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Bakgrunn

Årsrapporten for Distriktsmedisinsk senter foreligger.

Den er behandlet i Folkevalgt Nemnd – se utskrift

Vurdering

Se selve rapporten

Av årsrapporten fremkommer at bruken av senger – spesielt akuttmedisinske senger – er ulik. Det må 
påregnes at det tar noe tid før driften – og bruken av – senteret finner sin faste form. Det forutsettes 
likevel at dette forholdet observeres nøye i tiden som kommer.

Konklusjon

Se innstilling
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Årsrapport 2014 for DMS Inn-Trøndelag 
 

DMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og 

Steinkjer, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Steinkjer er vertskommune for DMS Inn-

Trøndelag. 

Senteret ble etablert i månedsskiftet januar/ februar 2011 med 16 intermediære senger. Det har 

siden oppstarten blitt gjennomført justeringer på bruken av sengene. I juni 2013 ble antall 

intermediære senger redusert fra 16 til 12 samtidig som 4 KAD-senger ble opprettet. Siste endring 

skjedde i juni 2014, og sengestatusen har siden da vært 10 intermediære senger, 4 KAD (kommunal 

øyeblikkelige hjelp) og 2 korttidssenger for Steinkjer kommune. 

På grunn av disse endringene, vil denne årsrapporten kun sammenligne tallmateriale for 2013 og 

2014. Alle justeringer har vært gjennomført midt i kalenderårene, noe som kompliserer 

sammenlikning av tallene over flere år. Tabellen nedenfor viser antall innlagte pasienter ved DMS 

gjennom hele perioden.  

 

 2011* 2012** 2013*** 2014**** 

Intermediære pasienter 420 485 475 495 
KAD-pasienter   80 178 
Totalt antall pasienter 420 485 555 673 
*  Oppstart med 16 intermediære senger 31. januar 2011. 

** 16 intermediære senger i 2012. 

***  Reduksjon til 12 intermediære senger og etablering av 4 KAD-senger fra juni 2013. 

**** Reduksjon til 10 intermediære senger og etablering av 2 kommunale korttidsplasser for Steinkjer kommune fra juni 2014. 

 Pasienter innlagt i de to kommunale korttidssengene er ikke med i tallmaterialet. 

 

Alle pasientrom kan benyttes til isolat for kontaktsmitte. Trådløst nett er tilgjengelig i avdelingen. TV 

på alle enerom med tilgang til flere TV kanaler. Det abonneres på kommunenes lokal aviser og 

Trønder Avisa. 

  

Mål for pasientbehandlingen ved DMS Inn-Trøndelag 
Medisinsk behandling i tråd med Helseforetakets prosedyrer og anbefalinger. 

Fokus på mobilisering av pasientene i behandlingsperioden. 

Bidra til å skape gode overføringer fra DMS til heimen eller kommunal institusjon. 

Lindrende behandling i livets sluttfase. 
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Fag grupper  

Leger går visitt alle ukedager, samt en egen vaktordning med legetilsyn på alle helg- og høytidsdager. 

Sykepleiere og spesialsykepleiere med ansvar for utøvelse av sykepleie til pasientene 24/7. 

Fysioterapeuter som kartlegger og gir fysioterapi rettet mot pasientenes behov.  

Farmasøyttjeneste ukentlig, for gjennomgang av pasientenes medisinkurve i samarbeid med lege. 

 

Fagutvikling 

Refleksjonsgruppe 

Det er etablert refleksjonsgruppe ved DMS ledet av prost Gustav Danielsen. Gruppen består av 4-5 

sykepleiere som under ledelse av prosten har refleksjonstime en gang pr. mnd. Gruppen skifter ut 

sine medlemmer etter ett år, og ny gruppe dannes. Dette er et kontinuerlig tilbud for ansatte ved 

DMS. 

Hospitering  

To spesialsykepleiere ved DMS har hospitert ved hjerteseksjonen, Sykehuset Levanger og fått 

opplæring i bruk av V-Scan. V-Scan er et lite, håndholdt ultralyd apparat som benyttes til å påvise 

pleuravæske og pericardvæske. V-scan benyttes også til å undersøke vena cava for å påvise om 

pasienten er dehydrert. V-scan er et meget nyttig diagnostisk verktøy som er av stor betydning for 

pasientbehandlingen ved DMS. 

Internundervisning 

Internundervisning gjennomføres hver onsdag, med ulike aktuelle tema. Undervisningen 

gjennomføres på videokonferanse med sykehuset, eller ved interne foredrag. Fagprogrammet for 

internundervisningen legges ut på DMS si Facebook-side med invitasjon til ansatte i kommunene om 

å delta. Erfaringen viser at det vanskelig lar seg gjennomføre og delta på dette for kommunene i en 

travel hverdag. 

Fagdag 

Felles fagdag i samarbeid med en kommune arrangeres årlig. I 2014 ble fagdagen arrangert sammen 

med pleie- og omsorgsavdelingen i Verran kommune. En meget vellykket dag i Verranparken med 

godt fagprogram og stort oppmøte.   
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Intermediær enheten 
Sykehuset reduserte de intermediære sengene fra 12 til 10 senger fra juni. Bakgrunnen for denne 

reduksjonen var en innstramming i bruken av intermediære senger med krav om beleggsprosent på 

over 85 %, gjennomsnittlig liggetid på 7 døgn og unngå ferdigbehandlede liggedøgn. 

 

 
Til sammen 495 innlagte pasienter ved intermediærenheten i 2014. I 2013 var det 475 innlagte pasienter. Til tross for reduksjon av 2 

intermediære senger medio 2014, har det vært 20 flere innlagte pasienter i intermediærenheten i 2014. 

 

 
Diagrammet ovenfor viser innlagte pasienter fra Helse Nord-Trøndelag. Det er liten variasjon fra år til år hvilke avdelinger pasientene 

kommer fra.  

 

Fra St. Olavs Hospital ble det innlagt 9 pasienter til DMS i 2014 mot 20 pasienter i 2013. 

131 
132 

117 
115 

105

110

115

120

125

130

135

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Antall innlagte pasienter  

Medisin 
64 % 

Kirurgen 
19 % 

Ortopeden 
15 % 

NA 
2 % 

Innlagt fra 



 
 

4 
 

 
Diagrammet viser en overvekt av kvinner innlagt ved DMS. Det er samme trend som tidligere år. 

 

 

 
Diagrammet viser at gjennomsnittlig beleggsprosent i 2014 var 84,5 %. I 2013 var beleggsprosenten 75,4 %. En økning på 9,1 % det siste 

året. 
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Dette diagrammet viser beleggsprosenten pr. mnd. 

 

 

 
Diagrammet viser en gjennomsnittlig liggetid i 2014 på 7 døgn. I 2013 var den 8 døgn. 
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Diagrammet viser at det var totalt 74 ferdigbehandlede døgn i 2014. Det var bare Steinkjer som hadde ferdigbehandlede døgn i 2014. 

