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Det vises til vedlegg.
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Strateginotatet legges fram til politisk drøfting.
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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:
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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 
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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: 
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• 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.
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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.  

Side 10



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.
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Notat

Til: Kommunestyret 

Fra: Rådmannen

Dato: 20.05.2010

1. Innledning

Rådmannen redegjør i notatet for de økonomiske hovedutfordringer i budsjett og 
økonomiplanperioden 2011 til 2014, og med skisser til investeringsplaner frem til 2020. Dette gir 
muligheter for allerede nå og gi sentrale politiske hovedføringer for arbeidet med ”Budsjett og 
økonomiplan  2011-2014” som legges fram for kommunestyret til endelig behandling i desember.

Strateginotatet må sees i sammenheng med følgende saker:

- Hovedrevisjon av budsjettet for 2010 – se sak m/oppdatert regnskapsrapport og årsrapport 
og regnskap for 2009. 

Strateginotatet har en overordnet form – og innhold. Det er kun prosjekter av vesentlig betydning for 
økonomi som omtales. Dette er ikke en komplett økonomiplan, men rådmannen velger å synliggjøre 
en mulig investereringsplan med konsekvenser fram til 2020.

2. Prosedyre for økonomiplan og budsjettbehandlingen 2011-2014.

Prodedyren beskrives om lag slik – i henhold til reglement:

1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni.  Notatet tar opp de viktigste forutsetninger 
og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan.

2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober.

3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i 
desember.

Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen.
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3. Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2011.

I sak om tertialrapport og hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2010 beskrevet. 
Det forventes balanse i driftsregnskapene – med et mulig overskudd.

Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til ny 
økonomiplanperiode slik: 

1. Vi har en rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader.

2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften.

3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 22 år. (13,1 mill. kroner av lån på ca 317 mill. kroner.)  
Ved forrige rullering opererte vi med 20 år – dette reflekterer et relativt kraftig lånopptak 
ved inngangen til inneværende år for å møte betydelig investeringer i 2010.

4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. (3 %) 
Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under 
normen. Små driftsmarginer innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er 
bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. Som fremgår av 
regnskapsrapporter og beretning for 2009; vi registrerer stadig en underliggende 
forbedring.

5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som bør nødvendiggjøre en 
økning i gjeldsbyrden over tid.

6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike 
veg- og bygningskapitalen. ”Krisepakken” bidro noe - men etterslepet i vedlikeholdet er 
fortsatt betydelig.

7. Det nye inntektssystemet gir positive virkninger for Inderøy. (fra 2011) Virkningen er 
isolert sett på mellom 2,5 og 3 mill. kroner. Samtidig; med fortsatt stagnasjon i 
befolkningsutviklingen, vil vårt inntektsgrunnlag over tid utfordres. Dette må taes høyde 
for i økonomiplansammenheng.

Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy 
kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av sammenlignbare kommuner når det 
gjelder underliggende økonomisk handlingsevne.  Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere 
enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede. 

To sentrale nøkkeltall fra Kostra som beskriver finansiell styrke - 2009 tall(foreløpige) Kostra:

Inderøy Snitt NT Snitt landet

Lånegjeld i prosent av driftsinntekter: 76,4 % 71,4 % 62 %

Fondsavsetninger i prosent av driftsinntekter: 0,5 % 2,4 % 4,6 %
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Det finnes ikke noe rasjonelt grunnlag for å anta at Inderøy kommune ”tjener” på og være innrettet 
atypisk finansielt over tid.   Om Inderøy kommune over tid låner mer enn andre så er det i praksis det 
samme som at tjenestetilbudet blir lavere enn andre. ( inntektene er de samme) En tilpasning til 
snittet i Nord-Trøndelag når det gjelder lånegjeld, innebærer at lånegjelden bør reduseres med vel 20 
mill. kroner. Tilpasning til landssnittet tilsvarer en reduksjon på rundt 55 mill. kroner.  Avsetninger til 
fond tilsvarende snittet i Nord-Trøndelag tilsier økte avsetninger med 6 mill. kroner (jfr. også sak med 
forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd).  Tilsvarende vil tilpasning til et landssnitt 
tilsvarer en økning i fondsnivået på ca 12 mill. kroner.

4. Vårt utgangspunkt som tjenesteprodusent og tilrettelegger for samfunnsutvikling ved 
inngangen til perioden. En beskrivelse av status utgangspunkt i kommuneplan (ref 
gjeldende økonomiplan.)

