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Arkivsak. Nr.:

2012/3802-4

Saksbehandler:

Åse Granlund Solem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 8/13 14.11.2013

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10/13 14.11.2013

Hovedutvalg Natur 83/13 18.11.2013

Hovedutvalg Folk 72/13 19.11.2013

Formannskapet 79/13 20.11.2013

Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2013

Administrasjonsutvalget 27.11.2013

Kommunestyret 11.12.2013

Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Vedlegg

1 Møteplan 2014

Bakgrunn

Det er i forslaget til møteplan satt opp 9 hovedutvalgsmøter, 10 formannskapsmøter og 5 
kommunestyremøter.  Alle møter er på dagtid og avholdes i Inderøy Rådhus med start kl. 09.00.

Det er ført opp 4 møter i administrasjonsutvalget og 4 møter i arbeidsmiljøutvalget, men dette kan 
justeres etter behov.

Møter i Eldres Råd og i Rådet for likestilling av funksjonshemmede er, som tidligere, ført opp på 
møteplanen på samme dato - dette av praktiske årsaker.  De to rådene har mange felles saker, og da 
har praksisen vært at det holdes felles orientering om saken før rådene fatter sine vedtak.



I oppsettet av møteplanen er det tatt hensyn til skolenes vinterferie (uke 8) og høstferie (uke 41).

Konklusjon

Se rådmannens innstilling







Arkivsak. Nr.:

2013/1815-2

Saksbehandler:

Åse Granlund Solem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 11/13 14.11.2013

Forslag på kandidater til Pasient- og brukertilfredshetsprisen 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

1 Invitasjon til å foreslå kandidater til  Pasient- og brukertilfredshetsprisen 2013

2 Statutter

Bakgrunn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag skal tildele Pasient- og brukertilfredshetsprisen
for tredje gang. Tidligere er prisen gitt til aktivitører i Nærøy kommune og kirurg ved
Sykehuset Levanger. Prisen for 2013 vil bli utdelt i januar 2014.

Prisen er ment å stimulere til å jobbe for pasienters og brukeres opplevelse av tilfredshet. Ved
vurdering av kandidater vil det bli lagt vekt på innsats for å skape tilfredshet. Tiltak bør være
varige og ha eksempelverdi.

Prisen kan gis til personer som jobber med helse og omsorg, enheter, avdelinger, kommuner,
sjukehus eller andre i Nord-Trøndelag, og den består av et maleri, diplom og blomster.

Pasient- og brukerombudet inviterer befolkning, pasienter, brukere, organisasjoner, personell
og tjenester til å foreslå kandidater, og ønsker begrunnet forslag innen 20. november 2013.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.



Pasient-og
brukerombudet

Nord-Trøndelag

Til organisasjoner. Dato: 01.10.13.

Pasient- og brukertilfredshetsprisen 2013.

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag skal tildele Pasient- og brukertilfredshetsprisen
for tredje gang. Tidligere er prisen gitt til aktivitører i Nærøy kommune og kirurg ved
Sykehuset Levanger. Prisen for 2013 vil bli utdelt i januar 2014.

Pasient- og brukerombudet skal bidra til at pasienters og brukeres behov, interesser og
rettssikkerhet ivaretas overfor statlig spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og
omsorgstjenester. I tillegg skal ombudet arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Det er mest negative forhold som havner på Pasient- og brukerombudets bord. Det er naturlig.
Likevel ser vi at de fleste pasienter og brukere er fornøyde, og tjenestene legger vekt på å
utvikle kvalitet og fremme pasient- og brukertilfredshet. Det setter pasienter og brukere stor
pris på. Mange som kontakter oss på bakgrunn av egne negative erfaringer, sier de gjør det for
at andre skal slippe å oppleve det samme.

Prisen er meint å stimulere til å jobbe for pasienters og brukeres opplevelse av tilfredshet. Ved
vurdering av kandidater vil det bli lagt vekt på innsats for å skape tilfredshet. Tiltak bør være
varige og ha eksempelverdi.