Steinkjer ble fakturert for dette etter avtalt takst. I 2013 ble det registrert 534 ferdigbehandlede døgn.  

 

 

 

 

 

 
Diagrammet viser stor variasjon mellom kommunene i antall liggedøgn. Den samme trenden ser vi også fra tidligere år. For 2015 vil det 

komme inn en graf som viser gjennomsnittlig liggetid for den enkelte kommune, der ferdigbehandlede døgn er trukket fra. 
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Diagrammet viser antall pasienter pr 1000 innbyggere. Det er små variasjoner fra 2013 til 2014. 

 

 

 

 

 

 
Diagrammet viser at gjennomsnittsalderen i 2014 var 74 år. I 2013 var den 70 år. 
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2014 utskrevet til (samlet for hele DMS): 

 
Diagrammet viser at 65 % var utskrevet til bosted (hjemmet med eller uten hjemmetjeneste og omsorgsbolig) i 2014. Det er små 

variasjoner fra år til år i dette diagrammet. 

 

 

Grafer for den enkelte kommune 

Inderøy 

 
Diagrammet viser at 67 % var utskrevet til bosted (hjemmet med eller uten hjemmetjeneste og omsorgsbolig) i 2014.  
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Steinkjer 

 
Diagrammet viser at 62 % var utskrevet til bosted (hjemmet med eller uten hjemmetjeneste og omsorgsbolig) i 2014.  

 

 

Verran 

 
Diagrammet viser at 76 % var utskrevet til bosted (hjemmet med eller uten hjemmetjeneste og omsorgsbolig) i 2014.  
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Snåsa 

 
Diagrammet viser at 88 % var utskrevet til bosted (hjemmet med eller uten hjemmetjeneste og omsorgsbolig) i 2014.  
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Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KAD)
Detble etablert 4 KAD-sengervedDMSInn-Trøndelag. 2014vardet førsteheleåret med4 KAD-
sengeri drift.

Diagrammetviseren nedgangkvartalsvisi innleggelseri KAD-senger.

Diagrammetviseren gjennomsnittligbeleggsprosentpå 47%. påKAD-sengenei 2014.
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Diagrammetviserstor variasjonpåbeleggsprosentfra månedtil månedpåKAD-sengene.

Diagrammetviserat gjennomsnittsalderenfor pasientenei KAD-sengerer 77 år.
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Diagrammetviserat 98%avpasienteneblir innlagtfra hjemmet.

Diagrammetviserat 72%avpasienteneblir innlagtavlegevaktslege.Resterendeinnleggesavfastleger.
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Diagrammetviserat 13%avpasientenesomblir innlagti KAD-seng, blir innlagti sykehuspågrunnavforverringavhelsetilstanden.13 %
skrivesut til kommunalkorttidsplass. Hovedtyngdenutskrivestil heimen.

Diagrammetviserat 24 %avpasientenei KAD-senger blir innlagti helgoghøytid.(Helge- oghøytidinnleggelserer ikkedifferensiertpå
natt, kveldogdag)
I ukedageneblir 49 %innlagtpådagtid,19%påkveldog8 %pånatt.
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Diagrammetviserstor variasjonmellomkommunenei brukenavKAD-senger.Steinkjerkommunebrukersengenemest.OgVerran
kommunesin brukavplasseneliggeroverderesterendeto kommunene.

Diagrammetviserat gjennomsnittligliggetidvar4 døgni 2014, - noesomer i tråd medanbefalingenefra Helsedirektoratet.
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Kommunale korttids senger Steinkjer kommune 
I juni ble det etablert 2 korttidsplasser for Steinkjer kommune ved DMS. Dette på bakgrunn av at 

sykehuset reduserte fra 12 til 10 intermediære senger.  

De kommunale sengene har vært benyttet til pasienter med behov for lindrende behandling og 

pasienter med behov for korttidsplass. Steinkjer kommune betaler en avtalt pris for disse sengene og 

styrer bruken av disse sengene.  

Det føres ingen statistikk for bruken av de to kommunale korttidsplassene ved DMS.   

 

Poliklinisk virksomhet i sengeposten 

Sykepleiere ved DMS utfører poliklinisk behandling på vegne av Sykehuset Levanger. Behandlinger 

kan gjelde infusjoner av antibiotika for ulike typer infeksjoner, blodtransfusjoner, immunstyrkende 

infusjoner til kreftpasienter, beinresorpsjonshemmende infusjoner til brystkreftopererte kvinner, 

aldurazym behandling, væskebehandling, injeksjoner av depotmedisiner til pasienter med psykiske 

lidelser, veneport skyllinger, infusor behandling, CVK seponering/ skyllinger m.m.    

Antall behandlinger totalt: 150 behandlinger i 2014 mot 137 i 2013 

 

Dialysebehandling 

Dialysen har 6 behandlingsplasser, der to av plassene er innrettet som isolater, - ett isolat for 

kontaktsmitte og ett for luftsmitte. Medisinsk klinikk ved Sykehuset Levanger har det medisinsk 

faglige ansvaret for dialysebehandlingen ved DMS. 

Dialyse aktiviteten ved DMS vil varierer fra år til år. Pasientgrunnlaget avgjør aktiviteten. Det 

planlegges en reduksjon i antall dialyse skift i 2015, med påfølgende nedbemanning ved DMS. 

Hospitantstillingen inndras som følge at dette, inntil videre. 

Antall dialyse behandlinger: 1218 dialysehandlinger i 2014 mot 788 i 2013 

 

Ortopedisk poliklinikk 

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger drifter ortopedisk poliklinikk med en ortoped og en 

kontormedarbeider en dag i uka. 

Antall konsultasjoner: 175 ortopediske konsultasjoner i 2014 mot 445 i 2013 

 

Røntgen undersøkelser 

HNT har driftsansvar for røntgen tjenesten ved DMS. De sørger for innkalling av pasienter, granskning 

av bilder og utsendelse av røntgen svar til fastlegene. Radiograf kommer fra sykehuset to dager i uka 

for billedtaking. 
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Antall undersøkelser: 2506 røntgenundersøkelser i 2014 mot 2575 i 2013 

 

Fysikalsk behandling 

Det har vært innlagt 673 pasienter ved DMS. 282 av disse pasientene har fått fysikalsk oppfølging og 

behandling under oppholdet.  

 

Gruppetrening 

Spesialfysioterapeut i onkologi ved DMS etablerte treningsgrupper for brystkreftopererte kvinner i 

samarbeidskommunene. Det ble gjennomført en treningsgruppe vår, og en høst. Vårgruppa hadde 8 

pasienter med 8 treningskvelder à 1 times varighet. Høstgruppa hadde 9 pasienter med 10 

treningskvelder à 1t 15 min.  

Positiv evaluering fra pasientene som deltok i treningsgruppene. Tilbudet videreføres i 2015 med 

finansiering ved hjelp av gavepenger gitt til DMS Inn-Trøndelag. 

