tradisjonelt er håndtert på, og
de spesielle begrunnelser som lå til grunn for skjønnstildelingen, le2ger vi til grunn at dette
tilskuddet vil bli viderefort i årene som kommer. (inntil en eventuell ny gjennomgang av
inntektssystemet).

Det vil være knyttet usikkerhet til overuangen fra statlig oremerkede tilskudd
barnehagområdet til rammefinansiering fra 2011. I utgangspunktet er det usikkerhet om
fnderoy kommune med en høy barnehagedekning og lav andel privat (tradisjonelt rimeligere
tjenester) vil komme ut med en lavere kompensasjon enn dagens ordning.
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Kommunen er for øvrig ikke kjent med statlige styringssignaler som vil utgjør en spesiell
risiko for vår kommune eller vår kommunetype.

Renteutviklingen. Ut fra rentemarkedet må det forventes en renteøkning over tid. Kombinert
med en økt investeringstakt og gjeldsøkning fram til 2012 gir dette en sannsynlig
rentekostnadsøkning fra 2011.

Folketallsutviklingen  er i vesentlig grad avgjørende for den generelle inntektsutvikling
ettersom statlige overføringer i stor grad knyttes til folketall og befolkningssammensetning.
(behovsparametre) Etter en periode med reduksjon i folketallet fra 2006 til 2008 oppleves en
viss økning i 2009.

Sett bort fra den usikkerhet som ligger i det generelle konjunkturbildet synes det ikke å være
objektivt grunnlag for å forvente en ytterligere nedgang i antallet innbyggere i Inderøy på helt
kort sikt. Analyser fra Trøndelag Forskning og utvikling indikerer likevel at den demografiske
utvikling over tid gir Inderøy kommune en utfordring.

Utvikling i behov for kommunale tjenester. Andre langsiktige utfordringer.

Utover den løpende behovsveksten som vil gi seg utslag i økt etterspørsel etter de fleste
gratistjenester i kommunal regi, pekes to behovsområder som isolert sett kan utløse betydelige
økonomiske utfordringer. Det gjelder behovet for avlastning for funksjonshemmede og styrket
tilbud til demente.

Oppfolgning og strategier. Regnskapet for 2009 — referer også budsjett og økonomiplan for
2010-2013 —viser at Inderøy kommune har styrket sin finansielle stilling. Dette gir noe økt
robusthet i forhold til uventede endrede forutsetninger. Kommunen blir mer forutsigbar i sitt
tjenestetilbud.

I forhold til å møte fremtidige økonomiske utfordringer og risiko er oppfølgningen knyttet til
følgende hovedanker:

Inderøy 2020. Dette prosjektet tar opp i seg en rekke tiltak for å utvikle
Inderøysamfunnets attraktivitet og tiltrekningskraft for boende og næringsliv.

Effektiviseringsprosesser. Vi søker å ha kontinuerlig fokus på effektivisering og søker
å unngå at effektivisiseringsarbeidet knyttes for sterkt til budsjett og
økonomiplanprosessen. Rådmannen arbeider ut fra den forutsetning at det er behov
tbr en effektivisering på nærmere 5 mill, kroner i forhold til utgiftsnivået i 2009 for å
møte budsjett 2011.

Kapitalkostnadene. Fluktuerende kapitalkostnader gir uforutsigbarhet i driften. Vi
arbeider med å sluttføre en konkretisert strategi for hvordan vi skal gjøre driften over
tid minst mulig sårbar for skiftende rentebetingelser.

15

Side 108



Sammenfatning.

Vi anslår en realvekst i kostnadene på i underkant av 2 % i 2009 og en sannsynlig vekst i
verdien av det samlede kommunale tjenestetilbud på 2-3 %. (indikasjon). Veksten kommer
tydeligst til uttrykk på skoleområdet og vedlikeholdsområdet.

Vedlikeholdet er vesentlig økt i 2009. Investeringer i veg gjenopptas etter fiere år med
stillstand.

Kommunens underliggende finansielle stilling er styrket; netto drifisresultat er på nivå med
norm og er vesentlig styrket fra foregående år. Lånegjelden er redusert i absolutte og relative
termer. Regnskapet kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,7 mill. kroner.

Kommunens evne til å håndtere fremtidige økonomiske utfordringer er gjennomgående
styrket i 2009.

Kommunen har bred fokus på HMS-arbeidet. Vi registrerer et for høyt sykefravær i
utgangspunktet og en ytterligere vekst i 2010. Tiltak er allerede iverksatt for å korrigere denne
utviklingen.

Inder 30.03.2010

J6fi'Xrve H lekim

Rådmann
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Kommunens likestillingsarbeid - årsrapport 2009

Vedlegg 1

I våre personalpolitiske retningslinjer har vi vedtatt at likestilling skal være en naturlig og synlig del av

all virksomhet. Som arbeidsgiver skal kommunen bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene.

Vår likestillingssituasjon bør dokumenteres med statistisk materiale som er bearbeidet slik at det er

lett å kunne sette seg inn i hvordan den faktiske situasjonen er. Følgende oversikter er utarbeidet og

vi vil prøve å vise endringer over tid.

Tabell 1: Kjønnsfordeling i virksomheten totalt med fordeling på ulike sektorer i Inderøy kommune.

01.12.08 01.12.09
Antall Antall Andel Andel Antall Antall Andel Andel

kvinner Menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn
i % i %

Sektor
I ALT 403 89 82 18 401 87 82 18
Sentraladministrasjon 50 20 71 29 39 16 71 29
Oppvekst 168 50 77 23 174 51 77 23

Grunnskole 102 42 71 29 98 42 70 30
Barnehager 61 4 94 6 70 1 99 1
Fritidshj./SFO 21 1 95 5 21 3 88 13
øvrig oppvekst 9 6 60 40 9 9 50 50

Helse/sosial 199 10 95 5 193 10 95 5
Alm.helsevern 20 5 80 20 23 6 79 21
Alders- og sykehjem 76 2 97 3 75 2 97 3
PU 37 0 100 0 36 0 100 0
Hjemmehjelp/- 54 2 96 4 49 2 96 4

sykepleie
Sosialhjelp 12 1 92 8 7 0 100 0
Andre virksomheter 7 0 100 0 7 0 100 0

Kultur 0 1 100 0 5 1 83 17
Teknisk sektor 4 14 22 78 3 12 20 80
Uoppgitt 5 0 100 0
Kilde: PAI - KS pr. 01.12.08 og pr. 01.12.09.

Ingen vesentlige endringer i kjønnsfordeling fra 2008 til 2009. Det må foretas en oppretting i forhold

til hvor medarbeidere er registrert og da spesielt under sentraladministrasjon. Her er bl.a. renholdere

ført inn.

Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold på sektor- og stillingsnivå, samt gjennomsnittlønn for

kvinner og menn  i virksomheten totalt

En viser her til tabeller utgitt i årsrapport 2008 som viser ansatte etter antall, årsverk, gjennomsnittlig

månedsfortjeneste, grunnlønn og variabel overtid pr. manedsverk.

Redegjørelse for likestilling årsberetning 2009 — Inderøy kommune utarbeidet av JOH mars 2010
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Tabell 4: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI - KS)

I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i

kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse. Det skal i

2010 gjennomføres en ny kartlegging av uønsket deltid.

Redegjørelse for likestilling årsberetning 2009 - Inderøy kommune utarbeidet av JOH mars 2010
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En oversikt  over  iverksatte likestillingstiltak:

Det er gjennomført en kartlegging av uønsket deltid (2008). Alle ansatte ble utfordret til å delta i

undersøkelsen hvor ble spurt om arbeidssted, yrke, fast stillingstørrelse, ønsket stillingsstørrelser,

planer/ønsker om kompetanseutvikling osv. Av totalt 148 svar, ønsket 119 medarbeidere (40,2

årsverk) utvidelse av stilling. Rapporten viser at av de som har ufrivillig deltid, er kjønnsfordelingen

117 kvinner og 3 menn. Hovedgruppen med ufrivillig deltid er kvinner knyttet til tjenesten bistand og

omsorg. Ufrivillig deltid innenfor barnehage og skole utgjør 21 medarbeidere (17,6 % av 119 som

ønsket utvidelser) og alle er kvinner. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en rapport med

tiltak, for politisk behandling i 2010. Det skal i 2010 gjennomføres en ny kartlegging i forhold til

uønsket deltid.

En oversikt over likestillingstiltak som er planlagt iverksatt:

Et mål er å redusere ufrivillig deltid, og temaet "Heltid/deltid" skal behandles politisk i 2010.

Vår seniorpolitiske retningslinjer blir iverksatt fra juli 2010. Her viser vår kartlegging at totalt 90

årsverk av totalt 360 årsverk vil fratre med pensjon innen 10 år. Kvinneandelen her utgjør 60 årsverk

(66 % av 90 årsverk). Her viser våre tall at kvinner innenfor undervisningspersonalet har høyere

stillingsprosent enn øvrige kvinner innenfor bistand og omsorg samt barnehage/skole.

VI har en målsetting om å utarbeide en samlet plan for likestilling innen 2010.

Redegjørelse for likestilling årsberetning 2009 — Inderøy kommune utarbeidet av JOH mars 2010
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Inderøy kommune
v/ordfører

7670 Inderøy

Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.:

GHA 10/462
Arkiv:

0-2.3.1

Oversendelse av revisjonsberetning for 2009 — Inderøy kommune

Revisjonsberetning for 2009 for Inderøy kommunes
med dette for framleggelse for kommunestyret.

Kopi av revisjonsberetningen for Inderøy kommune
rådmannen og regnskapsansvarlig.

Med vennlig hilsen

a-fl 741r17.1t,r i
Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: KomSek Trøndelag IKS
Formannskapet

II

er sendt kontrollutvalget, formannskapet,

/1471»
åkon olbergi(

hovedrevisor

Dato:
19.04.2010

årsregnskap — originaldokument — oversendes

KomRev Trøndelag IKS • Postboks 2565 • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Telefaks: 74 11 14 85 • Org.nr: 987 123 842 MVA
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Kommunestyret i Inderøy kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2009

Vi har revidert årsregnskapet for Inderøy kommune for regnskapsåret 2009, der driftsregnskapet viser
kr 196.220.000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.757.598,62. Vi har også
revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommuneloven
med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal
regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er
avgitt av administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i
henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det
følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens

økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med
god kommunal regnskapsskikk i Norge

• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at
beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i
Norge

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter.

Steinkjer 19. April 2010

ov9 Actm,,,)
Grethe Haugan Aasen

Oppdragsansvarlig revisor

Såkon o erg
Hovedre\Jisor

Kom
Rev
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Inderøy kommune
Rådmann
7670 Inderøy

IIII

REVISJONSNOTAT - ÅRSREGNSKAPET 2009 FOR INDERØY KOMMUNE.

Vi viser til revisjonsberetning for Inderøy kommunes regnskap for 2009, datert 19.04.10.

II
" . 1

Deres Vår Saksnr.: Arkiv: Dato:
ref.: ref.:Ghaa/hk 10/462-3 0-2.4.3. 19.04.10

Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som vil følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalget, formannskap og kommunestyret. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering
til og eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av dette notatet vil bli oversendt til
kontrollutvalget.