Prisen kan gis til personer som jobber med helse og omsorg, enheter, avdelinger, kommuner,
sjukehus eller andre i Nord-Trøndelag, og den består av et maleri, diplom og blomster.

Pasient- og brukerombudet inviterer befolkning, pasienter, brukere, organisasjoner, personell
og tjenester til å foreslå kandidater. Begrunna forslag bes meldt til Pasient- og brukerombudet
innen 20. november 2013.

For ytterligere informasjon: www. asientombudet.no/artikke1/397/.

Vedlegg: Statutter.

Med hilsen,
asient- og brukerora;x1t i Nord- røndelag,

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag, Postboks 2568, 7735 STEINKJER

Tlf.: 74 11 14 60 Fax: 74 11 14 62

E-post: nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no

1(.1 1J. Vang.
-pasient- og brukerombud-



Pasient-og
brukerombudet Nord-Trøndelag

Pasient- og brukertilfredshetspris - statutter.

1. Pasient- og brukertilfredshetsprisen i Nord-Trøndelag er innstifta, administreres og
tildeles av Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag.

2. Mål med prisen er:
Å skape fokus rundt pasient- og brukervennlighet i tjenestene,
Å rette søkelyset mot og bidra til utvikling av tjenestenes pasient- og
brukervennlighet,
Å inspirere til og gjøre det attraktivt å jobbe aktivt for pasient- og
brukertilfredshet.

3. Prisen deles ut etter vurdering av følgende kriterium:
Særlig innsats for å skape større pasient- og brukertilfredshet, gjerne av varig
betydning og med eksempelverdi,
Uttrykt pasient- og brukertilfredshet på bakgrunn av særlig innsats som nevnt
under bokstav a.

4. Befolkninga, pasienter, brukere, organisasjoner, personell og tjenester inviteres til å
foreslå kandidater ut fra egne erfaringer eller kjennskap til fortjenstfull innsats.

5. Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag tildeler prisen årlig eller sjeldnere.
Prisen kan gis til person/-er, enhet, avdeling, kommune eller sjukehus i Nord-
Trøndelag fylke. Prisen skal henge høgt. Pasient- og brukerombudet kan dele ut prisen
til andre enn den / dem det er kommet forslag på. Tildelinga skal begrunnes.

6. Prisen skal omtales i media.
7. Prisen består i diplom, blomster og en gave som overrekkes ved en enkel seremoni,

gjerne på den aktuelle arbeidsplassen.
8. Pasient- og brukerombudet peiker ut ei referansegruppe på 2-3 personer som bistår

ombudet i vurderinga av aktuelle kandidater.

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag, Postboks 2568, 7735 STEINKJER

Tlf.: 74 11 14 60 Fax: 74 11 14 62

E-post: nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no

Vedtatt 20.06.11.

Vang.
-pasient- og brukerombud-



Arkivsak. Nr.:

2013/988-7

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 9/13 14.11.2013

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 12/13 14.11.2013

Hovedutvalg Natur 84/13 18.11.2013

Hovedutvalg Folk 73/13 19.11.2013

Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2013

Administrasjonsutvalget 27.11.2013

Formannskapet 80/13 20.11.2013

Kommunestyret 11.12.2013

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp

2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt
være 9 %.



3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».

4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt på 
verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jfr. eiendomsskattelovens
§ 11.  Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. 

6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer. 

7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og innenfor 
foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt 39,563 mill. kroner - i 
samsvar med finansieringsplan. 

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke medfører 
behov for endringer i samlet finansieringsbehov.  Formannskapet kan vedta mindre endringer i 
godkjente rammer for enkeltprosjekter.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger eller 
samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8 mill. 
kroner, for perioden 2014 og 2015. 

12.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og 
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

13.  Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid vedrørende grunnskolestrukturen med 
grunnlag i de langsiktige krav til høy kvalitet og økonomisk drift. Hovedutvalg folk leder arbeidet. Det 
forutsettes bred medvirkning fra alle interessenter. Kommunestyret forelegges sak til behandling i god 
tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

14. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid av fremtidig behov og struktur for 
sykehjemsplasser og bofellesskap, jfr. helse og omsorgsplanen, og særskilte behov knyttet til tilbudet til 
demente. Kommunestyret forelegges en sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og 
økonomiplan 2015-2018.