I Inderøy kommunes kommuneplan for 2006-2018 skilles det mellom kommunens rolle som 
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. 

Hovedstrategiene er knyttet til:

Næring, ressurser og miljø

Bo og leve

Ungdom og kultur

Frivillighet

Tjenesteprodusenten

Det er listet opp en serie med strategiske punkter – fokuspunkter – både for rollen som 
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig 
investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager og som i 2007 plasserte 
kommunen blant de mest gjeldstunge. 

De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon 
hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i 
driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling.

På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter og vi står ved inngangen til 2011
økonomisk rustet til å øke innsatsen, jf. Inderøy 2020. Nedenfor er summarisk kommentert 
oppfølgningen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.

Tilretteleggeren/samfunnsutviklerrollen. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante og 
også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å 
etablere de gode initiativer – som gjør forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på 
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dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet ”Inderøy 2020” vil dette bli 
et sentralt delfokusområde.  Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde og 
fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer. (Kommunedelplan Røra og 
utbygging av Nessjordet er to stikkord). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å 
utvikle Innherredsprogrammet. Dette programmet er nå i ferd med å bli revitalisert.  I mangel av 
private ferdigstilte tomteområder, arbeider kommunen med å tilby kommunale alternativer.  
Straumen, Røra og Kjerknesvågen har nå hovedfokus. Kultursmia er pr i dag et noe passivt 
instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på 
mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene. 
På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven 
etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts- og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre 
kultur-, idretts og fritidsaktiviteter for alle – så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er 
solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i samsvar med kommuneplanens 
prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er 
fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv.

Det er for øvrig under planlegging en revisjon av Overordnet kommuneplan.  Vi regner med å være i 
gang til høsten.  Revisjonen vil fokusere på behovet for å forsterke mål- og strategiformuleringer – jfr. 
også prinsippene for balansert målstyring.

Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område 
som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under 
overskriften ”kontinuerlig forbedring” eller ”Gjør det gode bedre ” når det gjelder tjenestetilbudet.  

Vi har enda noe og hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt 
gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må reformulere en ny 
strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet 
øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye 
anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen – siste eksempel er 
samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral.

5. Inderøy kommune og våre prioriteringer sammenlignet med andre. En oppdatert 
beskrivelse basert på foreløpige data for 2009.(se tabellvedlegg)

KOSTRA.

KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet 
ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe 
(Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt 
landet eks Oslo.

Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, 
der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til 
dels spredt bosetning og lavt innbyggertall.

Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper:
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Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i 
aktuell aldersgruppe for tjenesten

Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk 
tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen 
innbyggere.

Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå.

Vurderinger med utgangspunkt i foreløpige KOSTRA-tall for 2009.

Finansielle nøkkeltall.
Inderøy kommune har hatt en svært høy lånegjeld som har trukket tungt på midler til drift. Dette har 
endret seg, og Inderøy nærmer seg snittet for kommunegruppe 11, men fortsatt godt over 
landsgjennomsnittet. 

I 2009 var netto lånegjeld 76,4 % av brutto driftsinntekter, mot 90 % i 2008. Nord-Trøndelag ligger på 
71,4 %, en marginal nedgang fra året før. Landet samlet har hatt en nedgang fra 55 % til 48 % fra 
2008 til 2009.

Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak; 
Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, 
renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt 
sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede.

Gebyrsatser.
Brukerbetaling sfo er nå harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning. 

Drift.
Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig 
effektive eller kostnadskrevende. 

Eiendomsdrift.
Det området som tidligere har kommet relativt dårligst ut. Foreløpige tall for 2009 er ikke så 
entydige. Vi må avvente endelige tall og en nærmere analyse før vi kan ha en oppfatning av hva om 
dette reflekterer realiteter eller teknikaliteter.

Barnehage.
Inderøy har nå en dekningsgrad lik landsgjennomsnittet. Brutto driftsutgifter per barn er i 2009 
under landsgjennomsnittet, mens kommunen i 2008 var på samme nivå. 

Grunnskole.
Brutto driftskostnader per elev har i 5-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet 
samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på 
bakgrunn av skolestrukturen, framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et 
fåtall kommuner i Nord-Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy.

