
Notat 

Fra : Rådmannen

Til: Formannskapet

Budsjettopplegget for 2011. Økonomiplan 2011-2014.

Vedlegg: Strateginotat økonomi. Vedtatt kommunestyret i juni.

Dokumentet bygges opp slik:

- Innledning.
- Kort om forholdet til kommunesammeslåingen.
- Statsbudsjettet – noen hovedføringer.
- Investeringsbudsjettet – mulige endrede forutsetninger fra Strateginotatet.
- Driftsrammene – mulige justerte forutsetninger fra Strateginotatet.

Innledning

Strateginotatet ble utarbeidet i månedsskiftet mai/juni og vedtaket i kommunestyret refereres:

Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.
Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og
økonomiplan 2011-2014”.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan sendes ut 04.11, og budsjettarbeidet pågår for fullt 
med grunnlag i junivedtaket - oppdatert med nye forutsetninger.

Det presiseres at dette er en underveisrapportering med grunnlag i økonomireglementets krav og 
som gir formannskapet muligheter for å gi ytterligere føringer til det videre arbeidet med budsjettet i 
administrasjonen.

Kommunesammenslåing.

Prosessen med kommunesammenslåing er i gang. Formelt gjennomføres kommunesammenslåingen 
fra 01.01.2012. Det forberedes så langt to budsjett- og økonomiplandokumenter for Inderøy og 
Mosvik .  

Den administrative behandling vil bli samordnet, og budsjett og økonomiplanen behandles politisk 
slik:



Budsjett 2011 behandles av kommunestyrene. Fellesnemnda kan anke vedtak inn for fylkesmannen.
Økonomiplanen 2012 – 2015 behandles av Fellenemnda.

Rådmannen forutsetter at det i begge kommuner legges opp til realistiske budsjetter for 2011.  
Økonomiske tilpasningsbehov som følge av eventuell etablert ubalanse må – så langt som mulig –
håndteres i 2011. 

Jeg minner om at nykommunen har en utfordring på ca 15 mill. kroner som følge av selve 
kommunesammenslåingen – og denne skal håndteres innenfor en intensjonsplan som legger solide 
føringer når det gjelder å videreføre etablerte strukturer innenfor oppvekstområdet og 
eldreomsorgen.

For så vidt gjelder samordningen av budsjettforslagene for 2011, må det spesielt tas standpunkt til i 
hvilken grad satser for egenandeler og tjenestepriser skal samordnes for de to kommunene allerede 
fra 2011.

Endrede forutsetninger etter behandlingen av strateginotatet.

Av vesentlige interne avklaringer med betydning er avtalene med leger og fysioterapeuter om leie av 
lokaler til legetjenesten i nytt senter. Dette gir utgifter til leie i 2011 på henholdsvis ca kr. 300.000,-
og ca 1 mill. kroner i 2012. Det gir høyere utgiftsbelastninger i 2012 enn tidligere forutsatt (belastes 
området Kommunalteknikk).

Statsbudsjettet.

Noen reviderte anslag/forutsetninger for 2010.

Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2010 
vil kunne bli om lag 0,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2010. 
Rådmannen varslet i sin siste regnskapsprognose en mulig svikt i skatteinntektene. Dette ble gjort 
med grunnlag i vurderinger fra KS. Statsbudsjettets forutsetninger er således mer optimistiske.

Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2010 (deflator) anslås nå til 3¼ pst. Det er en 
oppjustering fra 3,1 pst. i revidert nasjonalbudsjett 2010. Oppjusteringen er knyttet til at 
årslønnsveksten i kommunesektoren anslås høyere enn tidligere lagt til grunn. Det bemerkes at 
forskjellen er marginal. Anvendt på vår lønnsmasse utgjør dette ca kr. 250.000,-.

Tallstørrelser i oversikten – og som angir endringer fra foregående år – er stort sett angitt i reelle 
størrelser, og sammenligningsgrunnlaget er revidert nasjonalbudsjett (våren 2010).

Lønns- og prisveksten i kommunesektoren i 2011 anslås til 2,8 pst. (deflator).

Hovedtrekk ved budsjettforslaget for 2011.