15.  Av fond til vegvedlikehold disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i energiøkonomiserende 
tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs kommunal vei. Midlene skal være 
disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige retningslinjer. Retningslinjene forelegges 
Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest februar 2014.

16. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og omsorgsområdet til 
hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.



17. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres ferdigstilt i 
2014:

- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett

18.  Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med 
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for kommunestyret i 
juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

Vedlegg

1 Budsjett- og økonomidokument

Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017, datert 11.11.2014

Bakgrunn og vurdering

Det vises til vedlegg – Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017.

Sammendrag og hovedprioriteringer tas inn i saksutredningen:

Budsjett og økonomiplanens prioriteringsføringer

Budsjettforslaget på utgiftssiden følger i avgjørende grad politiske føringer i gjeldende økonomiplan og 
føringer utledet av den politiske behandling av enkeltsaker og tertialrapportene inneværende år, jfr. 
også rådmannens orientering til formannskapet om status for budsjettarbeidet 

Den viktigste forskjellen fra gjeldende budsjett- og økonomiplan er forslaget om innføring av boligskatt 
fra 2015. Rådmannen anser at forslaget om realisering av et Inderøy oppvekst- og kultursenter – referer 
også den vesentlige økningen i kostnadsramme fra gjeldende budsjett- og økonomiplan –
nødvendiggjør innføring av eiendomsskatt på bolig for å unngå unødig innstramning i driftsbudsjettene 
på kort sikt.

Balansert målstyring

I henhold til reglement skal Inderøy kommune bruke prinsippene bak balansert målstyring som 
retningslinje for vår planlegging, oppfølgning og rapportering.

I budsjett- og økonomiplanforslaget for 2012 til 2016 ble det utarbeidet en første skisse til et 
gjennomgående målekart og med hoved og delmålbeskrivelser for fokusområdene samfunn, brukere, 
medarbeidere og økonomi/infrastruktur.



Rådmannen har ved denne rulleringen utvidet målekartet.  Denne vil bli bearbeidet videre parallelt med 
det videre arbeidet med planverket og lagt fram for kommunestyret til særskilt behandling sommeren 
2014.

Hovedprioriteringer i budsjett og økonomiplan

Samfunnsfokuset

Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver og dermed den største enkeltbidragsyter til 
verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy.

Dette bidraget ytes primært, og i all hovedsak, gjennom den ordinære tjenesteproduksjonen til en verdi 
av nærmere 500 mill. kroner. God opplæring – og generelt ivaretakelse av barns lærings- og 
oppvekstsvilkår - er verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme gjelder god pleie og omsorg, 
helsetjenester, ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg og kulturtjenester for å nevne noen 
hovedområder.

Det legges opp til en investeringsplan på brutto vel 400 millioner kroner i kommende periode. Dette 
representerer historisk satsning og er en vesentlig økning fra gjeldende plan.  

Den relativt betydelige investeringsplanen begrunnes naturlig nok primært i behovet for ytterligere å 
styrke Inderøy kommune som leverandør av gode kommunale tjenester, men også med perspektiv om 
å bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.

Rådmannen foreslår at Inderøy oppvekst- og kultursenter realiseres innenfor en øvre ramme på inntil 
250 mill. kroner, herav vil i størrelsesorden 225 mill. kroner investeres i kommunens regi. Videre 
foreslås investeringer i fyrtårnssatsninger som utvidelser av Nils Aas kunstverksted og bidrag til 
utbygging av et større idretts- og aktivitetsanlegg på Røra. Det siste med forbehold om bred regional 
forankring.

Sentrumsutviklingssatsningen i Straumen og Mosvik videreføres. Det settes av en ramme for 
utviklingstiltak også i øvrige grender. Utbygging av boligtomter i kommunal regi i grendene – i mangel 
av private investeringer.

Budsjettforslaget legger opp til stram husholdering av driftsbudsjettene og fortsatt krav til omstilling. Et 
omfattende investeringsprogram forutsetter i seg selv stramme driftsbudsjetter. 