Side 16



Kommunehelse.
Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 5-årsperioden, og ligger nå over alle 
sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper. For området forebyggende 
helsearbeid for aldersgruppen 0-20 år har kommunen lavere kostnader enn samtlige 
sammenligningsgrupper.

Pleie og omsorg.
Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. 
Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy.

Sosialtjenesten.
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er fortsatt lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og 
samarbeidet med Flyndra Vekst A/S.

Kultur.
Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er 
betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden.

Bemerk at lave kostnadsnivåer i Inderøy i vesentlig grad reflekterer et lavt inntektsnivå.  Som 
anført nedenfor er kommunens inntekt pr. innbygger betydelig lavere enn snittet av kommuner. 
Våre utgifter pr. innbygger må selvsagt ligge tilsvarende under.

6. Antatte rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Overordnede trekk ved samfunnsutviklingen.

Befolkningsutviklingen. Fortsatt sentralisering – også regionalt?

På tross av at ny teknologi i økende grad gjør det mulig å betjene markeder uansett geografisk 
plassering av næring, er det ikke til å komme forbi at sentraliseringskreftene i samfunnet fortsatt er 
sterke.  Inderøy merker dette i form av en stagnasjon i befolkningsutviklingen; en utvikling som har 
motivert til satsningen Inderøy 2020.

Vi må anta at vi regionalt er utsatt for en stadig forsterket konkurranse om bosetting og 
næringsetablering.
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Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst) indikerer 
at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.

Aldersgruppe År 2010 År 2012 År 2014 År 2016 År 2020 År 2025 År 2030

0-5 år 403 388 407 400 415 422 423
6-15 år 858 832 784 775 750 762 774
16-19 år 374 379 380 354 335 309 311
20-66 år 3455 3470 3461 3461 3414 3374 3365
67 år og 
eldre 767 835 906 969 1128 1305 1429

SUM 5857 5904 5938 5959 6042 6172 6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning. I praksis har befolkningen i 
Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990. 

Det interessante med denne statistikken er endringen i befolkningssammensetningen – hvor de eldre 
blir flere og de yngre blir færre.  Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil kreve –
innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre befolkning.

Kommunesektorens finansielle rammer.  Kommuneøkonomiproposisjonen.

Det er i praksis staten som bestemmer kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
Distriktskommuner som Inderøy er spesielt avhengig av statlige overføringsordninger. Dagens 
inntektssystem er knyttet til omfanget av kommunens forpliktelser. Grovt sett betaler staten for den 
oppgaven kommunen gjør for sine innbyggere. Reduseres/økes antall innbyggere, reduseres /økes 
overføringene. Størrelsen på reduksjonen/økningen er avhengig av hvem det er som flytter. 

Generelt er det grunn til å påregne at de statlige overføringer vil opprettholdes i 
økonomiplanperioden for kommuner som holder sin relative befolkningsandel. Om staten pålegger 
kommunene nye oppgaver så kan en anta at inntektene styrkes for å dekke kostnadsøkningen.

Kommuneøkonomiproposisjonen, som er lagt fram i mai, gir de foreløpige rammer for den 
økonomiske planleggingen for 2011. Det ligger inne en vekst i de samlede inntekter til kommunene –
primært for å dekke opp for en befolkningsvekst på ca 1,5 % pr. år.  

Det foreligger et forslag til nytt inntektssystem (jfr. kommuneøkonomiproposisjonen) som i 
utgangspunktet øker Inderøy kommunes andel av de frie inntekter.  Dette er positivt.  Isolert sett 
utgjør virkningen 2,7 mill. kroner pr. år – et beløp som bidrar til og lette den økonomiske 
planleggingen i tiden som kommer.  Dersom denne nye muligheten benyttes til og 1) svekke det 
løpende arbeidet for å effektivisere våre tjenesteområder og/eller 2) svekke egne inntekter  så blir 
denne muligheten lett en bortkastet mulighet.

Jeg minner om at Inderøy kommune er en inntektssvak kommune i utgangspunktet. Kostratallene er 
svært tydelige. Inderøy kommune har brutto driftsinntekter pr. innbygger i 2009 på kr. 54800,-, 
sammenlignet med Nord-Trøndelag på kr. 62990,- og landet utenom Oslo kr. 57886,-. Brutto
driftsinntekter er en klar indikator på grensene for hvor mye ressurser kommunen har til 
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tjenesteyting.  I den grad kommunen ønsker å være konkurransedyktig på kvalitet og nivå på 
kommunale tjenester i fremtiden, er det all grunn til å ta vare på og eventuelt øke 
egenfinansieringen.