Kopi av revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra
revisjonen til formannskap og kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal behandle regnskapssaken den
25.05.10

Årsaken til at vi skriver dette revisjonsnotatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi
enkelte kommentarer og vurderinger til kommunens årsregnskap som etter vår oppfatning ikke er av
så stor betydning at de medfører omtale i revisjonsberetningen. Videre på forhold som bør følges
opp i 2010

Presentasjon av økonomiske oversikter i regnskapet
Inderøy kommune har avlagt regnskapet etter Forskrift om kommunale årsregnskap og årsberetning.
Forskriften stiller krav til obligatoriske regnskapsskjema med noter samt økonomiske oversikter.
Disse kravene er etter vår vurdering oppfylt.

Lønnsområdet
Det er opplyst fra Skatteetaten at økonomisk sosialstønad etter sosialtjenesteloven kapittel 5 skal
innberettes fra inntektsåret 2009
Kommunene skal innberette stønaden til ny kode 926 i lønns og trekkoppgaven. Det er bare
skattefrie ytelser som skal innberettes. Etter skatteloven § 5-43 er stønad til livsopphold unntatt fra
skatteplikt. Ifølge OT.prp. nr. 103 (2008-2009) er de vanligste ytelsene som tilkjennes til
livsopphold; økonomisk stønad til boutgifter, mat, klær, strøm, telefon, husholdningsartikler og
transportutgifter. Vanligvis blir stønaden gitt som bidrag, lån eller garanti for lån, men kan i særlige
tilfeller være varer eller tjenester.
Kommunen har for inntektsåret 2009 ikke innberettet dette. Kommunen må derfor følge opp, at
innberettning av økonomisk sosialstønad blir riktig for inntektsåret 2010.
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Avstemmingsrutiner — Balansekonti
Kommunen har etablert rutiner med avstemming konti i balansen, og vi har registrert en viss bedring
på dette området. Men det var fortsatt en del konti som ikke var tiltrekkelig avstemt pr 31.12.09,
fordi konti ble avstemt etter at årsregnskapet var avlagt.
Manglende avstemming medfører bl.a. at det vil være usikkerhet knyttet til verdsettelse av disse
kontiene, noe som igjen kan ha resultateffekt.
I henhold til prinsippet om god intern kontroll er det viktig at kommunen gjennomfører etablerte
rutiner, dokumenterer avstemmingen og gjennomfører avstemmingen til rett tid. (pr. 31.12.)

Mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll skal ifølge forskrift om revisjon § 4 påpekes i
nummerert brev til kontrollutvalget. Dette vil bli gjort.

Arbeidsgiveravgift  — Balansekonto 23214003
Kommunen hadde ikke avsatt tilstrekklig beløp i balansen til å dekke skyldig arbeidsgiveravgift pr.
31.12.09. Det var avsatt kr 45.274 for lite på nevnte balansekonto til å dekke 6.termin.

Dokumentasjon og justering av inngående avgift ved anskaffelse av kapitalvare.
Krav til gjennomføring av justering finnes i kompensasjonslovens § 16 og mva lovens kap 9.
Dokumentasjonskravet er utdypet i forskriftens kap. 9, og gjelder både innenfor kompensasjons- og
merverdiavgiftsområde.
Det er ikke etablert et system i forhold til bestemmelsene vedrørende dokumentasjon og justering av
inngående merverdiavgift ved anskaffelse av kapitalvare. Forholdet må følges opp i 2010.

Noter.
Regnskapet inneholder de forskriftsmessige notene, og de fleste av de øvrige noter i henhold til god
kommunal regnskapskikk. Men vi har likevel følgende kommentarer når det gjelder notene;

I note nr 5 som gjelder aksjer og andeler har kommunen ikke ført opp sin eierandel. Dette er ikke i
henhold til Forskriften om årsoppgjør § 5 punkt nr 5.

I note 12 har kommunen ført opp anleggsmidler med økonomisk levetid og avskrivningsplan, og for
hver gruppe av anleggsmidlene også opplyst om anskaffelseskost, tilgang og avgang, årets og
samlede av — og nedskrivninger og balanseført verdi.
Det kunne med fordel som et vedlegg til note 12, foreligge en spesifikasjon av anleggsmidlene.

Avslutning
Dette notatet oppsummerer de viktigste problemstillingene som har vært berørt i arbeidet med
revisjon av kommunens regnskap for 2009. De fleste andre forhold er tatt opp eller drøftet med
administrasjonen på et tidligere tidspunkt.

Det er ønskelig med tilbakemelding på nevnte forhold innen 01.06.10

Med vennlig hilsen

4z.Q.,•\)
Grethe Haugan Msen
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Enhetsleder økonomi Øystein Larsen
Fagansvarlig regnskap Jon Lyng

å o lber
Hovedrevisor
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/160-2
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 29/10 01.06.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Årsrapport 2009

Rådmannens forslag til vedtak

Årsrapport 2009 tas til orientering.

Vedlegg:

1. Rådmannens årsrapport (ettersendes)
2. Enhetenes årsrapporter til rådmannen. (trykt og tilgjengelig på nett)

Bakgrunn

Denne saken og sak om regnskap m/beretning må sees i sammenheng. Formelt har disse 
sakene noe ulik forankring. Sak om regnskap og årsberetning har en mer tydelig ”lovmessig” 
forankring. (F.eks er rådmannens årsberetning underlagt forskriftsmessige retningslinjer og 
skal foreligge innen 31.03.)
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Vi arbeider med å legge om  plan og oppfølgningssystemet vårt – herunder årsrapporteringen –
for i sterkere grad å reflektere prinsippene om balansert målstyring.  

Vi vil samtidig bestrebe oss på og utvikle en overordnet årsrapport som er mer 
tjeneste/funksjonsrettet og forhåpentligvis mer publikumsvennlig. Vi har forsøkt å gjøre noen 
grep i år, og tar sikte på flere grep neste år. Vi tar blant annet  sikte på at årsrapport 
m/beretning til neste år avleveres som et samlet dokument og innen den formelle frist for 
årsberetningen som er 31.03.

Kommunestyret inviteres til å behandle den samlede årsrapporten – som er rådmannens 
melding til kommunestyret om resultatene i 2009. 

Enhetenes årsrapporter er formelt og oppfatte som enhetsledernes rapport til rådmannen. 
Disse er for helhetens skyld vedlagt saken slik at politisk nivå kan orientere seg på det 
detaljnivå en måtte ønske.

Vurdering

Jeg viser til årsrapporten.

Konklusjon

Årsrapporten tilrås tatt til orientering.
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Rådmannens årsrapport 2009

(eget hefte)
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Enhetenes årsrapporter til rådmannen

(eget hefte)
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1130-2
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 30/10 01.06.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Investeringsprosjekter. Gangveg Sakshaug skole-Årfall. Trappeheis 
ungdomsskolen. Nytt GPS-utstyr.

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap,  godkjennes:

Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet 
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.

Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved 
ubrukte lånemidler.

Henvisning:

Kommunestyret sak nr. 08/07 ”Budsjettendring 2007 – investeringsbudsjett” av 19.03.2007
Kommunestyret sak nr. 67/07 ”Budsjett 2008” av 12.12.2007 
Kommunestyret sak nr. 43/08 ”Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 – 2012” av 17.12.2008
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Bakgrunn
Etter gjeldende økonomireglement skal prosjekt-/byggeregnskap avsluttes snarest mulig etter at 
bygg/anlegg er ferdigstilt og normalt innen 6 mnd. etter at arbeidet er ferdigstilt. 

Byggeregnskap skal fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet. Det skal tas opp forslag til finansiering av overforbruk eventuelt disponering av 
midler som måtte være til overs.

Dersom investeringsoppgaven er finansiert med lån skal eventuelle besparelser disponeres til 
ekstraordinær nedbetaling av lånet. 

Det har pr. mai 2010 ikke vært fremlagt egne byggeregnskap for følgende prosjekter:

501 Gangvei Sakshaug skole - Årfall
522 Trappheis Ungdomsskolen
543 Nytt GPS-utstyr

Regnskap til prosjekt 522 og 543 er formelt ferdig revidert – jfr. årsregnskapet som fremlegges 
til behandling for kommunestyret i juni. Rådmannen velger likevel å gi en nærmere 
redegjørelse. 

501 Gangvei Sakshaug skole – Årfall

Det ble i kommunestyret sak 67/07 av 12.12.2007 bevilget kr. 830.000,- til ny sikker og 
formålstjenlig gang- og sykkelveg mellom Årfallvegen og Sakshaug skole. Det ble ytterligere 
bevilget kr. 200.000,- i kommunestyrets sak 43/08 datert 17.12.2008. Samlet er bevilget kr. 
1.030.000,- til formålet.

Prosjektet er gjennomført med et meget godt resultat og overtagelsesforretning ble avholdt 
07.08.2009. 
 

Budsjett Regnskap

Investeringsutgifter 1445000 2163732
-  herav 2007 0 112466
- herav 2008 115197
- herav 2009 1936069

Finansiering:

Tilskudd stat/fylke 415000 415000
Mva refusjon 40000 40000

Egenfinansiering   990000 1708732

Lånebehov 990000 1708732

Overskridelse -718732
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Det er kommet til kostnader slik:

- Asfaltering Årfallvegen – kr. 250.000,-
- Bofellesskap Årfallvegen - ferdigstilling utomhusarb kr.   20.000,-
- Elvekryssing –krav fra NVE om terskel og erosjonssikring(uforutsett) kr. 120.000,-
- Omlegging firberkabel/VA-ledninger mv (uforutsett) kr.  65.000,-
- Oppsetting av gjerde langs elva – krav fra skolen kr.  40.000,-
- Diverse tileggsarbeider uforutsett: kr.100.000

Konsulent RG-prosjekt prosjekterte og innhentet anbud. Det kom inn 5 anbud og firma Farbu 
Gausen ble valgt. Kontrakt ble inngått i november 2008 med en kontraktsum på kr. 1.483.084
inkl mva. Anleggsstart var medio januar 2009.

På dette tidspunkt var prosjektets kjente kostnadsramme i realiteten 1,71 mill. kroner inklusive 
mva (det var på det tidspunkt pådratt 228.000,- i planleggingskostnader i 2007 og 2008). Dette 
var ca  kr. 255.000,- over brutto bevilgningsramme.

Det totale overforbruket ble på kr. 718.732,-. Beløpet foreslås  finansiert opp av merinntekter 
tomtesalg. (jfr. også noter til regnskap 2009)

522 Trappheis Ungdomsskolen

Det ble i kommunestyret sak 08/07 bevilget kr. 200.000,- eks. mva til anskaffelse og montering 
av trappheis i ungdomsskolens formingsbygg. Formålet var å forbedre tilgjengelighet.

Arbeidet med div. omgjøringer og montering av heis ble ferdigstilt våren 2009.
Heisen, som er en enkel plattformheis fungerer godt og etter intensjonen.

Prosjektets er endelig avsluttet med en kostnad på 104.200,-. Resterende midler, kr. 95.800,-
benyttes til ekstra nedbetaling av lånet.  

543 Nytt GPS-utstyr

I kommunestyretak 43/08 av 17.12.2008 ble det bevilget kr. 200.000,- brutto til prosjekt kjøp 
av nytt GPS-utstyr. Dette skulle bl.a. bidra til redusert  kjøp av oppmålingstjenester og skape en 
mer fleksibel tjeneste. 

Prosjekt er gjennomført, utstyr innkjøpt og dette fungerer etter intensjonen. Prosjektet er 
endelig avsluttet med et overforbruk på kr. 18.000. Prosjektet foreslås finansiert opp med 
ubrukte lånemidler.  