Den omfattende investeringsplanen lar seg ikke finansiere gjennom besparelser i driften. Vårt 
inntektsgrunnlag må styrkes, og rådmannen foreslår innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2015.  
Dette gir merinntekter i størrelsesorden 6 mill. kroner til finansiering av økte rente og avdragsutgifter.

Kommunen har en tilrettelegger og stimuleringsrolle i relasjonene innbyggere, frivillighet og næringsliv 
- og også en rolle som regional bidragsyter. Vekst i Inderøy er et bidrag til den regionale veksten - på 
like linje med vekst i Steinkjer, Verdal og Levanger.   

Det foreslås satt av ytterligere midler til Inderøy 2020. Det er gjennom Inderøy 2020 kommunen i 
denne fasen organiserer en vesentlig del av samarbeid med næringsliv og frivillighet om utvikling. Dette 
instrumentet for samarbeid med øvrige deler av samfunnet – formelt organisert gjennom 
programstyret for Inderøy 2020 – bør videreføres i alle fall ut 2015. 

Tilskudd til frivilligsentralene videreføres, og det forventes at frivilligsentralene bidrar til vekst i den 
samlede frivilliginnsatsen til beste for lokalsamfunnet. Frivilligsentralenes oppgave er ikke å erstatte 



allerede etablert frivillig innsats og initiativ, men gjennom bistand og koordinering og styrke den 
samlede frivillige innsatsen. 

Brukerfokuset

Vi skal ha brukeren i sentrum og sikre de beste tjenester – så langt rammene tillater. 

Et sentralt redskap for å utvikle gode tjenester er systematisk bruk av brukerundersøkelser eller 
brukerevalueringer.  På dette området har vi ikke vært gode nok – spesielt på helse og sosialområdet. 
Inneværende år kjøres brukerundersøkelse på Nav.  

Som foran anført kommer vi til å fremme en egen sak for kommunestyret om Balansert Målstyring. 
Balansert målstyring er en del av vårt totale «kvalitetsutviklingsarbeid» og dette arbeidet – med 
konkrete angivelser av systemer og plan for brukertilfredshetsmålinger vil bli lagt fram samtidig.

Kommunale tjenester er kontinuerlig underlagt tilsyn, forvaltningsrevisjon og annen evaluering (jfr. 
Kostra-statistikk). Inderøy kommune får gjennomgående høy score når det gjelder omfang, kvalitet og 
effektiviteten i tjenesteytingen.  I det såkalte Kommunebarometeret ble Inderøy rangert blant de beste 
kommunene i 2012 (noe lavere score enn for 1729 i 2011).

Tilsyn- og forvaltningsrevisjon avdekker likevel forhold som må rettes på. Vi får også fra tid til annen 
anført avvik – dvs. formelt lovbrudd.  Dette er ikke avvik knyttet til den faktiske tjeneste-produksjonen, 
men til dokumentasjon. 

Vi har her et arbeid å gjøre, og dette er vi i gang med innenfor den tekniske rammen av vårt nye IKT-
baserte kvalitetssystem.  Vi har i 2013 videreført et arbeid med å legge inn manuelle rutiner, men vi 
trenger ytterligere tid ut i 2014 for å ferdigstille første versjon. En egen intern styringsgruppe ledet av 
assisterende rådmann har ansvar for å få opp oppgradert og modernistert kvalitetsstyringssystemet 
vårt.

Medarbeiderfokuset

Nærværet for 2012 ble på 90,5 % og det er lavere enn vår målsetting. Vår prognose for 2013 så langt 
viser et nærvær på 90 %. Det betyr at vi fortsatt må legge inn en betydelig innsats for å nå vårt mål om 
en nærværsprosent på 93 %.  

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013 er gjennomført. Samlet sett har vi positive resultat for Inderøy 
kommune. Vedtatt handlingsplan for HMS 2013 – 2015 angir målsettinger, fokusområder, tiltak og 
aktivitet på et overordna nivå.  Rådmannen vil prioritere arbeidet med utvikling av handlingsplaner 
innenfor de ulike enhetene.  