1. Det er en fortsatt vekst i Kommunesektorens reelle inntekter. Andelen frie inntekter er på 
vel 80 %, og økende som følge av at barnehagetilskuddets innlemmelse i rammetilskuddet. 
Inderøy kommune kommer relativt godt ut av omleggingen av barnehagetilskudd til 
rammetilskudd – dvs. vi har etablert et faktisk kostnadsnivå som i en viss forstand er 
bærekraftig. Veksten i frie inntekter skal forutsetningsvis dekke behovsveksten som følge av 



befolkningsøkning. Kommuner uten befolkningsvekst kan i utgangspunktet ikke forvente 
inntektsvekst (”gjennomsnittskommunen”).

Inderøy kommune kommer ut med en generell vekst er på 3,8 %, mens Nord-Trøndelag 
kommer ut med 3,6 %. 0,2 % utgjør en forskjell på ca kr. 500.000,-.  En registrert positiv 
effekt av omleggingen av rammetilskuddsystemet gir seg altså ikke vesentlige utslag i det 
faktiske budsjettopplegget for 2011. 3,8% vekst gir en realvekst på 1% - eller ca 2,5 mill. 
kroner i 2011 (deflatoren er 2,8 % - se over).

2. Driftstilskudd til barnehager, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i 
barnehage og skjønnsmidler til barnehager legges inn i rammetilskuddet til kommunene fra 
1. januar 2011. Rammetilskuddet foreslås styrket med 92,5 mill. kroner til opptrapping av 
likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunenes 
minimumsforpliktelse øker derved fra 88 pst. til 91 pst. fra 1. august 2011. Det foreslås å 
videreføre maksimalprisen for en heltids barnehageplass på samme nominelle nivå som i 
2010. Kommunene kompenseres for merutgiftene ved en økning i rammetilskuddet på 263 
mill. kroner. 

3. Ordninger med rentekompensasjon til skole og svømmeanlegg, kirkebygg, og 
investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser videreføres og rammene økes. 

4. Det kommunale barnevernet styrkes med en ny øremerket bevilgning på 240 mill. kroner. 
Midlene foreslås fordelt av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Hoveddelen av 
bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har tilstrekkelig antall stillinger kan 
søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

6. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) ble vedtatt i Stortinget i juni 2009 og 
trådte i kraft 1. januar 2010. Loven innebærer at det er kommunene som har ansvaret for å 
sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Tilskuddet til 
krisesentre på om lag 238 mill. kroner foreslås innlemmet i kommunenes rammetilskudd fra 
2011. Inderøy kommune må innarbeide kr. 310.000,- i tilskudd til krisesenter i 2011.

7. Tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet på vel 1,2 mrd. kroner foreslås innlemmet i 
kommunenes rammetilskudd i 2011. Dette omfatter vel 400 mill. kroner som tidligere har 
vært utbetalt i individstønad til deltakere i kvalifiseringsprogram. I tillegg foreslås den 
samlede bevilgningen til kvalifiseringsprogram økt med om lag 65 mill. kroner sammenliknet 
med bevilgningen i 2010. Bevilgningen gis en særskilt fordeling utenfor utgiftsutjevningen i 
2011. Inderøy kommune får overført kr. 800.000,- via rammetilskuddet til erstatning for 
tidligere øremerkede statlige tilskudd. Dette er et lavere beløp enn hva som faktisk er 
medgått i 2010.

8. I kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til 
spørsmålet om innlemming av tilskudd til rusmiddeltiltak i statsbudsjettet 2011. Regjeringen 
foreslår å videreføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet fram til og med 2012, og at de 
øremerkede tilskuddene på kap. 763, post 61 og kap. 718, post 63 videreføres i planperioden. 
Det vises til nærmere omtale av rusfeltet i Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjettproposisjon.

9. Kunnskapsdepartementet foreslår at det innenfor rammen av prosjektet NY GIV blir bevilget 
175 mill. kroner til følgende satsingsområder: 



• økt kvalitet på ungdomstrinnet
• tilrettelegging for overgangen til videregående opplæring
• bedre yrkesretting av videregående opplæring

Hoveddelen av midlene vil gå til tiltak i kommunene og fylkeskommunene.

10. Regjeringen foreslår en styrking av midler til samhandlingsreformen på 200 mill. kroner i 
2011, herav 110 mill. kroner til samhandlingstiltak, lokalmedisinske sentra og 
informasjonstiltak. I tilegg foreslås mindre beløp til forskning, kommunal 
planleggingskompetanse, utdanningsstillinger i allmennmedisin, utvikling av IKT og til 
livsstilsinterveneringsprosjekter.