Noen andre ”føringer” i kommuneøkonomiproposisjonen. Punktvis.

Regjeringen varsler fortsatt fokus på fraværsproblematikken og vil videreføre et Kvalitetsprogram, 
fase 2.  Det fokuseres på utviklingsarbeid og innsats innenfor styring, ledelse, egenkontroll og etikk.  
Videre fremheves kravet til kommunene på miljø, klima og energiområdet.  Proposisjonen tar opp 
behovet for å styrke kommunenes ”faglige” slagkraft gjennom tettere samarbeid – og eventuelt 
frivillig kommunesammenslåing. 

Tilskuddet til barnehagene inngår i rammefinansieringssystemet for kommunene fra 2011. Som kjent 
gir dette om lag uendret nivå på overføringene til Inderøy sammenholdt med tidligere særtilskudd.

Samhandlingsreformen. Det skal arbeides videre med regelverket. Kommunene vil ikke bli pålagt nye 
oppgaver uten at disse er finansiert.

Omsorgsplan 2015.  Denne forutsetter vekst i personellkapasiteten på omsorgsområdet i årene som 
kommer.  Ordningen omfatter videre et investeringstilskudd på hhv 20 % til omsorgsboliger og 30 % 
til sykehjemsplasser. Kompetanseløftet skal bidra til øke kompetansenivået.  Satsningen har særskilt 
fokus på helsefagarbeideropplæringen. Demensplan 2015 er en delplan under omsorgsplan og har 
fokus på dagaktivitetstilbud, pårørendeskole og sikre bedre utredning og diagnostisering.

Ytterligere opptrapping av rusfeltet. Opptrappingsplanen løper til og med 2010. Regjeringen vil se 
nærmere på oppfølgning.

Det fokuseres på folkehelsearbeidet.

Kvalifiseringsprogrammet har som hovedformål og redusere bruken av sosialhjelp som langtidsytelse 
gjennom å sikre at flere kommer i arbeid.  Midlene til programmet vil fra 2011 bli lagt inn i 
rammetilskuddet til kommunene.  Det er foreløpig uklart om hva den økonomiske effekten av dette 
blir for Inderøy.

Kommunalt barnevern. Det er en målsetting å øke antallet ansatte med 400 i 2010. (Inderøy 
kommune har styrket innsatsen) Regjeringen vil fram mot fremleggelsen av statsbudsjett ”overvåke” 
utviklingen med hensyn på behov for ytterligere tiltak.

Ressurskrevende tjenester og finansieringen av denne. Regjeringen varsler videre arbeid med 
ordningen for å gjøre den mer målrettet. 
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7. E n skisse til økonomiske hovestrategier for perioden 2011 til 2014 (og med fremskrivning 
frem til 2020)

Investeringsplan – en skisse med perspektiv frem til 2020

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan - og ut fra ny kunnskap - er skissert mulige rammer for 
investeringene fremskrevet til 2020. Det vises til vedlagte detaljerte investeringsplanbeskrivelse.

Investeringsrammene.

Inderøy kommune har de siste år redusert lånegjeldsnivået relativt og absolutt og dermed redusert 
kapitalkostnadenes belastning i regnskapene.  Dette gir gradvis økt handlefrihet - over tid økt 
handlefrihet. Vi har fortsatt ikke tilpasset lånegjeldsnivået til et normalnivå og vil måtte søke å 
begrense investeringsomfanget i årene som kommer. 

Nøkkeltall investeringsprogrammet :

Nøkkeltall investering og finansiering

Forutsetninger:

Driftsinntekt 2010 325000

Prisstigning 3,00 %

Inntektsvekst 3,50 %

Ant lånegjeld 31.12.2010 295 380

Antatt avdrag pr år 13000
Lånegjeld/driftsinnt p.t 91 %

Mål lånegj/driftsinntekt 70 %

Nøkkeltall Økonomiplan Lang sikt

2011-2014
2011 -
2020

Brutto investeringer 79025 100873

Lånebehov 23220 95918
Lånebehov pr år 5805 9592

Antatt lånegjeld 266600 261298

Lånegjeld/driftsinnt 73,3 % 60,4 %
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Investeringsprogrammet (som skisseres frem til 2020 – som også gjort i gjeldende økonomiplan) 
åpner for en svak økning i de samlede investeringer.   Vi legger til grunn et måltall om at lånegjelden 
over tid ikke bør overstige 70 % av driftsinntektene.  Ved utgangen av 2010 er vi på 91 % (ca 76 % ved 
utgangen av 2009), utgangen av 2014 73,3 % og utgangen av 2020 60,4 %.   Rammemessig må 
investeringsplanen anses forsvarlig; bemerk dog en relativt betydelig opphopning av 
investeringsoppgavene i 2010/2011.