Vurdering

Det rapporteres her på sluttføring av 3 prosjekter.
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Rådmannen anser at prosjektgjennomføringen har gått etter plan når det gjelder prosjekt 
Trappheis ungdomsskolen og nytt GPS-utstyr og da i all hovedsak innenfor rammen av gitte 
bevilgninger og forutsetninger til innhold og funksjonalitet.

Begge prosjekter anses å ha gitt gode løsninger og med en tilfredsstillende 
kostnad/nyttefaktor.

Når det gjelder gangvei Sakshaug skole – Årfallet fremstår prosjektet ferdigstilt i henhold til 
gitte forventninger til funksjonalitet og kvalitet med et unntak; prosjektet er belastet med 
asfaltering av veg utenfor Årfallet barnehage og ferdigstilling av utomhusarbeider ved Årfallet 
bofellesskap for i alt kr. 300.000,-. Dette er kostnader som burde ha vært håndtert i ”egne” 
prosjekter, men som det ble funnet hensiktsmessig og rasjonelt å gjennomføre sammen med 
gang- og sykkelvegprosjektet.

Etter en intern gjennomgang konkluderer rådmannen med at de øvrige kostnader som er 
pådratt, isolert og samlet sett har vært nødvendige og pådra.  I ettertid er det imidlertid grunn 
til å stille visse spørsmål ved, og lære av, så vel planleggingen som gjennomføringen.

Rådmannen må uansett beklage at prosjektet ble igangsatt uten ny behandling i kompetente 
politiske organer og at det ikke tidligere er rapportert om det økonomiske avviket. 
……………………..

Konklusjon

Det tilrås at redegjørelsen tas til orientering og at byggeregnskap, med forslag til 
dekningsmåte, godkjennes.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/567-2
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget 3/10 20.04.2010

Administrasjonsutvalget 1/10 02.06.2010

Hovedutvalg Folk 31/10 01.06.2010

Formannskapet

Heltid - reduksjon av uønsket deltid.

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære 
tertialrapporteringen og årsrapporten.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2010

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2010:
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære 
tertialrapporteringen og årsrapporten.
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Vedlegg
1 Heltid - reduksjon av uønsket deltid - datert april 2010

Bakgrunn

Innledning: Inderøy kommune har mange deltidsansatte medarbeidere. Det er flere årsaker til 
at vi har deltidsansatte, men hovedårsaken ligger i arbeidstidsordningene knyttet til turnus 
innenfor tjenestene bistand og omsorg. I tillegg har flere medarbeidere fått reduksjon i stilling 
begrunnet i egen helse og eller omsorgsoppgaver. Som IA bedrift har vi lagt tilrette gjennom 
nødvendige arbeidstilpasninger for å få medarbeidere til å stå lengre i arbeid, og det betyr 
tilrettelegging i deltidsstillinger. Andre faktorer som påvirker antall deltidsstillinger er 
innvilgelse av delvis pensjon som eks. attføring, delvis uførepensjon og avtalefestet pensjon. 
Kanskje vil vi på sikt oppleve at seniorpolitiske virkemidler vil generere flere deltidsstillinger, da 
vi har 53 medarbeidere i aldersgruppen 62 år til 70 år som i 2010 vil få muligheten til å 
redusere stillingen med større grad av fritid. Andre faktorer som påvirker deltid kan være 
livssituasjon. Undersøkelser viser at flere ikke ønsker heltidsstilling, med den begrunnelse at 
familiesituasjonen gjør sitt til at det ikke lar seg gjøre å arbeide heltid. 

Inderøy kommune har over flere år arbeidet med å sikre heltid og få ned uønsket deltid, men 
kartlegginger i 2008 og 2010 viser at vi fortsatt har en stor gruppe ansatte som ønsker større 
stilling i Inderøy kommune.  En utfordring som har størst omfang innenfor tjenestene knyttet 
til bistand og omsorg. Sammenligner vi oss med nasjonale tall har og tall for Nord-Trøndelag 
har vi større innslag at deltid enn eks. Verran og Steinkjer. Viser her til faktadel i vedlagt 
rapport. 

Vurdering

Deltidsansattes rettigheter i lov og avtaleverk: Deltidsansattes rettigheter er regulert i 
arbeidsmiljøloven (AML § 14 - 3) og hovedtariffavtalen (HTA – kap. 1 § 2.3.1) uten at dette har 
løst deltidsproblematikken. De sentrale partene fremhever at det er viktig at lov- og 
avtaleverket blir fulgt. Hovedregelen i HTA er at arbeidstaker skal tilsettes i full stilling. I tillegg 
foreligger det en fortrinnsrett for deltidsansatte til å øke stillingen. Vi har samme tilsvarende 
fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven. 

Som nevnt ønsker flere av våre egne medarbeidere større stilling samt at vi registrer at de 
fleste unge og nyutdannende ønsker å gå inn i full jobb. Det er derfor viktig å legge til rette for 
at disse gruppene kan tilbys større stilling og heltidsstilling. 

Mål for heltid og uønsket deltid i Inderøy kommune 2010 – 2012: Rådmannen foreslår at vår 
hovedmålsetting er at vi skal organisere tjenestene slik at vi har som hovedregel tilsetting i full 
stilling. Dette er i tråd med lov- og avtaleverket for kommunal sektor. Dersom det ikke er 
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gjennomførbart av ulike årsaker skal opprettelse av deltidsstillinger skje etter drøftinger med 
de tillitsvalgte. Vi skal ha sterk fokus på det å ha størst mulig stilling og ha et tilleggsmål om 
lavere bruk av deltidsstillinger enn snittet i øvrige kommuner i Nord-Trøndelag.

Inderøy kommune har en høy grad av uønsket deltid og her er bildet meget sammensatt når 
det gjelder ønsket om større stilling. Våre kartlegginger fra 2008 og 2010 viser store variasjoner 
i forhold hva våre medarbeidere ønsker. Kartlegging innenfor bistand og omsorg gjennomført i 
mars 2010 gir flere utfordringer. Av 104 tilbakemeldinger (svarprosent på 54 %) ønsker eks. 25 
% heltidsstilling og 36 % ønsker en stilling i intervallet 80 – 90 %. Det blir gitt en presentasjon 
av undersøkelsen i møtet. Erfaring fra andre kommuner som har tatt opp tema uønsket deltid, 
viser at det tar tid å få ned antall medarbeidere med uønsket deltid. Faktaark om nasjonale tall 
for deltid fra KS datert 05.08.09, viser små endringer i forhold til det å øke opp gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse for ansatte knyttet til eks. pleie- og omsorg i tidsrommet 2006, 2007 og 2008.

Vår målsetting for perioden til 2012 må være at vi antallet medarbeidere som har uønsket 
deltid avtar fra år til år, og det må utarbeides måltall for hvert år innenfor de ulike tjenestene. 
Rådmannen vil ikke tilrå at det fastsettes en fast prosent men forventer en klar endring i 
antallet med uønsket deltid. I tillegg skal det gjennomføres regelmessige målinger på 
stillingsstørrelser, årlige kartlegginger av uønsket deltid og rapporter på antall tiltak som er 
gjennomført for å få ned deltidsstillinger og uønsket deltid

I tariffoppgjøret 2008 nedsatte partene et utvalg som fikk i mandat å peke på ulike tiltak for å 
redusere uønsket deltid. Utvalget kom med sin rapport i 1. kvartal 2010 og de konkluderte med 
at ”utfordringene med å redusere uønsket deltid er vanskelig og sammensatt, og at 
utfordringene ikke kan løses ved ett enkelt virkemiddel”. Utvalget peker på i sin rapport at 
noen virkemidler har gitt resultater i form av økt antall heltidsansatte og økte 
stillingsstørrelser. Følgende punkter nevnes i rapporten: politisk forankring, lokale 
retningslinjer, arbeid på tvers av enheter/avdelinger/sektorer, vikar pool, økt grunnbemanning, 
alternative arbeidstidsordninger, organisering av helgearbeidet. 

Vi registrerer at partene har litt ulik tilnærming til utfordringen med deltid og uønsket deltid 
når det gjelder virkemidler. Her må vi gjennom lokale drøftinger og innenfor de rammene som 
lov- og avtaleverket setter, i fellesskap arbeide aktivt for å nå vårt mål. Rådmannen vil ta opp til 
drøfting med partene en intensjonsavtale for ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid”. I avtalen 
vil en sette fokus på ulike virkemidler for å bidra til større stillingsandeler. Rådmannen vil 
iverksette drøftingene i mai 2010. 

Konklusjon

Rådmannen viser til saksframlegg og til vedlagt rapport, og tilrår at rapporten vedtas. 
Rådmannen vil sette stor fokus på oppfølging bl.a. gjennom rapporter fra enhetsledere hvor 
det gjennomføres faste målinger og kartlegginger, og hvor det skisseres tiltak for å nå våre mål.
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INDERØY KOMMUNE
heltid

01.01.2010
335 årsverk
482 ansatte
Kvalitetskommuneprogrammet
Saksdokument: 2010/567 -1 – grunnlagsdokument – april 2010
”Heltid  - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan 2010 - 2012”

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

1
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Heltid – reduksjon av uønsket deltid 2010 – 2012

Hvorfor gjør vi det ?

- Å rekruttere og å beholde godt kvalifisert arbeidskraft for framtiden.
- Bli en foregangskommune for ”en lønn å leve av”, likestillingsperspektivet og egne karrieremuligheter.
- Kvalitet i tjenestene.
- En motiverende jobb med ansvar og utviklingsmuligheter.
- Lavere sykefravær. 

AML § 14-3 Fortrinnsrett fordeltidsansatte/HTA bestemmelser om tilsetting i full stilling.

1. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor nyansettelse (AML)
2. Arbeidstaker må være kvalifisert til stillingen og fortrinnsretten må ikke innebære vesentlig ulempe for 

virksomheten (AML)
3. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av 

arbeidssituasjonen tilsier noe annet.(HTA)
4. Ved ledighet i stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i kommunen tilbys utvidelse av sitt 

arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. (HTA)

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

2
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Vanlige utfordringer knyttet små stillinger:

• For arbeidstakerne:

– Uforutsigbar inntekt

– Svangerskapspenger

– Likestilling

– Pensjonsrettigheter

– Ustabilt arbeidsmiljø

– Flere ubekvemme vakter

For brukerne:

– Mange tjenesteytere - mindre trygghet, lite

kontinuitet i tjenesten

– Informasjonsproblem

– Lite forutsigbart

– Dårligere tjenestekvalitet

For arbeidsgiver:

– Misfornøyde brukere

– Lite kontinuitet

– Mange ansatte

– Mye administrasjon

– Vanskelig å beholde og rekruttere

– Sykefravær

Finnes også noe positivt…

• ”Deltidsansatte kan trå til når det er behov for ekstra arbeidskraft.”

• ”Ansatte kan selv velge hvor mye de vil jobbe.”

• ”Lettere å få turnusen til å gå opp?”

• ”Flere å fordele de ubekvemme vaktene på.”

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

3
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"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

Hva påvirker deltid?