Samme fysioterapeut arrangerte en fagkveld med tema fatigùe. Over 40 pasienter, pårørende og 

helsepersonell deltok. Fatigùe er beskrivelse av en tilstand der pasienter gjennom sin kreftsykdom og 

behandling av den, ofte opplever å komme i en utmattelsestilstand. Tilstanden kan vare over tid, og i 

verste fall bli varig.  

 

Avviksmeldinger samlet for DMS (intermediære, KAD og kommunale senger) 

Type avvik Antall 
Feilført medisinark/ kurve 8 
Feil medisin gitt/ ikke gitt 6 
Feil innstilling på medisinpumpe 1 
Feil dokumentasjon 1 
Manglende dokumentasjon ved utskrivning til kommune 3 
Manglende dokumentasjon ved innskrivning til DMS 1 
Lenes transport med pasientskader 2 
Lenes transport uten pasientskader 4 
Stans i Profil  
Stikkskader ansatt 2 
Avvik meldt til sykehus 2 
Manglende oppfølging av pasientmålinger ved innleggelse DMS 1 
Bekymringsmelding fra Campus 1 

Alle registrerte avvik er lukket. 

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak vedr. en pasient på dialysen. 
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Samarbeidsmøter 

Det er gjennomført 2 samarbeidsmøter med representanter fra de kommunale tildelingskontorene 

og DMS Inn-Trøndelag. Fokuset har vært forbedring av samarbeidsrutinene. 

 

Sykefravær i 2014 

Korttidsfravær 
 

Langtidsfravær 
 

Samlet fravær 
 

1,9 % 4,9 % 6,5 % 

 

 

            Sammendrag 
- Sykehusene i Nord-Trøndelag benyttet DMS Inn-Trøndelag ulikt. Sykehuset Namsos har i liten 

grad benyttet tilbudet, men det har vært en økt etterspørsel fra SN høsten 2014.  

- Sykehuset Levanger skriver ut flere Steinkjer pasienter til DMS Inn-Trøndelag, enn fra de 

resterende samarbeidskommunene, sett i forhold til folketall.  

- Beleggsprosenten, på både intermediærsengene og KAD-sengene, varierer fra måned til 

måned. 

- Helseforetaket sine krav knyttet til bruken av intermediærsengene ved DMS Inn-Trøndelag er 

innfridd, - beleggsprosenten er i snitt 84,5 %, liggetid var 7 døgn og det ble registrert en 

vesentlig reduksjon i ferdigbehandlet døgn. Det er ikke registrert ferdigbehandlede døgn i 

siste kvartal. 

- Beleggsprosenten i 3. kvartal på intermediærsengene var 79,89 % og gjennomsnittlig liggetid 

i samme periode var 6 døgn. Dette viser at selv med lav beleggsprosent opprettholdes 

fokuset på liggetid. 

- Ny pasientgruppe ved DMS i 2014 er pasienter som legges inn til tømming før colon-

undersøkelser ved Sykehuset Levanger. 

- Hospiteringsordningen utgår inntil videre, grunnet nedbemanning på dialysen. 

- Det er stor ulikhet mellom kommunene i bruken av KAD-senger.   

- Det kan synes som at antall innlagte pasienter på KAD-senger går noe ned i løpet av 2014.  

- Samlokalisering av intermediære senger og KAD-senger gir mulighet for fleksibel bruk av det 

totale sengetallet. Denne fleksibiliteten har vært benyttet i 2014. 

- Det har vært en økning i antall polikliniske behandlinger utført ved sengeposten. Det har i 

perioder vært utfordringer med logistikken, da det mangler behandlingsrom i sengeposten. 

 

 

Inger Risan 

Leder DMS Inn-Trøndelag        Steinkjer 12.02.15 



 
 

 

Møteprotokoll 

 

Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 

 

 

 

 

Møtedato: 27.03. 2015 

Tidspunkt: 09:00-10.30 

Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen 

  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr. Vara for 

Vigdis Hjulstad Belbo Leder SNÅSA  

Ragnheid Ona-Hauffen Medlem SNÅSA  

Kirsti Tessem Medlem VERRAN  

Marita Valle Strømhaug Varamedlem VERRAN Bjørn Skjelstad 

Arne B. Rannem Varamedlem INDERØY Trine Berg Fines 

Ragnar Nossum Medlem INDERØY  

Lise Eriksen Medlem INDERØY  

Erik Bartnes Medlem STEINKJER  

Leif Inge Paulsen Medlem STEINKJER  

Elin Solvår Grindberg Varamedlem STEINKJER Elisabeth Erle Borg 

 
 
Benthe Asp, Bjørn Skjelstad, Trine Berg Fines og Elisabeth Erle Borg hadde meldt forfall. 
Kjell Delbekk møtte ikke. 
   
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Ingeborg Laugsand, Inger Risan, Øystein Larsen, Liv Inger Masdal Næss (sekretær) 
 
  



 

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Unntatt 

off. 

PS 15/1 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte  

PS 15/2 Regnskap 2014 for DMS Inn-Trøndelag  

PS 15/3 Økonomisk status - drift av DMS Inn-Trøndelag pr 15.03.15  

PS 15/4 Gjennomgang av årsrapport/ evalueringsrapport 2014  

PS 15/5 Driftsstatistikk - jan-feb. 2015  

PS 15/6 Statistikk over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag 2011-2014  

PS 15/7 Eventuelt  

 

  



PS 15/1 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Innkalling til møtet er godkjent. 
Protokoll fra siste møte er godkjent. 
 

 

PS 15/2 Regnskap 2014 for DMS Inn-Trøndelag 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Regnskap 2014 for drift av DMS Inn-Trøndelag godkjennes. 
 

 

PS 15/3 Økonomisk status - drift av DMS Inn-Trøndelag pr 15.03.15 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Økonomisk status for driften av DMS Inn-Trøndelag pr 15.03.15 tas til orientering. 
 

 

PS 15/4 Gjennomgang av årsrapport/ evalueringsrapport 2014 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Årsrapporten/ evalueringsrapporten 2014 tas til orientering. 
 



 

PS 15/5 Driftsstatistikk - jan-feb. 2015 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Driftsstatistikk jan-feb. 2015 tas til orientering. 
 

 

PS 15/6 Statistikk over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag 2011-2014 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Oversikten over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag 2011-2014 tas til orientering. 
 
 

PS 15/7 Eventuelt 

Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: 
 
Orientering om en konferanse på Stjørdal 29. mai 2015 med tema: Intermediære enheter (DMS) sin rolle i en 
sømløs helse- og omsorgstjeneste for eldre syke, og eldre hjelpetrengende.  
Blant annet vil doktorgradsstipendiat Unni Dahl presentere Evaluering av intermediære tjenester.  Programmet er 
gjengitt nedenfor. Påmeldingsfristen er 10. mai. 
 



 
 

 



Arkivsak. Nr.:
2014/1576-6

Saksbehandler:
Per Arne Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 29/15 05.05.2015

Temasak - Brukerundersøkelse - Bistand og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak

Redegjørelsen tas til orientering. 

Det etableres et system med brukerundersøkelser hvert andre år.