I budsjett 2014 er det avsatt ressurser til målretta bruk av vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste, 
samt deltakelse i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune. Det er bistand og omsorg som 
deltar i programmet som skal gå fram til 2015. Heltidskultur og nærvær er hovedtema i programmet. 
Det pågår nå en kartlegging i forhold til heltid innenfor hele bistand og omsorg, som bl.a. skal inngå i 
grunnlaget for utarbeidelse av en ny handlingsplan for heltid. 

Vi har hatt flere tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2013 og tilbakemeldingene viser at vi må prioritere 
utviklingsarbeidet knyttet til risikovurdering, tiltak, plan, avvikshåndtering, planer for bistand fra 
bedriftshelsetjenesten. 



Kommunen vil i perioden fram til 2020 ha utfordringer med rekruttering av nye medarbeidere. Arbeidet
med ny arbeidsgiverpolitikk og systematisk kompetanseutvikling vil bli prioritert slik at vi kan framlegge 
planene til politisk behandling tidlig i 2014. 

Økonomifokus – infrastruktur – andre prioriteringer

Inderøy kommunes økonomiske rammebetingelser er på kort sikt gode. Vi disponerer i 2014 
midlertidige generelle inntekter i form av inndelingstilskudd (17,2 mill) og inntektsgarantimidler (16,2 
mill) på i alt 33,2 mill. kroner. Ingarmidlene vil trappes ned over 8 år, og inndelingstilskuddet skal 
trappes ned med 3,4 mill. kroner på år fra 2027 til 2032.

Inderøy kommunen får Ingar-midler som følge av det ordinære rammetilskuddet faller – som en 
konsekvens av at vårt beregnede relative utgiftsbehov faller. Den viktigste bidragsyteren er absolutt og 
relativt fall i barne- og ungdomskullene. Antall i aldersgruppen 6 til 15 år veier tungt i 
rammefinansieringssystemet.

Budsjett og økonomiplanopplegget følger i prinsippet den strategi som er trukket opp i forbindelse med 
kommunesammenslåingen; vi skal søke å ta ut synergier av sammenslåingen så raskt som mulig. Frigjort 
midler skal brukes til å betale ned gjeld/bygg investeringfond, samfunnsutvikling og forøvrig disponere 
ressurser /bruke penger (investere) på en måte som reduserer fremtidige utgiftsforpliktelser. 

Vi må erkjenne at det er – og vil bli - krevende og ta ut synergier i det omfang som forutsettes uten at 
strukturer endres. 

Det foreslåes investert brutto rundt vel 400 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette er en historisk 
satsning og en økning i forhold til gjeldende økonomiplan. Økningen skyldes i all hovedsak utvidede 
kostnadsanslag for Inderøy oppvekst- og kultursenter.  

Rådmannen anser det utelukket at Inderøy kommune over tid kan forsvare et slikt investeringsnivå uten 
bruk av eiendomsskatt på bolig. Derfor tilrår rådmannen innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2015. 

Det foreslås i denne omgang ikke vesentlige infrastrukturendringer på skole og bistands- og 
omsorgsområdet i økonomiplanperioden.  Rådmannen foreslår igangsatt nødvendige 
utredningsarbeider. 

Driftsbudsjettet. Saldering.  Disponering av avsetninger

Det foreslås innført eiendomsskatt på boliger fra 2015 med 2 promille. Innføring av eiendomsskatt gjør 
det mulig å finansiere et høyere investeringsnivå enn i gjeldende budsjett- og økonomiplan.

Driftsrammene gjøres opp med krav til effektivisering i økonomiplanperioden (svakt fallende netto 
driftsrammer). Budsjettet gjøres opp med et ordinært netto driftsoverskudd (eks Ingar midler) på ca 1,5 
mill. kroner i 2014 (uendret eller svakt stigende i økonomiplanperioden). Et forsvarlig nivå er minimum 
5 mill. kroner (1 % netto driftsoverskudd).