11. Ressurskrevende tjenester. Tilskuddsnivået opprettholdes, men innslagspunktet økes fra kr. 
850.000,- til kr. 890.000,-.

12. Innlemming av driftstilskuddet og skjønnstilskuddet til barnehager i rammetilskuddet gir en
tilnærmet null-effekt for Inderøy kommune finansieringsmessig.

13. Rammeoverføringene skal videre gi rom for å videreføre uendret nominell foreldrebetaling i 
barnehager, opptrapping likeverdig behandling i offentlige og private barnehager, økt 
kommunalt finansieringsansvar fysioterapi, helårseffekt økt timetall og gratis leksehjelp, 
kompensasjon skyss SFO og visse mindre oppgavejusteringer.

Investeringsprogrammet.

Det vises til vedlegg til strateginotatet Investeringsbudsjett.  

I all hovedsak legges opp til et investeringsbudsjett i samsvar med strateginotatets føringer – både 
når det gjelder investeringsvolum, profil og enkeltprosjekter.

Det vil dog være behov for justeringer av en del kostnadsestimater og justeringer av fremdriftsplaner 
- herav så langt nevnt i uprioritert rekkefølge:

Realisering av orgel i Sakshaug kirke vil kreve en høyere kommunal finansiering enn forutsatt. Det 
reviderte kostnadsoverslaget er på 10 mill. kroner, og det er lite sannsynlig at det er rom for å regne 
inn mer enn 2,5 mill. kroner i innsamlede midler.

Det er fortsatt usikkert om 1) det blir et anlegg for sentralvarme på Venna og 2) om det vil være 
aktuelt med kommunale investeringer.  Dette vil eventuelt avgjøres i forbindelse med eventuelle 
sluttforhandlinger etter den anbudsrunden som nå er gjennomført.  I så tilfelle vil et kostnadsestimat 
på 1 mill. kroner være lavt.



Utbygging Næss – Straumen.  I egen sak for kommunestyret er totalkostnadsanslaget økt i forhold til 
strateginotatets tall.  Dette vil bli innarbeidet i budsjett og økonomiplanrevisjonen.

Vårt lånegjeldsnivå er fortsatt noe høyt. Investeringsprogrammet planlegges ut fra den forutsetning 
at Inderøy kommunes relative lånegjeldsnivå – målt som forholdet mellom gjeld og driftsinntekter –
fortsatt skal gradvis reduseres. 

Av problemstillinger - utover kvalitetssikring av anslag mv - som er til vurdering er blant annet 1) 
dimensjonering av investeringspott til alminnelig stedsutvikling, jfr. også søknad om tilskudd til 
investeringer i fiber fra grendelag, 2) investeringsbehovene på skolesiden – spesielt Ungdomsskole og 
brakker Sakshaug skole, dimensjonering av investeringsramme til omgjøringer i bygg og 3)  nivået på 
veginvesteringene.  

Rådmannen vurderer å foreslå en ytterligere styrking av veginvesteringsprogrammet dersom de 
finansielle forutsetninger gir rom for det.

Skisse til budsjettopplegg drift og driftsrammer.

I store trekk kommer statsbudsjettet ut med rammeoverføringer til Inderøy kommune, 
korrigert for endringer i barnehagefinansieringen, som gir en ramme for drift og 
investeringer på nivå med forutsetningene i strateginotatet av juni 2010.

For så vidt gjelder egeninntektene – tjenestepriser, egenandeler, eiendomsskatt mv –
arbeides det ut fra forutsetningen om tilnærmet uendret nivå for budsjett- og 
økonomiplanperioden. 

Rådmannen arbeider med et budsjett som tilnærmet vil tilfredsstille kravet om 2-3 % netto 
driftsoverskudd. Dette gir rom for en viss egenfinansiering av veg (inntil 3 mill. kroner), og en 
begrenset avsetning til disposisjonsfond mv.

Rådmannen vurderer å fremme forslag til en ekstraordinær avsetning til et vedlikeholdsfond 
for bygg på rundt 1 mill. kroner. Vi har de siste årene forsøkt å styrke vedlikeholdet, men 
etterslepet er fortsatt bekymringsfullt, og vi opplever stadig saker hvor manglende 
vedlikehold over tid påfører kommunen merkostnader. 