Bakgrunn

Inderøy kommune benytter nettportalen www.bedrekommune.no til å gjennomføre egne 
brukerundersøkelser. For kommunene er bedrekommune.no et verktøy som de kan bruke til måling av 
tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Mer enn 300 av landets kommuner har lisens på 
portalen og har mulighet til å gjennomføre slike undersøkelser.

I 2014 har enhet for bistand og omsorg gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot pasienter, 
brukere og pårørende.

Metodikk:

Det er foretatt et utvalg av pasienter og brukere som har fått tilsendt spørreskjema hentet fra 
bedrekommune.no.

Følgende utvalg er foretatt:

Beboere i sykehjem. Alle som hadde vedtak om langtidsopphold på den dagen det ble foretatt 
utvalg utgjorde grunnlaget for undersøkelsen. Det ble deretter gjort en begrensing til de som har 
kognitiv og fysisk helse til å besvare et spørreskjema. 

Pårørende til beboere i sykehjem. Her har alle pårørende til brukere med langtidsopphold fått 
tilsendt spørreskjema.



Hjemmeboende beboere og brukere. Enheten har tatt ut brukerlister fra fagsystemet Profil og 
plukket ut de som har hjemmehjelp/praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Disse har fått tilsendt 
spørreskjema. For beboere ved omsorgsboligene i Inderøyheimen og Næss er undersøkelsen begrenset 
til de som har kognitiv og fysisk helse til å besvare et spørreskjema.

Beboere – boliger for funksjonshemmede. Alle, men begrenses til de som har kognitiv og fysisk 
helse til å besvare et spørreskjema.

Pårørende – boliger for funksjonshemmede. Her har alle fått tilsendt spørreskjema

Det ble sendt ut til sammen 359 spørreskjema. Sammen med spørreskjema har det vært vedlagt 
svarkonvolutt. For pårørende har det vært vedlagt frankert svarkonvolutt, for de andre har personalet 
samlet inn de ferdig utfylte spørreskjema.

Ansatte har ikke anledning til å hjelpe bruker med å besvare skjema. Pårørende har i noen tilfeller 
bistått bruker i besvarelsen.

For beboere på institusjon og boliger for funksjonshemmede er det benyttet ekstern bistand til intervju.

Spørreskjema for utviklingshemmede har ikke samme svaralternativ som øvrige undersøkelser. Her er 
det to svaralternativ – Ja og Nei. 

Resultat:
En av hensiktene med standardiserte spørreskjema er muligheten til å sammenligne seg med andre 
kommuner og med egne tidligere undersøkelser. Av de 359 spørreskjema som ble sendt ut 
(beboere/pårørende) har enheten mottatt svar fra 142 stykker, dvs. en samlet svarprosent på 39,6 %. 

Område Planlagte svar Svar Svarprosent

Hjemmetjenesten 223 76 34%

Brukere boliger 
funksjonshemmede

20 8 40%

Boliger funksjonshemmede 
pårørende/brukerrepresentant

20 13 65%

Beboere -  institusjon 48 21 44%

Pårørende - institusjon 48 24 50%
Tab 1 svarprosent

En samlet svarprosent på bare 39,6 % blir vurdert som utfordrende med hensyn til å tolke besvarelsene 
og det må arbeides videre med å etablere tiltak som bidrar til høyere svarprosent.

Svarprosenten er høyere blant pårørende enn beboere/brukere. Dette kan skyldes at flere 
beboere/beboere ble vurdert og ikke ha mulighet til å svare på undersøkelsen. 

Tabellene gir en oversikt over svarene for 2014. Mottakerne av spørreskjemaet svarer på spørsmålene 
ved å krysse av på en skala fra 1 -6. Spørsmål til brukere i boliger for funksjonshemmede besvares med 
ja, nei eller vet ikke. 

Undersøkelsen gjennomgås elektronisk.  



Vurdering
En brukerundersøkelse i enhet bistand og omsorg vil generelt være utfordrende mht. 
vurderingsgrunnlag, ganske enkelt fordi de fleste av våre brukere er eldre eller har plager som gjør at de 
ikke enkelt tar seg tid til å svare på en forholdsvis omfattende undersøkelse.  

Vurderingsgrunnlaget ligger på 142 (inkl pårørende) av ca. 359 aktive brukere. Dette gir forholdsvis lite 
datagrunnlag og må brukes med varsomhet og ikke som eksakt sannhet for hele området. Men 
resultatet gir kommunen en pekepinn på hvordan beboere, brukere og pårørende oppfatter 
tjenestetilbudet.

Resultatet viser at enheten i hovedsak scorer jevnt med landsgjennomsnittet, men at det på enkelte 
områder scorer noe under landsgjennomsnittet. Det vil fortsatt være et forbedringspotensial i forhold 
til utvikling av tjenestekvaliteten.

I enheten sin virksomhetsplan for 2015 er det et mål for perioden å heve resultatet for enheten til 
minimum 5.  Brukerundersøkelsen viser at det gjenstår noe arbeid før man når enhetens mål på alle 
tjenesteområder. 

Hvert tjenesteområde vil arbeide målrettet med forbedring av tjenestekvaliteten på de områder som de 
scorer svakest og i tråd med de tiltak som er beskrevet i virksomhetsplan for 2015.

Neste brukerundersøkelse gjennomføres i 2016.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:

2015/586-2

Saksbehandler:

Tove Johnson

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 30/15 05.05.2015

Formannskapet

Avgrensning av områder for konsum av alkoholholdig drikke ved offentlige 

arrangementer med skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

Det tilrås ikke innført krav om særskilt begrensning av skjenkeområder i forbindelse med offentlige 
arrangement med allmenn adgang.

Krav til gode kontrollordninger og praksis innskjerpes innenfor rammen av gjeldende regelverk.

Vedlegg
1 Vedtak i møte den 07.04.15

Bakgrunn

Inderøy ungdomsråd har vedtatt i møte den 07.04.15 at de ønsker egne avgrensede områder for salg og 
konsumering av alkoholholdig drikke på offentlige arrangementer i kommunen. 

Skjenking av mindreårige oppfattes å være et mulig problem i forbindelse med offentlige arrangement i 
Inderøy kommune. Ungdomsrådet (se utskrift av møtebok) ønsker derfor avgrensning av et eget 
område for alkoholkonsum når aldersgrensen for inngang er under 18 år. De mener at dette kan være 
et enkelt men kraftfullt tiltak for å motvirke inntak av alkohol blant mindreårige på slike arrangementer.

Saken ønskes tatt opp i Inderøy kommunestyre så snart som mulig. I den grad en eventuell endring i 
regelverk skal få betydningen for sommerarrangementer er en avhengig av en beslutning i 
kommunestyret i mai.



Etter dagens praksis ved innvilgelse av søknader, angis lokalet eller området hvor arrangementet skal 
avholdes som skjenkeareal.

Søknader om utendørs arrangement skal ha vedlagt et kart over arrangementsområdet. I den tiden 
arrangementet skal pågå, skal området avgrenses. 