Deltidsansatte kan deles i 2 hovedgrupper:

• De som kunne ha arbeidet mer, men avstår gr. jobbeksterne forhold

• De som kunne arbeidet mer, men helse eller arbeidsgiver hindrer dem

4
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5
"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

4 vakter 3.hver 
helg

12 ansatte,

50% stilling

4 vakter hver 4 
helg

16 ansatte

37,5 % stilling

4 vakter hver 2. helg

8 ansatte

75% stilling

4 vakter hver 2,5 
helg

10 ansatte

60 % stilling

Muligheter ved endring av  helgemønster
en avdeling med 6 årsverk hvor det er 2 stk. på dagvakt og 2 på aftenvakt

Ulike helgefaktorer gir ulike muligheter : 

5
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Tiltaksplan – heltid – reduksjon i uønsket deltid 2010 – 2012

Tiltak og virkemidler som tas i bruk i 2010/2011/2012:

Hovedmålsetting er at vi skal organisere tjenestene slik at vi har som hovedregel tilsetting i full stilling. Dette i 
tråd med lov- og avtaleverket for kommunal sektor. Dersom det ikke er gjennomførbart av ulike årsaker, skal 
opprettelse av deltidsstillinger skje etter drøftinger med de tillitsvalgte. Vi skal ha sterk fokus på det å ha størst 
mulig stilling og et tilleggsmål om lavere bruk av deltidsstillinger enn snittet i øvrige kommuner i Nord-Trøndelag. 

Det inngås en intensjonsavtale med de lokale partene for ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid ”. I avtalen vil en 
settes fokus på ulike virkemidler for å bidra til større stillingsandeler .

Se tiltaksplanen på side 7 som angir hovedtiltakene for 2010 – 2012. 

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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KS anbefaler: Inderøy kommune gjør:
Tiltaksplan for 2010, 2011 og 2012

1. Kartlegging av omfanget av deltidsarbeidet på 
tjenestestedene. 

2. God forankring i alle ledd i organisasjonen.

3. Godt samarbeid med tillitsvalgte.

4. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere.

5. Lag delmål og ha et langtidsperspektiv.

6. Få ansattes interesser opp i dagen, samtidig som 
ledelsen opplyser om ledige stillingshjemler.

7. Brukerfokus.

8. Dyrk ”ildsjelene”.

9. Ta deltidsansatte med på råd om hvordan ledige 
hjemler kan benyttes for å bygge ut deltidsstillinger.

10. Vurder innføring av fleksible arbeidstidsordninger

1. Årlige kartlegginger 2010, 2011, 2012.
Publisering av informasjon i hvert tertial sammen 
med tertialrapportering for økonomi/nærvær.

2. Trepartssamarbeid

3. Samarbeidsforum på tjenestenivå.

4. Fokus på de ansatte, personalmøter.

5. Delmål for 2010, delmål 2011, delmål for 2012. 

6. ”Skjema for registrering av deltidsansatte som 
ønsker fast større stillingsprosent” innen 2010. 
”Retningslinjer for håndtering av uønsket deltid ved 
ledighet i stilling i Inderøy kommune” innen 2010. 
Eget informasjonspunkt på intranett.

7. Mål om at brukerne skal oppleve økt kontinuitet og 
kvalitet i tjenesten, dialogmøter.

8. Dyrke ildsjeler…

9. Deltidsansatte utfordres i forhold til løsninger.

10. Prosjekt ved Bistand og omsorg –
forhandlingsturnus - startet opp i 2009.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Deltidsarbeid og arbeidsgiverpolitikk:

• Brukerorientering – brukernes behov for færre ansatte

• Myndiggjorte medarbeidere – som tar ansvar for egen arbeidstid og uønsket deltid.

• Tilretteleggende ledere – som tilstreber fleksibilitet, våger å tenke nytt og stå i prosesser.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

8
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Faktagrunnlag – vedlegg til rapport:

(se også intranett – faktagrunnlag)

”Heltid – reduksjon av uønsket deltid – april 2010:

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

9
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Kommune Andel 

kvinner

1.12.05

Andel 

kvinner

1.12.06

Andel

kvinner

1.12.07

Andel

kvinner

1.12.08

Andel 
eldre 
enn 49 år

01.12.05

Andel 
eldre 
enn 49 år

01.12.06

Andel 
eldre enn 
49 år

01.12.07

Andel 
eldre 
enn 49 år

01.12.08

Alle 76,4 76,7 77,1 77,3 40,4 40,9 41,0 41,2

Fylkes 55,3 56,0 56,4 56,6 53,5 53,3 52,8 52,4

Kommuner 79,0 79,2 79,6 79,8 38,9 40,1 40,3 40,7

NT 75,6 76,0 76,4 76,2 44,0 44,4 44,7 45,0

Inderøy 80,2 81,6 81,6 81,9 49,1 48,8 51,0 49,2

Steinkjer 80,3 81,8 81,7 81,3 42,6 44,3 48,5 43,9

Verran 75,0 81,2 81,3 81,3 40,7 38,0 34,7 30,2

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 45,0 45,2 45,3 45,4§

Fylkes 48,5 48,5 48,5 48,6

Kommuner 44,6 44,8 44,9 45,0

NT 46,1 46,3 46,3 46,5

Inderøy 46,9 46,9 47,8 48,1

Steinkjer 46,4 46,4 47,4 47,2

Verran 45,6 45,0 44,6 44,5

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Snitt alder pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

11
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 52,7 52,7 52,6 51,4

Fylkes 35,7 35,3 34,6 33,6

Kommuner 56,0 56,2 56,2 55,2

NT 60,2 60,0 60,0 59,1

Inderøy 65,7 66,4 64,8 67,6

Steinkjer 67,9 68,5 66,3 64,7

Verran 65,4 65,1 61,8 61,9

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Andel deltidsansatte pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

12
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13

Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 64,0 63,5 63,6 64,4

Fylkes 73,8 74,7 76,6 74

Kommuner 63,4 63,2 63,2 64,2

NT 46,4 46,3 46,3 46,5

Inderøy 58,1 54,9 55,9 52,2

Steinkjer 55,5 55,8 58,0 56,1

Verran 48,1 44,9 53,5 56,8

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Snitt stillingsstørrelse pr. hjelpepleier/omsorgsarbeider pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

13
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 4,7 4,7 4,8 4,2

Fylkes

Kommuner 4,8 4,7 4,8 4,2

NT 7,2 6,9 7,2 5,1

Inderøy 2,7 10,7 7,2 5,8

Steinkjer 5,5 4,7 5,6 2,7

Verran 24,6 30,0 19,6 1,8

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Andel med mindre enn 20 % stilling hjelpepl./omsorg pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

14
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15
"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

Årstall
2007 2008 2009

Stillingsprosent Kjønn Antall
ansatte

% Antall
ansatte

% Antall
ansatte

%

0 – 24,9 % Kvinner 
og menn

38 8,0 35 7,2 37 7,7

Kvinner 35 9,0 28 7,0 30 7,6
Menn 3 3,5 7 8,0 7 8,2

25 – 49,9 % Kvinner
og menn

33 6,9 50 10,3 45 9,3

Kvinner 30 7,7 46 11,6 39 9,8
Menn 3 3,5 4 4,5 6 7,1

50 – 74,9 % Kvinner
og menn

153 32,1 156 32,1 156 32,4

Kvinner 143 36,6 140 35,2 141 35,5
Menn 10 11,6 16 18,2 15 17,6

75 – 99,9 % Kvinner
og menn

83 17,4 89 18,3 89 18,5

Kvinner 74 18,9 76 19,1 79 19,9
Menn 9 10,5 13 14,8 10 11,8

100 % Kvinner
og menn

170 35,6 156 32,1 155 32,2

Kvinner 109 27,9 108 27,1 108 27,2
Menn 61 70,9 48 54,5 47 55,3
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16

Dersom en sammenligner Inderøy kommune med primærkommuner i Nord-Trøndelag får vi følgende oppsett (kilde PAI pr. 1.12.08)

Deltid Deltid Heltid Heltid

Prosent 
Inderøy

Prosent
Nord-Trøndelag

Prosent 
Inderøy

Prosent
Nord-Trøndelag

Kvinner 83,1 69,3 16,9 30,7

Menn 72,4 37,3 27,6 62,7

Alle 81,0 62,9 19,0 37,1

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

16
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/759-1
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 32/10 01.06.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.10

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Vedlegg
1 Tertialrapport pr. 30.04.10
2 Detaljregnskap pr. 30.04.10

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på 
regnskaps- og aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal 
rapporteres dersom utviklingen i økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetninger lagt 
i budsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av første tertial.

Rapport er under gradvis utvikling og vil omfatte stadig nye indikatorer – med grunnlag i 
prinsippene om balansert målstyring.
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Vurdering

Det vises til vedlagte notat som sammenfattes slik:

Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjettforutsetningene. 

Det er mindre forsinkelser i gjennomføringen av vedtatte investeringsprosjekter.

Med grunnlag i driftsregnskapet pr. 1. tertial forventes at aktivitetsplanene for år 2010 – på 
enhetsnivå – i all hovedsak kan gjennomføres innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Med 
stramme driftsbudsjetter, som er en forutsetning for god ressursbruk, vil risikoen for 
utgiftsoverskridelser likevel være større enn risikoen for utgiftsbesparelser. Risikoen for 
utgiftsoverskridelser anses ”jevnt” fordelt.

Skatt og rammetilskudd, pensjonskostnader og renteregnskapet viser en positiv tendens. Samlet 
sett er prognosen positiv med i alt to millioner kroner.  

På denne bakgrunn prognostiserer rådmannen pr. utgangen av april et regnskapsmessig 
mindreforbruk (regnskapsresultat) på ca 2 mill. kroner. Vi anslår usikkerheten til +/- to mill. 
kroner.

Dette forutsetter imidlertid fortsatt stram økonomistyring og en utbetinget budsjettdisiplin i 
enhetene.  

Når det gjelder vår likviditet anser vi situasjonen å være tilfredsstillende.

Kommunen har fortsatt høyt sykefravær , men det kan rapporteres en vesentlig forbedring første 
tertial 2010.  Vi hadde et samlet sykefravær på 12 % i 2009 og har en målsetting om å komme 
under 10 % i 2010. (under 8 % i 2012) Om trenden fortsetter utover året, kan vi ha et håp om å 
komme nærmere 9 % på årsbasis i 2010.  Dette er hyggelige tall og inspirerer til fortsatt 
konsekvent innsats for å sikre høyt nærvær.

Konklusjon

Regnskaps- og aktivitetsrapporten tas til etterretning. 
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Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2010.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 30.04. 
Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet. 

Ut fra prinsippet om balansert målstyring skal vi også etter hvert rapportere på andre sentrale 
styringsidikatorer. En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er 
tatt inn i denne rapporten.  

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer avvik i 
forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at 1) rådmannen 
på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til årsbudsjett 2) at 
budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til godkjenning. 

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av 

1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
2) forventninger til regnskapsmessig resultat
3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.04.

Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjett.  Det gjelder både drifts - og 
investeringsområdet. Vi har et visst etterslep i en del pågående plan og utredningsarbeider.

Det prognostiseres et mindreforbruk i driftsregnskapet på 1,5 mill. kroner. Usikkerheten anslås indikativ til +/-
2 mill. 

Kostnadseffektiviserings – og/eller omstillingsbehovet – ved uendrede økonomiske rammer anslås indikativt 
til 2-3 millioner kroner i et ett års perspektiv. (budsjett 2011) 

Sykefraværet er vesentlig redusert første tertial.  Målsettingen om å få sykefraværet ned fra 12 % i 2009 til 
under 10 % i 2010 er innen rekkevidde. 
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Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de viktigste 
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.
(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig 
netto drifts-

budsjett

Rev. Netto 
drifts-

budsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis 

Vurdert 
avvik i % 

Fellesområde inntekter -227347 -227347 0 0,00

- rammetilskudd/skatt -215800 -215800

Fellesområde diverse -12141 -12141 -750 6,18

Renter og avdrag 22188 22188 -750 -3,38

Disponibelt netto drift -217300 -217300 -1500 0,69

Fellesområde tilleggsbevilgn. 5508 4819 0 0,00

Politisk organisasjon med mer 2728 2728 0 0,00 

Rådmann, service, stab, støtte 16738 16877 0 3,26 

Kultur og informasjon 9896 10096 0 0,00

Oppvekst 70549 70549 0 0,00 

Helse og sosial 81209 81209 0 0,99

Kommunalteknikk 27877 27877 0 0,00 

Vann og avløp 68 68 0 0,00

Næring og plan 2727 3077 0 0,00

Sum 0 0 -1500

Kommentarer

Fellesområde inntekter.