Bemerk at investeringsprogrammet fortsatt legger til grunn ivaretakelse av nåværende skolestruktur 
i perioden frem til 2020. Investeringsbehovet vil således primært være knyttet til ombyggingstiltak.  

Rådmannen anser likevel fortsatt at skolestrukturen i Inderøy er godt faglig, sosialt og 
samfunnsmessig begrunnet. Med et eventuelt fortsatt fallende elevtall vil denne bedømmingen etter 
hvert kunne bli utfordret.

IKT-investeringene videreføres med vel 1 mill. kroner pr. år – noe over nivået gjeldene økonomiplan. 
Vi har fokusert relativt sterkt på IT-siden og mulighetene for å bruke IT enda mer systematisk for å 
understøtte en effektiv tjenesteproduksjon. Det mest konkrete resultatet er utbyggingen av våre 
Internett/Intranettsider. Innbyggertjenester på nett vil være ytterligere i fokus fremover.  IKT-strategi 
Invest har latt vente på seg; jeg legger til grunn at denne strategien er på plass og besluttet før 
budsjett og økonomiplanrevisjonen. I utgangspunktet er IT-området et typisk samarbeidsområde og 
rådmannen legger til grunn at de tyngste IT-investeringene vil bli gjennomført i Invest-regi og 
reflekteres i våre driftsregnskaper.

Administrasjonsbygget. Byggingen igangsettes i disse dager og med plan om ferdigstilling innen m
ars 2011. (aktuelt tidspunkt for overføring av økonomifunksjonen fra Steinkjer.)

Kulturcampus/Videregående skole. Samlet kostnadsoverslag er i skissen økt til 13 mill. kroner. 
(prisjustering primært) Etter planen skal drøftingene med fylkeskommunen om et 
Kulturcampusprosjekt starte opp over sommerferien.  Jeg legger til grunn at en samlet god løsning vil 
kreve relativt betydelige investeringsmidler. Behovet for å sikre Kulturhuset for fremtiden som en 
kraftfull arena er åpenbar.

Utbyggingen av Sandvollan skole er i full gang og skal etter planen ferdigstilles før skolestart høsten 

Idrett/anlegg. I investeringsskissen er lagt inn 15 mill. kroner til idrettsanlegg i perioden fra 2015; dvs 
en forskyvning til etter økonomiplanperioden.  Den samlede hallkapasiteten – inkludert hallkapasitet 
i Kulturhus og Samfunnshus – står ikke tilbake for hallkapasiteten i andre kommuner. Vi kjenner 
likevel til et etterspurt behov for ytterligere kapasitet. Flerbrukshall på Sandvollan har vært utredet i 
forbindelse med skoleutbyggingen. Behovet for utvidet hallkapasitet i tilknytning til kulturhuset har 
vært ”til observasjon” lenge.  Det er etterspurt – og under konkretisering – et forslag til hallprosjekt 
på Røra. Det er viktig å merke at det er driftskostnadene som representerer den største utfordringen 
i slike prosjekter. Før beslutning eventuelt tas om/når og hvor en eventuell ny hall i Inderøy skal 
lokaliseres, må de samlede langsiktige kostnadsmessige konsekvenser grundig vurderes.   Vi avventer 
fortsatt revisjon av anleggsplanen for Idrett som et sikrere grunnlag for den økonomiske planlegging.  
Jeg forventer at denne ferdigbehandles til høsten.
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Samfunnshuset.  Det satt av 5 mill. kroner til investeringer(eventuelt sanering av) i Samfunnshuset i 
2014 – i samsvar med gjeldende økonomiplan.  Samfunnshusets fremtidige skjebne må sees i 
sammenheng med planene for oppgradering av Kulturhuset, skolebyggplaner – se nedenfor mv. 