Det har ved slike arrangement tidligere vært benyttet stolper/staur og sperrebånd eller annet type 
egnet avsperring for å avgrense det angitte området. Innenfor dette området er det tillatt med 
skjenking/konsum. (dvs skjenking/konsum er ikke begrenset til spesielle arealer innenfor området.

Vurdering

I forhold til målsettingen om å forebygge at mindreårige ved offentlig arrangement får tilgang til alkohol 
er følgende kjente tiltak kjent brukt:

- Krav om forsterket kontroll
- Krav om aldersgrense til arrangementer hvor det serveres alkohol
- Benytte armbånd på alle ved inngang med en farge for personer under 18 år og annen farge for 

personer over 18 år for å lette kontrollen 
- «Øltelt», «industrivegger» eller annen type intern avgrensing av område for skjenking innenfor 

selve festområdet

Kommunens Alkoholpolitiske retningslinjer, vedtatt i kommunestyret 25.06.12, har regler for tildeling 
av skjenkebevillinger. Retningslinjene angir ikke at kommunen skal sette krav om at arrangører skal ha 
et eget område for alkoholkonsum innenfor avgrenset festområde. (det være seg Samfunnshus eller 
utendørs områder)

Når det gjelder avgrensninger innenfor festarenaen så vil eventuelle interne fysiske avgrensninger være 
spesielt vanskelig å håndtere i våre relativt små samfunnshus.

For utearrangementer er det selvsagt fysisk mulig men kan være en praktisk og økonomisk utfordring 
for arrangørene. Den direkte økonomiske kostnaden ved en avgrensning behøver ikke være betydelige 
hvis kravet til fysisk avsperring ikke sette. Noe avhengig av festområdets utforming kan en begrensning 
som for eksempel innebærer avstander mellom naturlig internt avgrenset skjenkeområde og scene, 
medføre en begrensning i «besøksopplevelsen».

Avsluttende vurderinger:

Rådmannen forstår og anerkjenner Ungdomsrådets engasjement, men faller ut fra en samlet vurdering 
ned på en annen konklusjon. Jeg er noe skeptisk til effekten av å sette ytterligere restriksjoner på 
mulighetene for skjenking/konsum av alkohol innenfor naturlig avgrensede festlokaler eller arealer. Det 
tilrås fokus på kontroll og virkemidler for å sikre reell kontroll, jfr. spesielle «merkingstiltak» for 
personer under 18 år.   

Dersom det anses å være behov for ytterligere restriksjoner, jfr. Ungdomsrådets holdning, så bør 
behovet for en høringsrunde før beslutning vurderes.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.
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Inderøy ungdomsråd vedtok på et møte den 7. april at vi vil gå inn for å påby spesifikke

områder for salg og konsumering av alkohol på offentlige arrangementer der aldersgrensen er

under 18 år. Skjenking av mindreårige er et stort problem på de fleste offentlige fester i

Inderøy kommune, og vi mener at et avgrenset område der myndige personer kan nyte

alkohol, er et enkelt - men kraftfullt - tiltak for å motvirke inntak av alkohol blant mindreårige

i Inderøy kommune. Vi vil jobbe iherdig ovenfor kommunen for å få fremmet forslaget som

en sak i et kommunestyremøte så snart som mulig.

Inderøy ungdomsråd

v/leder Knut Øye Brandsås



Arkivsak. Nr.:

2012/178-57

Saksbehandler:

Tove Johnson

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 31/15 05.05.2015

Formannskapet

Vinmonopolet i Inderøy - Søknad om godkjenning av beliggenhet

Rådmannens forslag til vedtak:

Gnr. 135 bnr. 140 snr. 23 i Nessjordet 1 godkjennes som beliggenhet for AS Vinmonopolet sitt 
utsalgssted på Straumen i Inderøy kommune.  

Vedlegg
1 Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet i Inderøy kommune
2 Arealoversikt

Bakgrunn

A/S Vinmonopolet ble i formannskapsmøte 25.02.15 innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikke 
med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent for etablering av vinmonopolbutikk på Straumen i 
Inderøy kommune.

Søknad om godkjenning av beliggenhet skulle innsendes så snart egnede lokaler var funnet.

AS Vinmonopolet søker i brev av 23.04.15 om godkjenning av beliggenhet for avdelingen.

Vurdering

Vinmonopolet søker i brev av 23.04.15 om godkjenning av REN Inderøy AS, gnr. 135 bnr. 140 snr. 23,
Nessjordet 1, som lokaler for sin vinmonopolbutikk på Straumen.

I følge Alkohollovens § 3-3 skal kommunen godkjenne beliggenhet for utsalgsstedet.



Det er allerede vedtatt og legge et Vinmonopol til Straumen.  Når det gjelder den konkrete foreslåtte 
beliggenheten til et kjøpesenter midt i Sentrum, så anses dette kurant.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.



AS Vinmonopolet Akersgata 51, Postboks 6953 St. Olavsplass, N
e-post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no

Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet 

Det vises til Vinmonopolet søknad av 28.01.15
fremgår at Vinmonopolet etter å ha fått bevilling vil søke kommunen 
beliggenhet, jfr. Alkohollovens § 3

Etter annonsering i lokalpressen mottok Vinmonopolet 
Vi valgte å gå videre med REN Inderøy AS om lokaler
Kommune, gnr.135 bnr.140 snr. 23
Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, 
samt driftsmessige krav om blant annet vare

Etter alkohollovens § 3-3 søker vi derfor kommunen om godkjennelse av beliggenheten for 
Vinmonopolets butikk i Bø kommune

Vi imøteser svar på søknaden om
på underretning om kommunens tidsplan for behandling av saken på e
Janne.kaspersen@vinmonopolet.no
cathrine.vogt@vinmonopolet.no (Jurist).

Med Vennlig hilsen

Janne M. Meyer Kaspersen
Prosjektkoordinator

Inderøy Kommune 
Vennalivegen 7

7670 Inderøy

Deres ref:

[Deres ref:]

Vår ref:

[Vår ref:]

AS Vinmonopolet Akersgata 51, Postboks 6953 St. Olavsplass, N-0130 Oslo Telefon +47 04560, 
post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no

Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet I Inderøy Kommune

es til Vinmonopolet søknad av 28.01.15 om salgsbevilling i Inderøy kommune, der det også 
etter å ha fått bevilling vil søke kommunen om godkjennelse av 

beliggenhet, jfr. Alkohollovens § 3-3.

Etter annonsering i lokalpressen mottok Vinmonopolet 3 tilbud om lokaler i kommunen.
REN Inderøy AS om lokaler i Nessejorder 1, 7670 Straumen 

140 snr. 23 i Inderøy kommune. Som vi ser som det beste alternativet. 
Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, 
samt driftsmessige krav om blant annet varemottak.