Netto avsetninger (eks avsetning av mva-refusjon investeringer) er på 17,5 mill. kroner. Dette 
forutsettes fordelt med avsetninger til Inderøy 2020, vedlikehold bygg, avsetning til alminnelig 
disposisjonsfond, investeringsfond, rentefond og egenfinansiering investeringer (ubundet 
investeringsfond).



Investeringsplanen

Investeringsplanene er offensive i nåværende budsjett- og økonomiplan.  Vi øker rammene betydelige i 
dette forslaget – i all hovedsak som følge av oppjusteringen av investeringsomfanget i Inderøy 
oppvekst- og kultursenter etter gjennomført anbudsrunde. Rådmannen foreslår at prosjektet 
gjennomføres med en øvre kostnadsramme inntil 250 mill. kroner.

Investeringslisten er betydelig i antall prosjekter. I all hovedsak videreføres de prosjekter som er 
innarbeidet i gjeldende økonomiplan.  Rådmannen foreslår videreført årlige veiopprustnings-
investeringer innenfor en ramme på 16 mill. kroner i perioden 2013 -2016.

Det foreligger i disse dager et forslag om bygging av et større regionalt anlegg for idrett på Røra. 
Rådmannen er innstilt på å tilrå at Inderøy kommune går inn med et investeringsbidrag og et bidrag til 
drift i form av en bruksavtale under, forutsatt bred regional medvirkning. Det er i denne omgang kun 
innarbeidet et begrenset investeringstilskudd til anlegget innenfor en samlet ramme for tilskudd til 
idrett/aktivitet.

Det er lagt inn en investeringsramme på 2 mill. kroner til utvidelser og oppgradering av Nils Aas 
kunstverksted. 
For øvrig er avsetningene til prosjekt Inderøy 2020 ytterligere noe utvidet for å gi rom for satsninger på 
sentrumsutvikling i Straumen, i Mosvik og grendene for øvrig. Det vises til egen beskrivelse av Inderøy
2020 satsningen.

Det vises til en detaljerte gjennomgangen av investeringsbudsjettene. Nedenfor sammenfattes 
summarisk prosjekter med bevilgning (eventuelt fornyet bevilgning) i 2014 - og prosjekter hvor 
investeringsrammene endres reellt fra gjeldende økonomiplan: 

- IKT prosjekter på uendret nivå eller noe oppjustert

- Inderøy oppvekst og kultursenter. (IOKS) Bruttorammen økes med ca 70 mill. kroner

- Mosvik skole- investeringsrammen økes til 27,2 mill. kroner

- Sakshaug kirke – orgel – revidert ramme 8,8 mill. kroner. Visse forsinkelser

- Inderøy kulturhus – nytt amfi (gjennomføres sammen med IOKS)

- Sakshaug kirke gamle – mur mot veg. Fornyet bevilgning

- Klokkarstu. Fornyet bevilgning. Mindre oppjustering

- Sandvollan barnehage. Ny bevilgning. Tilbygg en avdeling. Nåværende Helios saneres

- Sandvollan – trafikksikkerhetsprosjekt. Fornyet bevilgning. (Mest sannsynlig utsettelse)

- Nils Aas kunstverksted. Ny bevilgning. Utvidelse

- Idrettsanlegg. Ny bevilgning. Ramme. Jfr. også planene om et regionalt idrettsanlegg Røra

- Bygdebok allmenn del. Fornyet bevilgning. Uendret. Overført til finansiering drift  

- Bofellesskap Nessjordet. Fornyet bevilgning. Uavklart løsning

- Kommunale utleieboliger. Renovering. Fornyet og utvidet bevilgning

- Botilbud demente. Fornyet bevilgning. Oppgradering Inderøyheimen

- Mosvik sykeheim – oppgradering rom. Fornyet bevilgning

- Opprustning kjøkken. Utstyrsinvestering. Ny bevilgning

- Velferdsteknologi. Utvikling. Ny bevilgning

- Boliger flyktninger. Ny bevilgning

- Opprustningstiltak – bygg. Delvis fornyet – delvis nye. Se spesifikasjon

- Boligfelt – utbygging. Delvis fornyet – delvis ny. Åsen/Langåsen/Nessjordet/Lillesund/Kjerkn