Orgel Sakshaug kirke.  Det er nødvendig å renovere/bygge nytt orgel i Sakshaug kirke.  Det er så 
langt samlet inn private midler med godt over 1 mill. kroner.  Investeringskostnaden kan komme opp 
i 8 mill. kroner. (midlere anslag) Gjennomføring av en slik investering vil være avhengig av et 
”spleiselag”.  Utbyggingen vil foregå over en 5 års periode.  I investeringsskissen er avsatt 0,5 mill. pr 
år som kommunal andel innenfor en totalramme på 3 mill. kroner.

Skolebygg/ Skissen til investeringsplan baserer seg på en videreføring av den desentraliserte 
skolestrukturen. I skissen til investeringsplan er satt av i alt 30 mill. kroner til større investeringer i 
skolebygg etter 2014. (en viss forskyvning i forhold til gjeldende økonomiplan) Selv om vi pr. i dag –
og etter Sandvollan utbyggingen – antas å ha rimelig oppgraderte skoler – må det påregnes behov for 
større omgjøringer/nybygg. Deler av ungdomsskolen sliter med ikke- funksjonelle bygningsmessige 
løsninger; brakkeløsningene ved Sakshaug barneskole må på et eller annet tidspunkt håndteres etc. 

Demensboliger/tilbud. Revisjon av helse og sosialplanen – forutsatt sluttbehandlet i 
kommunestyret i desember 2011 – vil gi grunnlag for den videre planlegging av ulike tjenestetilbud, 
herunder tilbudet til demente.  Gjeldende vurdering er fortsatt at det opprinnelige konsept med 16 
langtidsplasser i et eget boligkompleks med bemanningsdekning som i sykehjem, blir 
uforholdsmessig økonomisk krevende. Det synes uomtvistelig nødvendig å finne frem til et nytt 
konsept for oppgradering av tilbudet på dette området. Inntil det foreligger en konkret revidert plan, 
bibeholdes en investeringsramme på 20 mill. kroner inn i skissen.  Investeringsutgiftene forskyves 
ytterligere ut i tid.

Boligtilbudet til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov/ressurskrevende 
brukere. Døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov (PO)gis 
i dag i 3 (til dels 4) boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet, men med stadig krav om 
reetablering av full døgntjeneste. Etter rådmannens vurdering er denne strukturen ikke 
formålstjenlig og økonomisk bærekraftig på sikt og det arbeides nå konkret med å utvikle mulige nye 
konsepter.  

Det er i investeringsskissen avsatt 5 mill. kroner i 2011til nybygg - i samsvar med gjeldende 
økonomiplan.  I utgangspunktet bør det være mulig å gi tilbudet til samtlige med behov for 
kommunal bolig i et bofellesskap; alternativt maksimalt to. Vi er allerede i dag i den situasjon at 3 
leiligheter står tomme i våre bofellesskaper.

Avlastningsbolig. Investeringsmidler til mulig avlastningsbolig tas inn i investeringsbudsjettet med 
et kostnadsoverslag på 3 mill. kroner og for gjennomføring i 2011/2012. Den konkrete løsning blir å 
utrede i sammenheng med revisjon av helse og sosialplanen. Det er uansett driftskostnadene som er 
de største utfordringene her.

Familiesenter. Samling funksjoner helse-, rehabilitering barnevern i Helsehuset.  Familisenteret vil 
bli realisert i Helsehuset. Utbyggingen gjennomføres som en del av en samlet investering med 
bygging av nytt administrasjonsbygg – se over – og omgjøring i Helsehuset. Investeringsbeløpet 
inngår i oppsettet under Administrasjonsbygginvesteringen.
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Startlån. Det skisseres behov for bevilgning på ca 1 mill. kroner hvert år. Dette beløpet er ikke lagt 
inn i vedlegget.

Ombygging brannforebyggende tiltak, energiøkonomisering og omgjøring HMS mv. Den samlede 
investeringsrammen økes noe sammenholdt med gjeldende plan.

Boligtomter.  Rammene for investeringer er økt.  Dette reflekteres i behovet for kommunalt initiativ 
for tilrettelegging av boliger hvor det private markedet ikke makter oppgaven.  Gangstadhaugen 2 er 
under ferdigstilling og prosjekter på Røra er under forberedelse.   Oppstart av reguleringsplan for 
Kjerknesvågen vil gi rom for tilrettelegging av nye tomtearealer.