3 søker vi derfor kommunen om godkjennelse av beliggenheten for 
kommune - Vesterålen.

om godkjennelse av beliggenhet så raskt som mulig, og vil sette pris 
på underretning om kommunens tidsplan for behandling av saken på e-post til 
Janne.kaspersen@vinmonopolet.no. Spørsmål til søknaden kan rettes til 

(Jurist).

Direkte innvalg:

41324609

Dato:

23. april 2015

0130 Oslo Telefon +47 04560, 
post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no

Kommune

kommune, der det også 
godkjennelse av 

tilbud om lokaler i kommunen.
1, 7670 Straumen i Inderøy

. Som vi ser som det beste alternativet. 
Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, 

3 søker vi derfor kommunen om godkjennelse av beliggenheten for 

godkjennelse av beliggenhet så raskt som mulig, og vil sette pris 
post til 

23. april 2015
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Arkivsak. Nr.:
2012/974-2

Saksbehandler:
Randi Tessem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 32/15 05.05.2015

Kommunestyret 26.05.2015

Endringsforslag Vedtekter for kommunal skolefritidsordning

Rådmannens forslag til vedtak:

Det framlagte endringsforslaget til Vedtekter for kommunal skolefritidsordning, vedtas.

Vedlegg
1 Endringsforslag Vedtekter for kommunal skolefritidsordning februar 2015
2 Opplæringsloven § 13-7
3 Nåværende vedtekter skolefritidsordningen

Bakgrunn

Skolefritidsordningen (SFO) er ikke en del av grunnskoleopplæringen, jf. Opplæringsloven § 13-7. 
Kommunen skal imidlertid ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven gir ikke elevene 
rett til plass i SFO. 
Kommunen er, i følge Opplæringsloven, pålagt å ha vedtekter for den kommunale 
skolefritidsordningen. Kommunestyret skal vedta vedtektene og satser for foreldrebetaling - herunder 
også kostpenger.

Vurdering

Inderøy kommune har per dato en vedtekt for kommunal skolefritidsordning gjeldende fra 01.01. 2012. 
Det er etter rådmannens syn, behov for å endre innholdet i vedtektene med utgangspunkt i endrende 
forutsetninger og endringer i behov. 



I det nye forslaget til vedtekter er det gjort endringer under paragrafene som omhandler Åpningstid (§ 
8), Opptaksperiode og oppsigelse (§ 9) og Foreldrebetaling (§ 10). 

Nye paragrafer er Virkeområde (§ 1), Opptaksmyndighet (§ 6), Opptakskriterium (§ 7) og Skyss (§ 11).
Paragrafene Samarbeidets mandat (§ 3) og Gyldighet. Endring (§ 9)er tatt ut. Det er gjort mindre 
språklige tilpasninger.

§ 8 Åpningstider
Det er etter rådmannens vurdering et ønske om at alle enhetene har felles kjernetid; i tidsrommet 
07.30 – 16.00. Åpningstid utover kjernetiden tilpasses lokalt. 

§ 9 Opptaksperiode og oppsigelse av tildelt SFO-plass
Det er, i det nye forslaget til vedtekter, forsøkt tydeliggjort frister for søknad og regel for oppsigelse. 
Hovedopptaket for SFO skjer på våren, med søknadsfrist 1.juni. Søknader etter 1.juni innvilges med 
oppstart tidligst 1.september. 

Elever som har fått plass i SFO, beholder plassen ut 4.klasse - eller til avtalen sies opp skriftlig av elevens 
foresatte.

Elever med særskilte behov for SFO-plass på 5. – 7.trinn, må søke hvert år innen den ordinære fristen 
1.juni. 

§ 10 Foreldrebetaling
Det er kommunestyret som vedtar sats for foreldrebetaling.  I det nye forslaget til vedtekter er det 
tydeliggjort at kommunestyret også skal vedta sats for kostpenger. 

SFO har to satser for foreldrebetaling; høy sats (oppholdstid over 12 timer per uke) og lav sats 
(oppholdstid inntil 12 timer per uke).

Ved mislighold av foreldrebetaling (mangler for mer enn to måneder), sies plassen opp med umiddelbar 

virkning.

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



Inderøy kommune

Vedtekter for kommunal skolefritidsordning, Inderøy kommune

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for den kommunale skolefritidsordningen i Inderøy kommune (heretter kalt SFO), 

herunder SFO for elever med særskilte behov. 

§ 2. Formål

Inderøy kommune skal ha en SFO som legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 

utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Barn 

med særskilte behov skal gis gode utviklingsmuligheter.

§ 3. Ledelse og organisering

SFO i Inderøy eies og drives av Inderøy kommune.

Rektor har det overordnede administrative ansvar og er faglig leder for SFO. Rektor er de ansattes 

arbeidsgiverrepresentant.

Tilsatte har rett til å møte i skolens personalmøter når møtet behandler saker som gjelder SFO, og i 

saker som gjelder hele skolens personale. 

Samarbeidsutvalget er driftsstyre og vedtaksmyndighet i saker som ikke er av økonomisk art. I slike 

saker har samarbeidsutvalget en rådgivende funksjon.

§ 4. Bemanning 

SFO i Inderøy kommune skal ha en bemanning tilpasset antall barn tilmeldt ordningen, og dekke de 

behov som fremkommer av at ordningen er et tilbud til alle barn, uansett funksjonsnivå. Alle som 

skal arbeide i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest, jfr. Opplæringsloven § 10-9.

§ 5. Leke og oppholdsareal

SFO i Inderøy kommune skal disponere arealer tilpasset formålet. Ordningen skal ha eget definert 

baseområde.

§ 6. Opptaksmyndighet

Rådmannen har opptaksmyndighet for den kommunale SFO. Myndigheten kan delegeres videre til 

rektor ved den enkelte skolen. 

§ 7. Opptakskriterium

Tilbud om SFO innvilges etter elektronisk søknad på kommunen sin hjemmeside. Alle som søker 

plass, tas opp. For elever med særskilte behov kreves det begrunnet søknad med anbefaling fra 

sakkyndig instans. Opptaksområde er egen skolekrets. 



Inderøy kommune

§ 8. Åpningstider 

SFO skal være åpen før og etter skoletid alle virkedager. Kjernetiden er 07.30 – 16.00. Åpningstider ut 

over kjernetiden kan tilpasses lokalt ved samordning med kommunal barnehage i kretsen. 

SFO har stengt fire sammenhengende uker om sommeren, hovedsakelig lagt til juli måned. Ved 4 

barn eller færre tilmeldt ordningen før skolestart om høsten, og etter skoleslutt om våren, kan 

tilbudet gis i samarbeid med kommunale barnehager, andre skolekretser eller stenges. Tilsvarende 

gjelder for skolens ferier. 

SFO er stengt jule- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og på planleggingsdager for ansatte (5 

dager pr år). 

§ 9. Opptaksperiode og oppsigelse av tildelt SFO-plass

Hovedopptaket for SFO skjer på våren, med søknadsfrist 1.juni. Søknader etter 1.juni innvilges med 

oppstart tidligst 1.september. Elever som har fått vedtak om plass ved SFO, beholder plassen ut 

4.trinnet eller til avtalen sies opp skriftlig av elevens foresatte.