KS sine prognoser over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser et oppdatert anslag på 
ca. 217,4 mill. Det budsjetteres så langt med 215,8 mill. Isolert sett gir dette i så fall grunnlag for en forventet 
merinntekt på ca. kr. 1,6 millioner.

Vi velger av forsiktighetshensyn  ikke å legge dette inn i prognosen . ”Tilfeldige” merinntekter bør uansett ikke 
brukes til å øke løpende driftskostnader i løpet av budsjettåret. 

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser prognoser at det kan bli en 
inntektssvikt på ca. 0,45 millioner i forhold til årsbudsjett. Rentenivå resten av året vil være avgjørende. 
Anslått inntektstap må sees i sammenheng med besparelser under rentekapitlene for øvrig.

Det er gitt tilsagn om skjønnsmidler til barnehager med ca. 0,17 millioner mer enn budsjett.  
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Fellesområde diverse.

Løpende pensjonskostnader i våre regnskaper fremkommer som en sum av premieinnbetaling som belastes 
enhetsregnskapene og premieavviket som belastes på Fellesområde diverse.

Etter nye beregninger foretatt i mars antas vår samlede pensjonskostnader å bli redusert med ca 1,5 mill i 
2010 i forhold til budsjett. Innbetalt premie for år 2010 reduseres med ca. 2,5 millioner mens vi får en 
reduksjon på posten for premieavvik på ca. 1,0 millioner. Resultatet av vårens lønnsoppgjør vil definere den 
endelige pensjonskostnadsbelastningen i regnskapet for 2010.

Vi tar høyde for dette i prognosen på kr. 750.000,- i forventede besparelser.
 

Renter og avdrag.

Renteutgiftene for 2010 anslås til 10,26 millioner, dvs. ca. 0,5 mill. mindre enn årsbudsjett. Samlet ligger våre 
renteinntekter over anslag for periodisert budsjett. Fremskrivninger indikerer merinntekter inntil  0,5 mill. 
kroner. Netto renter viser dermed et mulig mindreforbruk på inntil 1,0 mill. kroner.  

Når det gjelder avdragsutgifter planlegges avdragsbetalinger i samsvar med budsjett.

Disponibelt netto drift.

Samlet for Fellesområdene og rente og avdragsområdet prognostiseres et positivt avvik på 1,5 mill. 
kroner ved årets utløp. Som anført er dette forsiktig; forsiktighet i anslag på fellesområdene, 
herunder de generelle inntekter, må sees i sammenheng med at vi styrer etter stramme 
utgiftsbudsjetter.
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Disponibelt netto drift gjengitt i diagram:

:

Kort om de enkelte driftsområdene.

Det kommenteres kun hvor det konstanteres  avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik.

Rådmannen, service, stab og støtte:

Området for service, stab og støtte, funksjon 130,  viser overskridelser. Sett i sammenheng med vakanse i 
kommunalsjefsstilling under funksjon 120 bør likevel budsjettet for sentraladministrasjonen være 
gjennomførbart.

Med vakanser i stillinger underlegges øvrig personell for økt arbeidspress og risikoen for forsinkelser i 
prioriterte oppgaver øker. Rådmannen anser at oppgavene i all hovedsak kan gjennomføres som forutsatt .  Vi 
må vurdere ressurssituasjonen i sentraladministrasjonen på ny i forbindelse med budsjett–  og 
økonomiplanarbeidet.

Kultur og informasjon:
Det forventes  ikke avvik ved årets utløp – verken for i forhold til økonomi eller aktivitet.

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

%

103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 4819 0 0

3 %

1 %

8 % 5 %

37 %
32 %

13 %

0 %

1 %

Fellesområde 
tilleggsbevilgn.

Politisk org. M.m.

Rådmann, service, 
stab og støtte

Kultur og 
informasjon

Helse og sosial

Oppvekst

Kommunalteknikk

Vann og avløp

Næring og plan
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110 Politisk organisasjon med mer 2728 0 0

120 Rådmann 6288 -350 -5,57

130 Service, stab og støtte 10589 350 3,31

140 Kultur og informasjon 10096 0 0

 Sum 34520 0 0

Helse og sosial: 

Rådmannen er oppmerksom på at rammene er stramme. Det er på dette området  - som på flere andre 
områder – fremmet ønsker om budsjettstyrking.

Det legges til grunn at helse og sosialområdet kan håndtere de økonomiske utfordringer innenfor gitte 
samlede rammer.

Bistand og omsorg

Det er påløpt ekstra utgift med 0,28 millioner kr. til Flyndra som ikke er budsjettert. Dette gjelder 
etterbetaling for tjenester levert i 2009. Det er på gang drøftinger med Flyndra om tilpasning av tilbudet 
inneværende år for å tilpasse forbruk til budsjett.  Politisk nivå vil bli nærmere orientert.

Så langt forventes at enhet for Bistand og omsorg skal kunne gjennomføre aktivitetskrav og målsettinger 
innenfor budsjett.

Helse, rehabilitering og barnevern

Det er i budsjettet ikke tatt hensyn til økt driftstilskudd til fysioterapauter for år 2010 og dette utgjør ca. kr. 
0,1 million.

Når det gjelder barnevernstjenesten (isolert sett) forventes så langt regnskapsmessig balanse ved årets utløp. 
Det er likevel stadig nye saker og hvor hver sak kan medføre betydelig kostnadspådrag dersom betydelig
assistanse i hjemmet og/eller omsorgsovertakelse må effektueres.  

Hovedinntrykket er at vi veksten i antall omsorgsovertakelser har stagnert og slik at kostnadsvekstene er 
under kontroll.

NAV
Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er det en forholdsvis stor økning i antall brukere samt at det har vært 
store utbetalinger på økte strømutgifter. Dette skaper utfordringer som kan føre til avvik i størrelsesorden 
inntil  o,4 mill. kroner på årsbasis. Det jobbes hardt for å få de nye brukerne over i arbeid eller på andre 
ytelser.  Det er gitt signaler om at tiltaksbudsjettet i staten vil bli strammet til og dette vil vanskeliggjøre 
arbeidet med å få folk bort fra sosialhjelp.  

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

%

310 Bistand og omsorg 53466 0 0,00

330 Helse, rehabilitering og barnevern 23333 0 0,00

340 NAV 4410 0 0,00

 Sum 81209 0 0,00

Side 150



Oppvekst

Inderøy ungdomsskole

Det ble i år 2009 inntektsført et tilskudd til opplæring fremmedspråklige på i overkant av 300.000,-.
Dette beløpet var feilutbetalt og beløpet skal tilbakebetales nå i april. Det legges til grunn at dette kan
håndteres innenfor gitte rammer samlet på oppvekst.

Det forventes for skoler og barnehager samlet sett ingen avvik ved årets utløp.

Ansvar Enhet

Netto rev. 
driftsbudsje

tt

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

% Budsjettendring

400 Fellesadm. skole og barnehage 9862 0 0 0

410 Sakshaug skole 12717 0 0 0

411 Sakshaug barnehage 1572 0 0 0

412 Røra skole og barnehage 8824 0 0 0

413 Utøy skole og barnehage 5059 0 0 0

414 Lyngstad skole og barnehage 4062 0 0 0

415 Sandvollan skole og barnehage 8883 0 0 0

416 Inderøy ungdomsskole 19570 0 0 0

SUM 70549 0 0,00 0

Kommunalteknikk
Det forventes pr. april ikke avvik ved årets utløp.

Plan og næring 
Det forventes pr. april ikke avvik ved årets utløp.

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

% Budsjettendring

510 Kommunalteknikk 27877 0 0 0

520/521 Vann og avløp 68 0 0 0

550 Næring og plan 3077 0 0 0

 Sum 30954 0 0 0

Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. 

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede 
målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen 
i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide
midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet
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dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås. 

Langsiktig finansiering.

Låneporteføljen

Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 1. tertial 2010 på 317 millioner kroner. Da er det kun etablert ett 
nytt lån (2 mill i Husbanken) i 2010. 

Låneporteføljen består av lån med fast og flytende rente. Fordelingen ved utløpet av 1. tertial er 27 % fast 
rente og 73 % flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum 
på 60 millioner. Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende låneporteføljen er kjent for 
2010. Ved kommende årsskifte vil andelen lån med fast- og flytende rente være omtrent på samme nivå som i 
dag. I forslag til nytt finansreglement er lagt til grunn et krav om minimum 20 % gjennomgående 
fastrenteandel. 

Renter på flytende lån ligger p.t. på ca 2,5 %. Markedets forventning er den skal stige med ca 1% i løpet av to 
år. 0,5 prosent i løpet av ett år. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljebasis var 3,02 % ved utløpet av 1. 

Lånet med lengst rentebinding har en rente på 4,92 % og løper ut i desember 2016. Lån med flytende rente 
ligger prismessig i intervallet 2,31 % - 2,36 % ved utløpet av 1. tertial. Prisforskjellen på de flytende lånene 
skyldes ulike marginer i forhold til referanserenten (3M nibor). 

Tabellen nedenfor viser hvordan andelen fast- og flytende rente i låneporteføljen vil utvikle seg i 
økonomiplanperioden, dersom det ikke etableres nye fastrenter:

Prognosen for rentekostnader i 2010 viser nå et anslag på 10,25 millioner kroner, sammenlignet med 
tilsvarende anslag på 10,79 millioner ved siste årsskifte. Risikoen for avvik på renteutgifter (i forhold til 
budsjett) ligger på den flytende delen av låneporteføljen. Dette er bakgrunnen for at kommunen har kjøpt 
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rentesikring (FRA) som beskrevet ovenfor. Kjøpet av sikringer vises som gule stolper i tabellen over og disse 
løper frem til medio desember 2010.

Kommunen benytter flere kilder for kreditt. Største innlån er via Kommunalbanken (53%), 
KLP/Kommunekreditt (25%), Verdipapirmarkedet (17%) og Husbanken (5%).

Når det gjelder finansiering av vedtatte investeringer i år 2010 vil det bli foretatt nødvendig låneopptak før 
desember 2010. 

Likviditet

Driften går som normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke likviditeten 
på en ugunstig måte. Likviditeten anses å være rimelig god på kort sikt  mens likviditeten på lang sikt er 
avhengig av hvordan kommunen forholder seg til likviditet som utfordring.

Når det gjelder investering er det tatt opp forholdsvis store lån og mange av prosjektene det er lånt opp til er 
kun i startfase/ikke startet opp pr. april. Dette er mye av forklaringen til den gode likviditeten på kort sikt.   

Imidlertid vil aktivitet på investeringsprosjekter øke utover i året og økte utbetalinger forventes, jfr. oppsatt 
betalingsplan i investeringsprosjekter.