Under overskriften Stedsutvikling for øvrig grupperes investeringer, Ness-prosjektet og generelle 
stedsutviklingstiltak og opparbeiding næringsareale. Kostnadsrammene økt i forhold til gjeldene 
økonomiplan. Investeringsplanen legger til grunn en total investeringsramme på Ness på 30 mill. 
kroner. Det må forventes at prosjektet vi kreve en kommunal egenandel – dvs hele investeringen 
kan ikke forventes dekket opp ved salg og eller tilskudd.

Annen stedsutvikling gis en investeringsramme på 8 mill. kroner og med et årlig bevilgningsnivå på 
1,5 mill. kroner.  Innenfor denne bevilgning kan det være aktuelt å yte tilskudd til investeringer i 
bredbånd til områder hvor det markedsmessig ikke er grunnlag. Se også prosjekt Inderøy 2020.

Kommuneveier. Investeringsrammene foreslåes økt noe i forhold til gjeldende plan. Etterslepet er 
påtagelig og det er uakseptabelt at en del av det kommunale vegnettet fremstår som ufremkommelig 
i vårløsningen. Det vises for øvrig til den pågående revisjon av vegplanen.

Var-området. Det skisseres et årlig reinvesteringsbehov i ledningsnett på ca 2 mill. kroner.

Skissen til investeringsprogram innebærer en opphopning av investeringer i 2010 og 2011.  Skissen 
innebærer en viss – men ikke vesentlig – økning i investeringsomfanget sammenlignet med gjeldende 
plan.  Over tid vil programmet gi et årlig netto lånebehov tilsvarende våre løpende avdragsbetalinger 
– dvs. ca 13 mill. kroner.

Et investeringsprogram i denne størrelseorden er således forsvarlig – under forutsetning av:

1. at kommunen makter å opprettholde en nedbetalingstakt på lån på 2009-nivå

2. at vi budsjettmessig over driften avsetter midler til finansiering av investeringer i 
størrelsesorden 3 mill. kroner pr. år. (1 mill. kroner mer enn i inneværende år)

3. at salg av kommunal eiendom/tomter mv innbringer totalt ca 26 mill. kroner frem til 2020
(sett i forhold til investeringer i tomtearealer).

4. at inntektsutviklingen følger anslag som beskrevet nedenfor.
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Driftsrammene.

En skisse til et budsjett for økonomiplanperioden er spesifisert nedenfor: (alt i faste priser)

Område/enhet/ansvar

Oppr 
Budsjett 

2010
Rev budsjett 

2010
Budsjett 

2011
Budsjett 

2012
Budsjett 

2013
Budsjett 

2014

Fellesområde inntekter* -227347 -227347 -231000 -231500 -232000 -232500

-12141 -12141 -12500 -12500 -12500 -12500Fellesområde diverse

Renter og avdrag 22188 22188 24300 24800 25000 25000

Disponibelt netto drift -217300 -217300 -219200 -219200 -219500 -220000

Fellesområde  tileggsbevilgninger 5508 4819 5508 5508 5508 5508

Politisk organisasjon med mer 2728 2728 2728 2728 2728 2728

Rådmann, service, stab og støtte 16738 16877 17500 17500 17500 17500

Kultur og informasjon 9896 10096 9896 9896 9896 9896

Oppvekst 70549 70549 70341 69300 69000 68841

Helse og sosial 81209 81209 82200 82941 83541 84200

Kommunalteknikk 27877 27877 28300 28600 28600 28600

Vann og avløp 68 68 0 0 0 0

Næring og plan 2727 3077 2727 2727 2727 2727

Sum/avvik 0 0 0 0 0 0

* herav skatt og rammetilskudd 215 800 219 500 220 000 220 500 221 000

1. Fellesområde inntekter. Inntektsanslaget bygger på følgende sentrale forutsetninger:

1) Inntekter fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning bygger på KS sine 
fremskrivninger men hensyntar følgende 

i. at Inderøy kommune får videreført 3,1 mill. kroner i faste skjønnsmidler som 
kompensasjon for manglende distriktstilskudd m.v. 

ii. at befolkningen i Inderøy holder seg på dagens nivå. 

iii. alminnelige krav til forsiktighet i inntektsanslaget på dette tidspunkt. 