Oppsigelsesfristen er 2 måneder med virkning fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. 

Elever med særskilte behov for SFO-plass på 5. – 7.trinn må søke hvert år innen den ordinære fristen 

1.juni. 

§ 10. Foreldrebetaling.

Kommunestyret vedtar satser for foreldrebetaling og kostpenger. Betaling for opphold i SFO skjer 

forskuddsvis hver måned.

SFO har to satser. For oppholdstid inntil 12 timer pr. uke betales lav sats. For oppholdstid ut over 12 

timer betales høy sats. Plassen i SFO sies opp med umiddelbar virkning hvis innbetaling for mer enn 2 

måneder mangler. 

§ 11. Skyss

Ordningen gir ikke rett til skoleskyss.

Forskriften gjelder fra 01.08.15

Vedtektene er vedtatt i kommunestyret i sak …/2015

  



Opplæringsloven

§ 13-7.Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, 

og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, 

både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

a.eigarforhold

b. kven som er opptaksmyndigheit

c. opptakskriterium

d.opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen

e. foreldrebetaling

f. leike- og opphaldsareal

g.dagleg opphaldstid og årleg opningstid

h.bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet 

kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå

foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, 

dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private 

skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

0

Endra med lover 27 juni 2003 nr. 69 (ikr. 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), 17 
juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660), 25 juni 2010 nr. 49 
(ikr. 1 aug 2010, etter res. 25 juni 2010 nr. 982), 24 juni 2011 nr. 37 (ikr. 1 aug 2011, 
etter res. 24 juni 2011 nr. 639).
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§	  1.	  Formål	  	  
Inderøy	  kommune	  har	  en	  skolefritidsordning	  som	  legger	  til	  rette	  for	  lek,	  kultur-‐	  og	  
fritidsaktiviteter	  med	  utgangspunkt	  i	  barnas	  alder,	  funksjonsnivå	  og	  interesser.	  
Skolefritidsordningen	  gir	  barna	  omsorg	  og	  tilsyn.	  Barn	  med	  særskilte	  behov	  skal	  gis	  gode	  
utviklingsmuligheter.	  	  
	  
§	  2.	  Ledelse	  og	  organisering	  	  
Skolefritidsordningen	  i	  Inderøy	  eies	  og	  drives	  av	  Inderøy	  kommune.	  	  
Rektor	  har	  det	  overordnede	  administrative	  ansvar.	  Rektor	  er	  de	  ansattes	  
arbeidsgiverrepresentant.	  	  
Tilsatte	  har	  rett	  til	  å	  møte	  i	  skolens	  personalmøter	  når	  møtet	  behandler	  saker	  som	  gjelder	  
skolefritidsordningen,	  og	  i	  saker	  som	  gjelder	  hele	  skolens	  personale.	  	  
Samarbeidsutvalget	  er	  driftsstyre	  og	  vedtaksmyndighet	  i	  saker	  som	  ikke	  er	  av	  økonomisk	  art.	  I	  
slike	  saker	  har	  samarbeidsutvalget	  en	  rådgivende	  funksjon.	  	  
	  
§	  3.	  Samarbeidsutvalgets	  mandat	  	  
Samarbeidsutvalget	  kan	  fatte	  vedtak	  i	  saker	  som	  ikke	  er	  av	  økonomisk	  art,	  når	  vedtaksmyndighet	  
ikke	  er	  lagt	  til	  annet	  organ	  i	  kommunen,	  eller	  avgjørelsen	  følger	  av	  lov,	  forskrifter	  eller	  
tariffavtaler.	  	  
	  
§	  4.	  Bemanning	  	  
Skolefritidsordningen	  i	  Inderøy	  kommune	  skal	  ha	  en	  bemanning	  tilpasset	  antall	  barn	  tilmeldt	  
ordningen,	  og	  dekke	  de	  behov	  som	  fremkommer	  av	  at	  ordningen	  er	  et	  tilbud	  til	  alle	  barn,	  
uansett	  funksjonsnivå.	  Alle	  som	  skal	  arbeide	  i	  skolefritidsordningen	  må	  legge	  fram	  
tilfredsstillende	  politiattest,	  jfr.	  Opplæringsloven	  §	  10-‐9.	  	  
	  
§	  5.	  Leke	  og	  oppholdsareal	  	  
Skolefritidsordningen	  i	  Inderøy	  kommune	  skal	  disponere	  arealer	  tilpasset	  formålet.	  Ordningen	  
skal	  ha	  eget	  definert	  baseområde.	  	  
	  
§	  6.	  Opptak	  	  
Tilbudet	  skal	  gis	  til	  barn	  som	  går	  i	  1-‐	  4.	  klasse	  og	  funksjonshemmede	  barn	  som	  går	  i	  5-‐7.	  klasse.	  
Opptaksområdet	  er	  egen	  skolekrets.	  Skolefritidsordningen	  tar	  opp	  alle	  barn	  som	  blir	  tilmeldt	  
ordningen.	  	  
	  
Opptaket	  skjer	  administrativt	  og	  gjelder	  for	  ett	  skoleår.	  Opptaket	  til	  ordningen	  kan	  skje	  hele	  året.	  
Det	  betales	  halv	  pris	  for	  opptak	  etter	  den	  15.	  i	  måneden,	  ellers	  betales	  full	  pris.	  	  
	  
Oppsigelsesfristen	  er	  2	  måneder	  med	  virkning	  fra	  den	  1.	  eller	  15.	  i	  måneden.	  Det	  er	  ikke	  
anledning	  til	  å	  si	  opp	  plassen	  etter	  1.mai.	  Oppsigelsen	  må	  være	  skriftlig.	  Ubetalt	  kontingent	  for	  
mer	  enn	  to	  måneder	  etter	  forfall,	  fører	  til	  tap	  av	  plass.	  Inderøy	  kommune	  	  



§7.	  Foreldrebetaling.	  	  
Kommunestyret	  vedtar	  satser	  for	  foreldrebetaling.	  Betaling	  for	  opphold	  i	  skolefritidsordningen	  
skjer	  forskuddsvis	  hver	  måned.	  	  
	  
§	  8.	  Åpningstider	  	  
Skolefritidsordningen	  har	  følgende	  åpningstider(de	  ytre	  grensene):	  	  
Sakshaug:	  	   	   07.00	  –	  16.30	  	  
Røra:	  	   	   	   06.45	  –	  16.30	  	  
Sandvollan:	  	   	   07.30	  –	  16.30	  	  
Utøy:	  	   	   	   07.00	  –	  16.15	  	  
Mosvik:	  	   	   06.30	  –	  16.30	  	  
Lyngstad:	  	   	   06.45	  –	  17.00	  	  
	  
Skolefritidsordningen	  har	  stengt	  fire	  uker	  om	  sommeren,	  lagt	  til	  juli	  måned.	  Ved	  4	  barn	  eller	  
færre	  tilmeldt	  ordningen	  før	  skolestart	  om	  høsten,	  og	  etter	  skoleslutt	  om	  våren,	  tilstrebes	  
samordning	  av	  driften	  med	  kommunal	  barnehage	  i	  kretsen.	  Tilsvarende	  gjelder	  for	  romjula	  og	  
påskeuka.	  Skolefritidsordning	  ar	  stengt	  juleaften,	  nyttårsaften	  og	  onsdag	  før	  skjærtorsdag.	  	  
Ansatte	  i	  skolefritidsordningen	  har	  avtalefestet	  5	  planleggingsdager	  pr.	  år,	  og	  
skolefritidsordningen	  er	  stengt	  på	  disse	  dagene.	  	  
	  