Likviditetsoversikt så langt i år 2010:

Likviditetsoversikt 2010
Januar Februar Mars April

Beløp i 1.000 kr. ÅR 2007
År 

2008
År 

2009 2010 2010 2010 2010

Kasse/bank 23720 24514 86542 79859 83052 74109 93217
Kortsiktige fordringer 24487 29181 27268 28551 24014 36527 13882
Sum 48207 53695 113810 108410 107066 110636 107099

Bundne fond 6580 8931 12053 12053 12176 12176 12389
Ubrukte lånemidler 16454 15286 62126 64001 64001 62716 62506
Kortsiktig gjeld 39423 42165 49560 37983 45389 50322 52110
Sum 62457 66382 123739 114037 121566 125214 127005

Netto korts. Fordring -14250 -12687 -9929 -5627 -14500 -14578 -19906

Netto korrig. Fond mv 8784 11530

Vi skal - noe forsinket – ta i bruk programvare som skal lette arbeidet med likviditetsstyring i løpet av 
nærmeste fremtid.

Investeringsstatus

I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. De viktigste pågående prosjekter i et 
investeringsprogram under utvikling  er Sandvollan skole og  Nessjordet. 
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Investeringsregnskap pr. 30.04.2010.

lle beløp i 1000 kr.

Nr. Prosjektnavn Kostnads Totalt Bevilget Forbruk Herav Forventet Kommentarer
overslag bevilget 2010 hittil i år ferdigstill.
(til 2013) (brutto) (brutto)

459 Dementboliger Solstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt Prosjekt utsatt.
466 Nytt administrasjonsbygg 29000 28000 21000 1629 1349 1. kv. år 2011 oppstart mai 2010. 
472 Gatebruksplan Straumen 650 650 0 1177 0 uklart Ikke i arbeid, ikke avsluttet.
501 Gangvei Årfall/Sakshaug 1030 1030 0 1936 0 Ferdig i 2009 Sluttrapport fremlegges i egen sak mai 2010

515
Planlegg./utbygg. 
Næssjordet 11830 11830 0 1742 -80 2010-2013 Se også prosj. 558 (458 innløsn. Næss).

522 Trappheis U-skolen 200 200 0 104 6 Ferdig i 2009 Sluttrapport fremlegges i egen sak mai 2010
527 Utbedr. brannsyn 2000 2000 0 486 64 løpende

528
Vanntilførsel Røra -
Straumen 10800 10800 2000 291 16 usikkert Avventer hovedplan vann, igangsetting 2011.

155-
162

Programvare/IKT bevilgn. 
tom. -08 3083 3083 0 2140 72 løpende Gjenstående midler benyttes i 2010.

535 Utbygg. Sandvollan skole 15800 15800 -250 4595 3313 2010 Følger vedtatt budsjett.
538 Kulturcampus/vgs 9000 4500 3000 0 0 2010-2012 I oppstartsfase

539 IT-invest. 2009 og 2010 2000 2000 1000 329 0 2010
Avsatte midl. Benyttes i 2010 til konkrete 
prosjekter.

540 HMS, omgjøring bygg 2000 1000 0 92 19 løpende
541 Tilrettelegging boligtomter 3500 2000 1000 0 0 2013 Komm. boligtomter i grendene
542 Nytt kartgrunnlag 220 220 110 107 0 2010 sluttrapport fremlegges sommer 2010. 
543 GPS-utstyr 200 200 0 218 0 Ferdig i 2009 Sluttrapport fremlegges i egen sak mai 2010

544
Trafikk/parkering 
Kulturhus 1500 1500 500 0 0 2010 Oppstart første halvår 2010.

545 Utskift. hovedvannledning 1000 1000 0 778 148 sept. 2010 Følger vedtatt budsjett.
546 Opprustn. kommunale vei 9000 5000 2000 1016 0 løpende Følger vedtatt veiplan og budsjett.

548
ENØK-tiltak kommunale 
bygg 4000 1000 1000 -70 -70 løpende tilskudd fra enova til energiovervåkningsanl.

552 Busstopp Flaget 261 261 136 okt. 2010 Flyttet til prosj. 546, opprustn. Komm.veier.

557
Overtag/utbygg. 
Gangstadhaug. II 1574 1250 324 704 86 sommer 2010 Sluttrapport fremlegges sommer 2010.
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558
Utbygging Næss -
Straumen 2000 2000 2000 991 760 2010 Følger fremdriftsplan

580 Annen stedsutvikling 6000 1500 1500 0 0 2010-2013 I startfase

581
Opparbeiding 
næringsareal/bygg 4000 2000 2000 0 0 2010 - 2013 I startfase

582 Omlegging vei Venna 1700 1700 1700 0 0 2011
Under planlegging, samkjøres m øvrig aktivitet 
på Venna 

583 Sentralvarme Venna 1000 1000 1000 0 0 1. kv. År 2011 oppstart konsulent mai 2010.
584 Lysløype Gran 550 400 400 600 600 2010 Sluttrapport fremlegges høsten 2010.

Alle tall i oppsettet er brutto tall (netto + mva) Det tas forbehold for feil.
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Nærvær/sykefravær

I vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 har satt fokus på forebyggende HMS og vi har satt en 
målsetting om et sykefravær under 8,0% i 2012. Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på 
nærvær/fravær i tertialrapporten. I tillegg rapporterer rådmannen om nærvær/fravær til 
arbeidsmiljøutvalget pr. kvartal og i rådmannens orientering. 

Tabell nr. 1 viser at vi for januar 2010 har et sykefravær som er ca 4 prosentpoeng lavere enn samme 
måned i 2009, og februar 2010 viser at vi ligger ca. 2 prosentpoeng lavere enn samme måned i
2009. De siste tallene for april måned viser at vi har en nedgang på ca 3 prosentpoeng i forhold til 
april 2009, og over 1 prosentpoeng lavere enn i april 2008. Kilde er Agresso fraværsmodul med 
oppdaterte tall pr. 19.05.10. 

Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 19.05.10. Samlet sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå 
er 2008, rød er 2009 og grønn er 2010. 

Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 19.05.10. Fraværsprosent 2010: hvor blå farge viser totalt 
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær. Grønn farge viser vår målsetting.
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Tabell nr. 3 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 15.04.10. Fraværsprosent 2009 hvor blå farge viser totalt 
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær..

Sykefraværsrapporter drøftes i våre faste ledermøter og i HTV forum. Det er viktig at fokus på 
området holdes samt at de ulike prosjektene og tiltakene for å få ned sykefraværet opprettholdes. Når 
det gjelder våre overordnede tiltak og aktiviteter for å styrke nærvær, så viser vi til vår "Handlingsplan 
for HMS 2010 – 2012” som er vedtatt i AMU november 2009.
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Heltid – reduksjon av uønsket deltid

Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på heltid og reduksjon av uønsket deltid i tertialrapporten. 
Arbeidsmiljøutvalget har nå behandlet rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid ” med 
tiltaksplan for 2010 – 2012, og formannskapet sluttbehandler saken i mai 2010. Rådmannen jobber 
med å utvikle verktøy for å kunne rapportere på status på stillingsstørrelser, antall medarbeidere med 
uønsket deltid og antall tiltak for å få ned deltidsstillinger. I vår første tertialrapport 2010 kan vi gi 
følgende tallmateriell knyttet til området heltid.

Tabell 1: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI – KS) 

Årstall
2007 2008 2009

Stillingsprosent Kjønn Antall
ansatte

% Antall
ansatte

% Antall
ansatte

%

0 – 24,9 % Kvinner 
og menn

38 8,0 35 7,2 37 7,7

Kvinner 35 9,0 28 7,0 30 7,6
Menn 3 3,5 7 8,0 7 8,2

25 – 49,9 % Kvinner
og menn

33 6,9 50 10,3 45 9,3

Kvinner 30 7,7 46 11,6 39 9,8
Menn 3 3,5 4 4,5 6 7,1

50 – 74,9 % Kvinner
og menn

153 32,1 156 32,1 156 32,4

Kvinner 143 36,6 140 35,2 141 35,5
Menn 10 11,6 16 18,2 15 17,6

75 – 99,9 % Kvinner
og menn

83 17,4 89 18,3 89 18,5

Kvinner 74 18,9 76 19,1 79 19,9
Menn 9 10,5 13 14,8 10 11,8

100 % Kvinner
og menn

170 35,6 156 32,1 155 32,2

Kvinner 109 27,9 108 27,1 108 27,2
Menn 61 70,9 48 54,5 47 55,3

I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i 
kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse. Vi jobber fortiden 
med en kartlegging som er gjennomført innenfor bistand og omsorg og her vil vi komme tilbake med 
oppdatere tall i 2.tertialrapport. Rådmannen vil i det videre arbeidet med heltid legge til grunn de tiltak som 
blir vedtatt i rapport for ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid – tiltaksplan for 2010 – og 2012. 
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Leseveiledning - tabell. Nøkkeltall periodisering pr utgangen av 1. terial - skolene - driftsutgifter - brutto  36,%/ Pleie 
og omsorgsområdene 34,7 % og snitt (andre områder)35,4%. 

Regnskap Opprinnelig Revidert

Ansvar pr. 30.04. budsjett budsjett Forbruk i % Til rest
Sum driftsinntekter -76394601 -227347000 -227347000 33,6 612281

100 Fellesområde inntekter -76394601 -227347000 -227347000 33,6 612281

Sum driftsutgifter 516664 -1008000 -1608000 -32,1 -1452668

Sum driftsinntekter -1362775 -4600000 -7934000 17,2 -3504557

Sum finansutgifter 59845 8967000 12901000 0,5 6863151

Sum finansinntekter -54239 -15500000 -15500000 0,3 -5112418

101 Fellesområde diverse -840504 -12141000 -12141000 6,9 -3206492

Sum driftsinntekter 0 -379000 -379000 0,0 -126332

Sum finansutgifter 3324396 23567000 23567000 14,1 4531268

Sum finansinntekter -395404 -1000000 -1000000 39,5 62072

102 Renter og avdrag 2928992 22188000 22188000 13,2 4467008

Sum driftsutgifter 0 5508000 4819000 0,0 1146992

103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 5508000 4819000 0,0 1146992

Sum driftsutgifter 829439 2737000 2737000 30,3 82845

Sum driftsinntekter -1190 -9000 -9000 13,2 -1806

110 Politisk organisasjon m.m 828249 2728000 2728000 30,4 81039

Sum driftsutgifter 2683996 6281000 6420000 41,8 -451376

Sum driftsinntekter -24788 -132000 -132000 18,8 -19208

120 Rådmann 2659209 6149000 6288000 42,3 -470585

Sum driftsutgifter 3432828 10909000 10909000 31,5 203444

Sum driftsinntekter -423635 -1600000 -1600000 26,5 -109677

Sum finansutgifter 0 1280000 1280000 0,0 426664

Sum finansinntekter -3410 0 0 3410
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130 Service,stab og støtte 3005782 10589000 10589000 28,4 523842