- Opparbeidelse næringsarealer/bygg. Delvis fornyet. Forprosjekt

- Oppdatering kartverk. Ny



- Inderøy 2020. Fornyet og utvidet bevilgning. Stedsutvikling. Bygdefiber

- Vei – forsterkning dekkelegging. Viderefører innenfor en samlet ramme på 16 mill. kroner

- Stoppeplass Flaget. Ferdigstilling. Fornyet og noe utvidet

- Gang og sykkelvei Lyngstad. Fornyet. Mulig utvidelse

- Sakshaug og Vennalivegen. Ferdigstilling. Fornyet

- Traktorutskifting. Fornyet

- VAR-området. Utskifting ledningsnett og oppgradering sentraler. Fornyet og utvidet

- Fjernvarmesentral Venna. Fornyet

- Startlån. Videreføres med redusert ramme 4 mill. kroner pr. år

For så vidt gjelder prosjekter som kommer til belastning utover i økonomiplanperioden så vises til den 
samlede investeringsoversikten. 

Rådmannen vil på kort sikt søke å styrke vår prosjektledelseskapasitet for å sikre fremdrift i våre 
prosjekter. 

Egenbetalingene – skatter, gebyrer og avgifter

Utgangspunktet for vurderingen av et forsvarlig gjennomgående nivå på egenbetaling er følgende: 1) 
Inderøy kommune er i utgangspunktet en inntektssvak kommune. For å kunne tilby samme tjenestenivå 
som andre er vi avhengig av å holde et visst nivå på egenbetalinger. 

2)Realinntektsutviklingen har de siste år, for de fleste grupper, vært betydelig. Mindre realjusteringer 
av egenbetaling på kommunale tjenester vil i liten grad belaste privatøkonomien og 3) gjennomgående 
vil nivået på egenbetalinger ikke legges høyere enn snittet på Innherred.

Det foreslås innført eiendomsskatt for boliger i nye Inderøy kommune fra 2015.  For verker og bruk 
foreslås fra 2014 en harmonisert skattesats på 5 promille. Vi har i en overgangsperiode på 2 år brukt 2 
promille for Inderøy og 7 promille for Mosvik. 5 promille for hele kommunen gir i 2014 samme inntekt 
som i 2013.

For så vidt gjelder øvrige egenandeler justeres disse for kulturskolen med ca 4 % og tilsvarende for SFO 
(virkning fra 01.08).

Var- avgiftene justeres opp med 3 % på vann og avløp – på nivå med den alminnelige prisstigning. Dette 
er også nødvendig for å forsvare et økende investeringsnivå. 

Innenfor plan- og byggesak gjøres en del større endringer for 1) å tilpasse gebyrene i større grad til 
medgåtte kostnader for ulike typer behandlinger og 2) etablere gebyrnivå med bedre kostnadsdekning 
og større stabilitet i årlige samlede gebyrinntekter.

Driftsområdene – i kortversjon

Vi har et for høyt kostnadsnivå i 2013. Rådmannen har tidligere varslet et sannsynlig underskudd 
inneværende år i driften. Dette estimeres til ca 4 mill. kroner. Vi har utfordringer på de store 
virksomhetsområdene – skole, bistand og omsorg - og delvis kommunalteknikk. 

Driftsrammene for 2014 legges nivåmessig noe under revidert budsjett for inneværende år. Om vi skal 
makte et betydelig investeringsprogram så er vi avhengig av 1) stramhet i driftsbudsjettene og økte 
egeninntekter (i praksis eiendomsskatt).



Det vises til gjennomgangen under de respektive virksomhetsområdene.

Politisk virksomhet
Budsjettet for 2014 er på nivå med revidert budsjett 2013. Rådmannen foreslår en begrenset reduksjon 
i rammen i økonomiplanperioden – fra 2016.  Det foreslås gjennomført en utredning i god tid før neste 
kommunestyreperiode.