Rådmannen anser at fremtidssatsningen – gjennom Inderøy 2020 – må gis tilstrekkelige 
ressurser, og vurderer å foreslå en styrking av avsetningen til Inderøy 2020 med ytterligere 3 
mill. kroner i 2011.  Dette må i så fall finansieres på samme måte som i 2010 – gjennom å 
disponere mva-refusjon til investeringer til formålet (og kompensere med tilsvarende økt 
låneopptak).

Rente og avdragsbetalingene kan forventes å komme ut i budsjettet om lag på det nivå som er lagt 
inn i driftsrammene i strateginotatet – eventuelt med en viss nedjustering som følge av at lange 
renter er noe lavere pr. dato enn tilfellet var på det tidspunkt strateginotatet ble utarbeidet.

Driftsrammene og prioriteringer drift.
En realøkning i de generelle inntekter vil i all hovedsak medgå til å 1) dekke en økning i renter og 
avdrag som følge av en låneøkning  og 2) dekke opp for utgifter som allerede er vedtatt pådratt.  



De vesentligste poster i perioden 2011 til 2012 er merutgifter DMS på ca 1,1 mill. kroner og 
merutgifter til husleie i nytt helse og sosialsenter (en følge av at nåværende Helsehus omdisponeres 
til administrasjonsarealer og familiesenter – bemerk at disse ”merutgiftene” for en del er 
tidsbegrensede).

Når det i tillegg i løpet av året er vedtatt nye tiltak som frivilligsentral, egenandel psykologstilling med 
videre – så er i realiteten realveksten i inntektene brukt opp før budsjettet legges. 

Gjennomgående vil driftsområdene bli underlagt et kostnadseffektiviseringskrav på 0,5 %.
For så vidt gjelder enkeltområder nevnes følgende:

Rådmann, støtte og stab.  Budsjettområdet er naturlig nok sterkt påvirket av den pågående 
kommunesammenslåing. I praksis er man allerede i ferd med å sy sammen de to administrasjonene.
Over tid skal administrasjonsutgiftene i de to kommunene sett under ett vesentlig ned.  

I 2011 må det påregnes et budsjettbehov for Inderøy kommune om lag som inneværende år med 
forbehold om statlig finansiering av interne ressurser som benyttes til 
kommunesammenslåingsprosessen. Denne problemstillingen vil naturlig nok bli nærmere berørt i 
budsjettforslaget.

Kultur og informasjon. Budsjettforslaget legger opp til en videreføring av innsatsen på 
kulturområdet, herunder tilskudd til kulturvirksomheter.  Behovet for å styrke informasjons- og 
kommunikasjonssiden aktualiserer en permanent (eventuelt en 50 %) stillingsressurs på området.

Oppvekstområdet.  Tapte inntekter som følge av en viss elevnedgang må i hovedsak håndteres innen 
sektoren.  Rammene skal gi rom for overhengsvirkninger av økt timetall mv. Det utredes nærmere 
den faktiske kostnadsbehovseffekten av overføringen av ungdomsskolen i Mosvik til Inderøy. Det er 
ikke gitt at kostnadseffekten er lik inntektseffekten.

Helse og sosialområdet.  Med den demografiske utvikling vil kostnadspresset på dette området over 
tid være økende, jfr. strateginotatet, hvor det i rammen er lagt inn vel 1 % rammevekst pr. år. 

Med et DMS-prosjekt som alene krever over 1 mill. kroner i merutgifter i 2011, og flere nye vedtatte
enkelttiltak, så er det vanskelig å begrense rammeveksten på området til 1 % for året 2011. 

Barnevernsområdet er fortsatt en utfordring og kostnadsutsiktene usikre. 

I strateginotatet er spesielt tatt opp behovet for å styrke avlastningstilbudet, eventuelt med en 
”egen” avlastningsbolig.   En selvstendig avlastningsbolig med eventuell heldøgnsbetjening er et 
betydelig økonomisk løft og kan lett fortrenge andre sterkt prioriterte formål. Vi må likevel gi et 
bedre svar på denne utfordring enn vi gjør i dag, og problemstillingen vil bli nærmere berørt i 
budsjettforslaget.

Kommunalteknikk.  Budsjettforslaget vil reflektere utfordringer med inndekning av økte leieutgifter 
(jfr. nytt helsesenter) og vedlikeholdsutfordringer som vil nødvendiggjøre en noe sterkere 
rammeøkning enn forutsatt i strateginotatet.