Sum driftsutgifter 3733663 11723500 11723500 31,8 374001

Sum driftsinntekter -95106 -1785000 -1785000 5,3 -499862

Sum finansutgifter 0 102000 102000 0,0 33996

Sum finansinntekter 0 -144500 -144500 0,0 -48164

140 Kultur og informasjon 3638557 9896000 10096000 36,0 -140029

Sum driftsutgifter 23658035 69155000 69155000 34,2 -606619

Sum driftsinntekter -2951752 -15747000 -15747000 18,7 -2297204

Sum finansutgifter 0 58000 58000 0,0 19332

310 Bistand og omsorg 20706283 53466000 53466000 38,7 -2884491

Sum driftsutgifter 9349724 26503000 26503000 35,3 -515632

Sum driftsinntekter -605328 -2860000 -2860000 21,2 -347984

Sum finansutgifter 0 8000 8000 0,0 2664

Sum finansinntekter -18000 -318000 -318000 5,7 -88000

330 Helse,rehab. og barnevern 8726396 23333000 23333000 37,4 -948952

Sum driftsutgifter 2158945 6035000 6035000 35,8 -147301

Sum driftsinntekter -716677 -1660000 -1660000 43,2 163349

Sum finansutgifter 300 50000 50000 0,6 16364

Sum finansinntekter -4183 -15000 -15000 27,9 -817

340 NAV 1438385 23333000 23333000 6,2 31595

Sum driftsutgifter 5215479 18358000 18358000 28,4 903825

Sum driftsinntekter -2256224 -8470000 -8470000 26,6 -567104

Sum finansutgifter 0 124000 124000 0,0 41332

Sum finansinntekter 0 -150000 -150000 0,0 -50000

400 Fellesadministrasjon skole og barne... 2959255 9862000 9862000 30,0 328053

Sum driftsutgifter 5680721 15255000 15255000 37,2 -595757

Sum driftsinntekter -687375 -1934000 -1934000 35,5 42715

Sum finansinntekter 0 -604000 -604000 0,0 -201332
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410 Sakshaug skole 4993345 12717000 12717000 39,3 -754373

Sum driftsutgifter 3119059 8520000 8520000 36,6 -279083

Sum driftsinntekter -2225198 -6798000 -6798000 32,7 -40794

Sum finansinntekter 0 -150000 -150000 0,0 -49996

411 Sakshaug barnehage 893861 1572000 1572000 56,9 -369873

Sum driftsutgifter 5347960 13912000 13912000 38,4 -710712

Sum driftsinntekter -1763843 -5088000 -5088000 34,7 67863

412 Røra skole og barnehage 3584117 8824000 8824000 40,6 -642849

Sum driftsutgifter 3168443 7670000 7670000 41,3 -611831

Sum driftsinntekter -1203770 -2571000 -2571000 46,8 346774

Sum finansinntekter 0 -40000 -40000 0,0 -13332

413 Utøy skole og barnehage 1964673 5059000 5059000 38,8 -278389

Sum driftsutgifter 2292122 6464000 6464000 35,5 -137550

Sum driftsinntekter -781021 -2362000 -2362000 33,1 -6299

Sum finansinntekter 0 -40000 -40000 0,0 -13332

414 Lyngstad skole og barnehage 1511101 4062000 4062000 37,2 -157181

Sum driftsutgifter 5163664 13953000 13953000 37,0 -512740

Sum driftsinntekter -1757275 -4990000 -4990000 35,2 93951

Sum finansinntekter 0 -80000 -80000 0,0 -26664

415 Sandvollan skole og barnehage 3406389 8883000 8883000 38,3 -445453

Sum driftsutgifter 8373743 22675000 22675000 36,9 -815551

Sum driftsinntekter -337064 -3105000 -3105000 10,9 -697924

416 Inderøy ungdomsskole 8036679 19570000 19570000 41,1 -1513475

Sum driftsutgifter 15309553 33471000 33471000 45,7 -4152661

Sum driftsinntekter -4848873 -13238000 -13238000 36,6 436225

Sum finansutgifter 1076 7644000 7644000 0,0 2546916
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510 Kommunalteknikk 10461756 27877000 27877000 37,5 -1169520

Sum driftsutgifter 2548079 4459000 4459000 57,1 -1061847

Sum driftsinntekter -2236944 -6910000 -6910000 32,4 -66388

Sum finansutgifter 0 2485000 2485000 0,0 828328

Sum finansinntekter -9152 0 0 #DIV/0! 9152

520 Vann 301983 34000 34000 888,2 -290755

Sum driftsutgifter 1524394 4734000 4734000 32,2 53494

Sum driftsinntekter -2192396 -7010000 -7010000 31,3 -144268

Sum finansutgifter 0 3220000 3220000 0,0 1073332

Sum finansinntekter -7965 -910000 -910000 0,9 -295367

521 Avløp -675966 34000 34000 -1988,1 687190

Sum driftsutgifter 1377408 3917000 4292000 32,1 303188

Sum driftsinntekter -608279 -1190000 -1215000 50,1 186623

Sum finansutgifter 353250 0 0 -353250

Sum finansinntekter -82 0 0 82

550 Næring og plan 1122298 2727000 3077000 36,5 136642
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/695-1
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 33/10 01.06.2010

Formannskapet

Søknad lokale skjønnsmidler 2010

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekter i 
samsvar med spesifikasjon i denne saken. Det søkes om skjønnsmidler til Inderøy 2020, 
kvalitetskommuneprosjektet og et prosjekt for styrking av heimebaserte tjenester  for 
forebygging på barnevernsområdet.

Rådmannen får – om nødvendig for å overholde frister - fullmakt til å godkjenne en søknad om 
støtte til videreføring av Invest-relaterte prosjekter.

Bakgrunn

Fylkesmannen ivaretar forvaltningen av lokale skjønnsmidler. Fylkesmannen er hvert år i dialog 
med kommunene vedrørende fordelingskriteriene. Søknader om skjønnsmidler forutsettes 
politisk forankret.

Forenklet beskrevet er skjønnsmidlene tiltenkt 1) særskilte utviklings- og omstillingsprosjekter 
som kan bidra til å effektivisere eller utvikle tilbud, spesielt samarbeidsprosjekter mellom 
kommunene og 2) økonomiske krisesituasjoner og som ikke håndteres via det ordinære 
inntektssystemet. 
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Krisemidler blir ikke fordelt før senere på året. Prosjekt-/omstillingsmidler kan være gjenstand 
for fortløpende søknader. 

Inderøy kommune fikk i fjor tildelt betydelige beløp, bl.a. til kvalitetskommuneprosjekt og til 
barnevern. 

Vi fremmer søknader slik til omstillings- og utviklingsprosjekter for år 2010:

1. Søknad om midler til Inderøy 2020 – Samfunnsutviklingsprosjektet.
2. Søknad om midler til Kvalitetskommuneprosjektet.
3. Søknad om midler til prosjekt innenfor barnevern  

1. Inderøy 2020 - Samfunnsutviklingsprosjekt

Befolkningstallet i Inderøy kommune har stagnert de senere år – sammenlignet med 
utviklingen i nabokommunene. Dette på tross av at kommunen har fødselsoverskudd, vekst i 
arbeidsstyrke og vekst i egne arbeidsplasser. Hovedårsaken til nedgangen er i følge et 
forprosjekt ved Trøndelag Forskning og Utvikling er 1) at for mange ungdommer flytter ut 2) at 
annen innflytting og tilbakeflytting ikke kompenserer for dette.

Inderøy kommune ønsker å forsterke sin samfunnsutviklerrolle og har etablert et 
hovedprosjekt under  overskriften Inderøy 2020. Det er så langt satt av 4 mill. kroner 
ekstraordinært til prosjektet fordelt med kr. 3,25 mill. kroner på samfunnsutviklerrollen og 
0,75 mill. kroner til kvalitetsforbedringsprosjekter innenfor tjenesteproduksjonen. Prosjektet 
skal foregå som en grunnleggende mobilisering av hele Inderøysamfunnet.

Oppstart av prosjektet er politisk forankret gjennom vedtak i Formannskapet 2.11.2009. 
Styringsgruppen for prosjektet, sammensatt av ordfører, gruppeleder for opposisjonen, en 
representant for Inderøy Næringsforening og en representant for landbruket, er allerede 
operativ.

Styringsgruppen vedtok 22.2.2010 følgende hovedmål for Inderøy 2020:
Inderøy 2020 skal gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, bidra til vekst 
i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med 
gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred frem til 2020.

De sentrale delmålene som er valgt for å bidra til oppfyllelse av hovedmålet er:
1. Økt bo-lyst, bo-kraft og tilflytning
2. Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
3. En varig nyskapings- og utviklingskultur

Skisserte delprosjekter under hovedprosjektet er foreløpig:
• Veivalg landbruk

• Grendemobilisering 

• Nærings – og industriutvikling

• Straumen som kommunesenter

• Kulturløft Inderøy
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• Infrastruktur

Prosjektperioden er satt til to år.

Det søker om skjønnsmidler på inntil kr. 400.000,- til prosjektet. 

2. Kvalitetskommuneprosjektet

Inderøy kommune viderefører arbeidet innenfor kvalitetskommuneprogrammet i 2010. Fokus 
vil i hovedsak være knyttet til nærvær og deltid, samt andre delprosjekter knyttet til kvalitet i 
ulike tjenester. (se også over) Vi hadde et sykefravær i 2009 som låg 1 prosentpoeng høyere 
enn kommunal sektor i Nord-Trøndelag. Vi skal videreføre flere delprosjekter innenfor nærvær 
samt etablere et større prosjekt (over 2 år) hvor en ser nærmere på samhandling mellom de 
ulike aktørene i forebyggende arbeid samt oppfølging av sykemeldte. 

Det søkes midler til følgende:

Kjøp av tjenester (fra eks. bedriftshelsetjeneste/KS):   150.000,-
Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste:   30.000,-
Fagkonferanser/work shop:    50.000,-

Sum direkte kostnader:  230.000,-

Indirekte lønnskostnader – bruk av egne ressurser direkte og indirekte:  400.000,-

Sum estimerte kostnader  630.000,-

Vi søker med dette om skjønnsmidler på inntil kr. 310.000,- til prosjektet. 

3.Utvikling av lokale heimebaserte tiltak i Inderøy for å forebygge utplassering i fosterheim 
eller institusjon.

Inderøy kommune vil øke fokuset på forebyggende tiltak i barnevern, herunder styrke 
heimebaserte tiltak.

Hovedfokus: 
• nærhet – nettverk - ressurser
• hjelp i heimen - nært heimen
• kommunalt samordna ”dugnadsarbeid”

Innhold:
• må dekke ulike behov, men hovedtanken er hjelp til barnet i eller nært heimen
• kartlegge nettverk (familie/øvrig nettverk)

Tiltakstenking:
• må basere seg på grundig kartlegging/observasjon/utredning, og faglige 

begrunnelser for valg av tiltak
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• være nøye med å definere type tiltak (utvikling, endring, kompensering…)

1)  ”Akutte” situasjoner/tiltak – hurtigarbeidende ”team”
 -  primært mål: hindre at barn må plasseres akutt, hindre traumatiserende     

 flytting
 -  sekundært mål: plassering hos slekt eller kjente dersom plassering er 

 nødvendig (unngå plassering hos helt ukjente) 

 Hva er aktuelle tiltak:
 -  hurtigarbeidende team?
 - familieråd
 - god oversikt over nettverk, bygge nettverk der det mangler 
 - utvikle samarbeidet med barnehager og skoler
 - lokal beredskapsheim?

2)  Kortsiktige tiltak i heimen (3 – 6 måneder) 
 Type saker der foreldres utviklingspotensiale vurderes som godt, og der en tenker
 det trengs støtte for å utvikle omsorgskompetansen 

- målretta arbeid med konkrete, realistiske delmål
- råd og veiledning til foreldre 
- observasjon, trening, råd og veiledning
- samarbeid med andre (eks. helsestasjon)

 Hva er aktuelle tiltak:
 -  egne miljøarbeidere
 - familieråd
 - familie og nettverk
 - andre ting?