Fellesadministrasjonen, plan og næring
I rammeforslaget er fellesadministrasjon, plan og næring sett i sammenheng. Området er under 
omstilling. Det er allerede tatt ut vesentlige synergieffekter gjennom naturlig bemanningsreduksjon. 
Økonomiplanforslaget skisserer en ytterligere begrenset reduksjon i kostnadene. Utviklings- og 
plankapasiteten skal kunne opprettholdes, og utrednings og planarbeidet vil bli betydelig også i 2014.

Oppvekst. Skole og barnehager
Virksomhetsområdet får budsjettrammene svakt redusert som følge av forventet fortsatt elevtalls- og 
barnetallsnedgang. Nedgangen er dog marginal (ca 1,5 %). Det er likevel utfordrende og ta ut 
bemanningsressurser. Utfordringen er spesielt stor for de små skolene – med allerede lav bemanning. 

Utvidelser av valgfagstilbudet i Ungdomsskolen gjennomføres i samsvar med statlige føringer. Nærung 
og Ungt Entreprenørskap videreføres. Betydelig innsats forutsettes nedlagt i gjennomføring av 
kvalitetsplanens handlingsplan – vurdering for læring, tidlig lesing og styrket klasseledelse mv.

Rådmannen foreslår iverksatt en utredning av det fremtidige skoletilbud, herunder struktur, i lys av 
vedtatt kvalitetsplan. 

Helse, bistand og omsorg
Dette budsjettområdet, spesielt Bistand og omsorgsområdet, får den sterkeste veksten i forhold til 
inneværende års budsjett. Ettersom kostnadsnivået ved inngangen til budsjettåret er for høyt, etter to 
år med en uventet sterk kostnadsvekst, vil budsjettforslaget kreve reduksjon i aktivitet og kostnader i 
forhold til inneværende år. 

Vi har utfordringer med en kraftig vekst i kostnader knyttet til ressurskrevende tjenester innenfor 
bistand og omsorg – kombinert med svekket statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. I tilegg 
kommer den noe mer usynlige effekt av samhandlingsreformen og raskere utskrivning fra sykehus. 
Dette gir kostnadspress.  Barnevernskostnadene synes i det korte perspektiv og stabilisere seg – dog på 
et relativt høyt nivå. Vi ser i regnskapene for 2013 de første tegn til økende sosialhjelpsutgifter etter en 
høykonjunkturperiode. Dette gir seg utslag i budsjettforslaget for 2014.

Barnevern og frisklivssatsning prioriteres i budsjettet for 2014 innenfor helse, rehab og 
barnevernsområdet. 

Prosjektet Livsgledesykehjem skal gjennomføres. Satsningen på Saman for ein betre kommune 
viderføres. I forhold til gjennnomføring av helse og omsorgsplanen, må vi kritisk gjennomgå 
tiltaksplanene på ny i lys av den uforutsette kostnadsveksten på området.

Rådmannen vil på nyåret legge fram en egen sak for politisk nivå om kostnadsutviklingen – spesielt på 
bistand og omsorgsområdet. 

Kultur og fritid
Kostnadene reduseres i forhold til revidert budsjett.  Dette betyr en viss nettoreduksjon i 
bemanningsressursen i den sentral kulturstaben og en viss reduksjon i tilskuddsnivåene til større 



arrangement. Vi legger til grunn at utgiftene knyttet til vertskommuneavtalen vedrørende Mint kan 
reduseres noe i 2014. Kulturskoletilbudet opprettholdes på etablert nivå - eller styrkes noe. 

Eiendom og kommunalteknikk.
Revidert budsjettrammer videreføres reelt på om lag samme nivå som i 2013.  Vi vil i tiden fremover i 
større grad fokusere på vedlikehold av bygnings- og veikapitalen. Vi har under arbeid en 
vedlikeholdsplan for bygg og foreslår avsatt ytterligere midler til et vedlikeholdsfond. Dette vil kunne 
disponeres når vedlikeholdsplanen er ferdigstilt og godkjent.

VAR-området
Området gjøres opp med nettoutgifter lik null. Vannavgiften økes med 3 % neste år, mens 
avløpsavgiften reduseres tilsvarende. Investeringsprogrammet økes.

Konklusjon

Se innstilling



Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Legges ved som separat dokument.
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