2. Uendret eiendomsskatt med ca 2,8 mill. kroner pr. år og uendrede skjønnsmidler til barnehager 
mv. Bemerk at det teknisk ikke er tatt hensyn til at driftstilskudd og skjønnstilskudd til 
barnehagene fra 2011 er lagt inn i rammetilskuddet.   Dette har ingen betydning for realitetene i 
prioriteringene.
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3. Fellesområde diverse.  I budsjettskissen forutsettes avsetninger til egenfinansiering 
investeringer med 3 mill. kroner årlig – dvs. ca 1 mill. kroner mer enn i dag.

Vi antar at pensjonsbelastningen i våre regnskaper i perioden ikke øker mer enn den alminnelige 
lønnsutvikling.  Dette kan være noe optimistisk.

4. Renter og avdrag.  Belastningen er beregnet ut fra et mulig investeringsprogram som skissert 
over. Bemerk at avdragene opprettholdes konstant på 2010- nivå. Det innebærer at vi i en 
overgangsperiode (økonomiplanperioden) etter dette opplegget avviker noe fra en mulig 
målsetting om en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år.

Bemerk at driftsrammene - disponibelt netto drift – økes med reelt 1,9 mill. kroner i 2011. (etter 
dette opplegget)  

5. Rådmann, støtte og stab. Området er samlet sett bygget ned de senere år.  Vi har behov for å 
understøtte utviklingskapasiteten på tjenesteområdene.  Det foreslås en rammestyrking for å 
gjøre dette mulig.

6. Oppvekstområdet må påregne en reduksjon i rammen med fallende elevtall.  Innenfor en 
forutsetning om stabil befolkning vil antallet unge gradvis bli redusert.  Målsettingen vil være 
selvsagt være vekst i befolkningen. I økonomiplansammenheng må en imidlertid legge 
forsiktighetshensyn til grunn og slik at planleggingen bygger på realistiske og ikke oppblåste 
rammer.

7. Det legges inn en vekst for helse og sosialområdet fra 2011 og fremover. Følgende 
kostnadsdrivere må hensyntas:

a. DMS-prosjektet. Vi kan ha håp om at staten finansierer kostnadene frem til reformen –
men kan ikke overse risikoen for en kommunal egenandel på inntil 1 mill. kroner i 2011.

b. Kommunale avlastningstjenester for unge funksjonshemmede. Rådmannen ser for seg at 
vi må inn med økte driftsmidler til formålet, jfr. også mulig bygging av avlastningsbolig. 
En avlastningsbolig med heldøgnsberedskap vil kunne beløpe seg til godt over 2 mill. 
kroner i årlige driftskostnader. Det er derfor viktig at den videre planlegging finner 
løsninger som kan sikre god samlet ressursutnyttelse gjennom 
samarbeide/samlokalisering med andre tjenester.

c. Den alminnelige behovsutvikling på området for eldreomsorg vil gradvis legge press på 
de økonomiske rammene.

8. Kommunalteknikk. Det legges inn en rammeøkning primært for å møte økte leieutgifter som 
følge av etablering av nytt lege og fysioterapisenter.   
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Effektivisering/kostnader.

Rådmannen vektlegger følgende:

- generelt arbeidet med kostnadsbevisstheten; dog må det understrekes at denne er 
gjennomgående sterk i vår organisasjon. Det sløses ikke, men vil alltid finnes 
generelle muligheter for besparelser.

- forsering av arbeidet med å bedre innkjøpsvilkår etter at det er inngått 
samarbeidsavtale i Invest.

fokus på sykefravær/nærvær. Vi har hatt en økning og det er økonomiske potensialer 
knyttet til en reduksjon. 

- strukturendringer botilbud psykisk funksjonshemmede.  Det er mulig at tidligere 
prognoser for potensialer kan være satt noe høyt.

- full gjennomgang av bemannings- og turnusstrukturen på pleie og omsorgsområdet 
og bistand funksjonshemmede sett under ett.  Dette er under forberedelse.

- gjennomføring av planer for effektivisering av FDV-området.  Vi er i gang, en del er 
allerede tatt ut, og vi har som underliggende målsetting å hente ut ytterligere 
besparelser.

- bedre samordning av den administrative ressursbruken i skolene - dog innenfor 
gjeldende skolestruktur og styringsstruktur.  Samarbeide skole/barnehager med sikte 
på bedre ressursutnyttelse. (vikarbruk mv)
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