 3)  Langsiktige tiltak i heimen (mer enn 6 måneder)
Type saker som trenger en større innsats, der det er snakk om å endre 
like mye som å utvikle noe

- tiltak på flere plan

- lokal samordning

Hva er aktuelle tiltak:
- egne miljøarbeidere

- familieråd

- ansvarsgrupper – tett samarbeid

- andre ting?

Organisering:
1) Team av medarbeidere med veiledningskompetanse og faglig kompetanse (av ulik 

karakter)
2) Formalisere samarbeidet helsestasjon-barnevern, evnt. med andre
3) Familiesenter
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4) Familieråd – ”drive” tiltaket
5) Nettverkskartlegging

 Opplæring av teamet – av hvem?
Veiledning til teamet – fra hvem?

Endringspotensiale:

Foreldrenes potensiale for å endre de ytre og indre hindrene for utøvelse av 
omsorgskompetanse (det som avdekkes under nivå 3).
Dvs. er det forhold knytta til deres livssituasjon og historie som er en ressurs eller til hinder for 
å utøve den omsorgskompetansen som er utreda på nivå 2. Kan være sosiale og individuelle 
forhold som må endres/utvikles av foreldrene selv eller med deres aktive medvirkning.
Denne kunnskapen er nødvendig for å lage prognoser for endring med hjelp av tilgjengelige 
hjelpetiltak. 

Prognose for endring – hva er viktig:

• vurdering av tiltak som kan støtte foreldrenes endringsforsøk
• vurdering av profesjonell behandling dersom f.eks psykiske problemer eller 

avhengighet av rusmidler er hindre for omsorgsutøvelse
• tidsaspektet er en viktig faktor (hvor lang tid vil det ta med visse hjelpetiltak, viktig for å 

kunne avgjøre om barnet ”har tid” til å vente på endringen

Utviklingspotensiale:

Foreldrenes potensiale for å utvikle sin omsorgskompetanse på de områdene der det på nivå 2 
avdekkes vesentlige mangler.

Prognose for utvikling – hva er viktig:

• mangler i omsorgskompetansen pga tidligere dårlige forutsetninger for å skaffe seg 
kunnskaper, innsikt og erfaring i ulike deler av barneomsorg

• mangler i omsorgskompetansen pga generell kompetansesvikt innenfor samfunnets 
vesentlige virksomhetsfelter (rette tiltak, opplæring – NB! Generell og spesiell 
omsorgskompetanse)

• tidsfaktor viktig også her

Med bakgrunn i denne foreløpige prosjektskissen søkes det om skjønnsmidler for å engasjere 
en prosjektmedarbeider som vil ha ansvar for å lede og gjennomføre utviklingsarbeidet over 3 
år. 

Grovt kostnadsbilde:

Samlede kostnader, herunder egeninnsats direkte og indirekte: kr. 1.200.000,-
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Det søkes om skjønnsmidler med kr. 600.000,-

4. Invest

Det er søkt om skjønnsmidler til Invest-samarbeidet de senere år. En samlet søknad foreligger 
ikke på det tidspunkt denne saken sendes ut. (skal utarbeides av Invest-sekretariatet) Med en 
søknadsfrist pr. 01.06 kan det vise seg vanskelig å få denne søknaden frem til behandling på 
ordinær måte lokalt.

Så langt er ikke rådmannen kjent med at det legges opp til søknader på nye prosjekter – dvs. 
søknaden vil være knyttet til gjennomføring av prosjekter som allerede er i gang eller besluttet 
gjennomført.  Rådmannen vil be om fullmakt til å ”godkjenne” søknaden – i den grad det skulle 
vise seg vanskelig å få gjennomført en politisk behandling. 

Etter ordinær prosedyre skal saker til politisk behandling lokalt uansett forelegges den politiske 
styringsgruppen til godkjenning  før fremleggelse. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1812-24
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 34/10 01.06.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Hovedrevisjon budsjett 2010

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå -
enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte 
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres. 
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Vedlegg:
1. Tertialrapport – Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2010.

Det vises til vedlagte regnskaps- og resultatrapport pr. 30.04. som danner grunnlag for sak 
”hovedrevisjon budsjett 2010”.

Bakgrunn

Etter etablert rutine og reglement skal det gjennomføres – ved behov - en hovedrevisjon av budsjett i 
kommunestyret i juni.

For så vidt gjelder budsjettendringsfullmakter fremgår disse av økonomireglementet og det vises til 
denne.  (tilgjengelig på nett)  

Det vises til regnskaps- og aktivitetsrapporten for 1. Tertial hvorav følgende hovedtabell gjengis:

.

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig 
netto drifts-

budsjett

Rev. Netto 
drifts-

budsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis 

Vurdert 
avvik i 

% 

Budsjettendring 
ved 

hovedrevisjon

Fellesområde inntekter -227347 -227347 0 0,00 0

Fellesområde diverse -12141 -12141 -750 6,18 0

Renter og avdrag 22188 22188 -750 -3,38 0

Disponibelt netto drift -217300 -217300 -1500 0,69 0

Fellesområde tilleggsbevilgn. 5508 4819 0 0,00 0

Politisk organisasjon med 
mer 2728 2728 0 0,00 0
Rådmann, service, stab, 
støtte 16738 16877 0 0,00 0

Kultur og informasjon 9896 10096 0 0,00 0

Oppvekst 70549 70549 0 0,00 0

Helse og sosial 81209 81209 0 0,00 0

Kommunalteknikk 27877 27877 0 0,00 0

Vann og avløp 68 68 0 0,00 0

Næring og plan 2727 3077 0 0,00 0

Sum 0 0 -1500 0

Som fremgår av regnskaps- og resultatrapporten pr. 1 tertial prognostiseres så langt balanse på 
driftsområdene.  I dette ligger en antagelse om at aktivitetsplaner kan gjennomføres uten økte rammer 
og /eller tiltak som vil være avhengig av politisk godkjenning.
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Vurdering

Det legges følgende hovedprinsipper til grunn for den løpende økonomiske planlegging og oppfølgning
– og som over tid skal sikre best mulig utnyttelse av våre ressurser :

1. Prioriteringer og ressursfordeling for budsjettåret fastsettes enhetlig gjennom budsjett og 
økonomiplanprosessen.

2. Budsjettrevisjoner unngås så langt som mulig. Det skal være forutsigbarhet i de økonomiske 
rammene.

3. Revisjoner – rammeendringer – gjennomføres ved hovedrevisjonen dersom 1) det er vesentlige 
utfordringer som åpenbart ikke kan håndteres innenfor de gitte rammer 2) disse utfordringer 
skyldes forhold av eksterne karakter og som ”området” ikke kan lastes for.

Som fremgår av regnskaps- og resultatrapporten anser rådmannen at det ikke foreligger noe grunnlag 
for revisjon av hovedrammer ved denne anledning. Det innebærer i praksis – dersom ikke uventede 
endringer i eksterne forhold oppstår – at vedtatte budsjettrammer for hovedområdene blir de endelige 
i 2010.

Rådmannen vil minne om at regnskapet for 2009 avlegges uten overskridelser på vedtatte 
hovedområder. Denne hovedrevisjonen indikerer at vi er i ferd med å få på plass en økonomisk 
planlegging og oppfølgning som gir større forutsigbarhet – og samlet bedret budsjettmessig styring.

Som fremgår av regnskaps- og tertialrapporten er det grunnlag – og med basis i en forsiktig 
prognostisering – og anta at fellesområdene vil gi merinntekter/besparelser på i sum 1,5 mill. kroner på 
årsbasis.  Prognosen er så vidt trygg at det ville være forsvarlig å vedta en disponering av disse midlene 
– gjennom en budsjettendring. 

Ut fra en samlet vurdering finner rådmannen at dette ikke er hensiktsmessig. Rådmannen har vurdert 
eventuelle alternative disponeringer og ville eventuelt prioritert ytterligere nedbetaling av lån (vi har 
fortsatt relativt høy lånegjeld selv om lånegjeldsgraden er betydelig forbedret de siste år), alternativt 
avsetning til disposisjonsfond.  Se argumentasjonen i sak om regnskap 2010.

Det vil alltid være forutsetninger og usikkerheter knyttet til økonomiske prognoser.  Vi  har noen 
enkeltutfordringer som vil være til sæskilt observasjon i den videre oppfølgning og rapportering:

- Innenfor sentraladministrasjonen foreligger en tilsynelatende underbudsjettering på 
ansvarsområdet service, stab og støtte.  I oppfølgningssammenheng sees dette i sammenheng 
med de øvrige ansvarsområder og funksjoner under rådmannen. (ledighet i stillinger) Det 
vurderes interne budsjettendringer.

- NAV – sosialtjeneste. Det er en utvikling innenfor sosialhjelpsområdet som indikerer mulige 
overskridelser. Det er for tidlig og konkludere og så langt anses det ikke aktuelt å ta opp 
rammeendringer.

- Bistand funksjonshemmede og kjøp av tjenester fra Flyndra. Vi er i løpende dialog og 
forhandlinger  med Flyndra vedrørende betingelser for å opprettholde arbeids-
/aktivitetstilbudet til denne gruppen. Det kan vise seg å ligge en økonomisk utfordring her.

- I forbindelse med budsjett og økonomiplanbehandlingen ble nye retningslinjer som gir kr. 
100.000,- i økt tilskudd til den private fysioterapitjenesten oversett. Så langt er dette forutsatt 
håndtert innenfor rammen for hovedområdet Helse og sosial.
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Rådmannen ber om fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enheter og funksjoner -  innenfor  
gitte rammer for hovedansvarsområdene, se økonomireglementet - så langt dette ikke kommer i 
konflikt med gitte forutsetninger for budsjett og økonomiplan.  

Praksis har vært at rådmannen har gjennomført interne  budsjettendringer , for eksempel mellom 
skoler og fellesbevilgninger skoler og den enkelte skole.  Økonomireglementet må tolkes slik at det 
generelt er formannskap og hovedutvalg som har denne fullmakten.  Rådmannen ber derfor om en 
særskilt fullmakt i denne saken og  vurderer å  komme tilbake – ved en senere anledning – med noe 
mulige forslag til nyanseringer/presiseringer av økonomireglementet på dette punkt.

Konklusjon
Budsjettet revideres ikke på hovedansvarsområder pr mai 2010.

.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1812-23
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Hovedutvalg Folk 35/10 01.06.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Strateginotat økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 2011 – 2014”.

Vedlegg
1 Strateginotat økonomi.

Bakgrunn

Rådmannen legger fram et strateginotat som grunnlag for politisk drøfting av retningslinjene for 
arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2011-2014.  Dette skal behandles i kommunestyret i 
desember.

Det vises til vedlagte notat. Det er viktig at notatet leses som en retningsdokument og ikke som et 
”bevilgningsdokument ”- selv om f.eks skissen til et revidert investeringsprogram er relativt detaljert 
beskrevet.
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Vurdering

Strateginotatet søker å belyse en del sentrale økonomiske problemstillinger, prosjekter, utfordringer og 
veivalg.

Aktuelle prosjekter synliggjøres i en skisse til en oppdatert investeringsplan som trekkes fram til 2020.

Driftsutfordringer og driftsrammer synliggjøres på et overordnet nivå og mulige strategier for omstilling 
og effektivisering likeså.

Konklusjon

Strateginotatet legges fram til politisk drøfting og tilrås tatt til orientering.
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Strateginotat økonomi

(ettersendes)
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PS 36/10 Temasak: Helse- og sosialplan. Ruspolitisk handlingsplan
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PS 37/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 38/10 Ordføreren orienterer
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