§	  9.	  Gyldighet.	  Endring.	  	  
Vedtektene	  gjelder	  fra	  01.01.2012.	  	  
	  
Endring	  av	  vedtektene	  vedtas	  av	  kommunestyret.	  	  
	  
Vedtektene	  er	  vedtatt	  i	  Fellesnemda	  i	  sak	  24/2011.	  	  



Arkivsak. Nr.:
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Saksbehandler:
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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 30/15 04.05.2015

Hovedutvalg Folk 33/15 05.05.2015

Formannskapet 06.05.2015

Kommunestyret 26.05.2015

Tertialrapport pr. 30.04.2015

Rådmannens forslag til innstilling

1. Tertialrapport pr 30.04.15 tas til etterretning

2. I investeringsbudsjettet gjennomføres følgende tekniske endringer som følge av rebudsjettering fra 

2014 til 2015:

Prosj. 
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.15

Tot 
forbruk
31.12.14

Rest 
ramme
april

Opprinn.
budsjett
2015

Rebudsj.
endring
april

Revidert
budsj.

April 

5010 Økonomisystem -nye moduler 1100 276 824 120 200 320

5104 Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV 1500 989 511 640 -130 510

8001 Inderøy oppvekst og kultursenter 240750 96285 144465 119000 -6145 112855

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2050 1515 535 0 530 530

9008 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 400 12 388 0 390 390

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 0 580 580

9010 Salberg kirke - midlertidig finansiering 400 0 400 0 400 400

7004 Inderøyheimen - oppgradering bad 2200 958 1242 0 1240 1240

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 250 200 50 250

6017 Energimerking bygg(krav) 400 65 335 400 -70 330

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 360 4940 4570 370 4940

9104 Straumen - utbygging Nessjordet (netto) 33900 33395 505 0 500 500

9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 695 400 300 700

9114 Oppdatering kartverk 250 90 160 0 160 160

9115 Straumen - Meieribakken 10 -10 0 2000 2000

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8000 5488 2512 2600 -2100 500



9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1818 692 780 -90 690

9005 Røra/Flaget - Stoppeplass/informasjon 490 288 202 160 40 200

9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3245 255 185 65 250

9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 1204 4896 300 500 800

9212 Røra Stasjon - Austadlia 1800 1195 604 800 -200 600

9215 Ny vannledning /kobling Skjemstad 1000 0 1000 900 100 1000

9208 Ombygg. slamanlegg Røra renseanlegg 2150 54 2096 2000 100 2100

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 53 1447 1400 50 1450

9213 Ledningsnett Røra 5000 2272 2728 1500 1230 2730

8504 Fjernvarmesentral Venna 6000 4881 1119 1200 -70 1130

Total investering/Utlån 189 805 0 189 805

3. I investeringsbudsjettet gjennomføres følgende endringer i årsbudsjett og prosjektrammer som 

følge av endringer i 1. tertial:  

Prosj 
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.
2015

Endr. i 
ramme

Tot 
forbruk
pr april

Rest 
ramme
Pr april

Budsjet
t etter 
rebudsj. 

Budsjett
endring
2015

Rev 
budsj.
April.15

2015

6001 Mosvik skole 34500 34 805 -305 0 240 240

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2 050 1 873 177 530 -130 400

8005 Sakshaug kirke – orgel 8 800 3 600 5 200 2600 1600 4200

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 580 580

6023 Røra skole – oppgrad. aktiv. bygg 1 200 0 1200 300 100 400

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8 000 6 941 1 059 500 500 1 000

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5 300 700 1 172 4 128 4 940 1 060 6 000

9002 Forsterking/dekkelegging 16 000 7 262 8 738 4 000 1 300 5 300

9012 G/S-veg Lyngstad skole 5 400 0 5400 2 000 3 400 5 400

9212 Røra stasjon – Austadlia 1 800 200 1 831 -31 600 200 800

9219 Lyngstad utskifting langs gangveg 500 0 500 500 -100 400

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1 500 53 1 447 1450 -800 650

9213 Ledningsnett Røra 5 000 2 343 2 657 2730 870 3 600

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad 1000 0 1 000 300 700 1000

Lillesund veg og parkeringsplass 500 0 0 500 500

Grunnundersøkelser Rørahallene 200 0 200 200

SUM Total investering/Utlån inkl startlån 189 805 6 690 196 106

Budsjettendringene finansieres slik:

Finansiering Opprinnelig
budsjett

2015

Budsjett
Endringer

april

Revidert 
budsjett
April 15

Salg av tomter 3 200 0 3 200

Kompensasjon mva. 29 581 8 840 38 421

Bruk av lån inkl. startlån 133 224 3 839 129 385

Eksterne tilskudd, refusjoner 22 600 0 22 600

Bruk av disposisjonsfond 1 200 1 300 2 500

Sum finansiering 189 805 6 301 196 106 

Vedlegg
1 Tertialrapport - regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.15



Bakgrunn
Rådmannen legger fram tertialrapport pr 30.04 om status for drift og investeringer i forhold til vedtatt 
budsjett 2015. Rapporten inneholder vurdering av avvik fra budsjett, rapportering om finansforvaltning 
og nærvær.

Vurdering

Driftsregnskapet
For driften rapporteres som en aktivitetsutvikling som i hovedsak er i samsvar med opprinnelig budsjett 
og plan ved utgangen av 1. tertial.  Totalt sett anslår rådmannen et netto merforbruk på ca. 2 mill. 
kroner med et slingringsmonn på +/- 2 mill. kroner. Det gir et prognostisert negativt netto driftsresultat 
på 1,8 mill. kroner mot budsjettert 3,796 mill. kroner. Dette innebærer i realiteten en betydelig 
sannsynlighet for at vi i år vil måtte saldere regnskapet med reduksjon i våre frie fond. Se underliggende 
spesifikasjon «Hovedoversikt driftsregnskap» nedenfor.

Investeringsregnskapet

Vedtatt brutto investeringsramme i anleggsmidler for 2015 utgjør kr. 184,605 mill. kroner. I tillegg er 
det budsjettert med startlån og kjøp av aksjer. Totalt finansieringsbehov er dermed 189,805 mill. 
kroner.

Regnskap for 2014 og tertialgjennomgangen pr. 22.04.14, viser et behov for: 

 Teknisk budsjettendring på grunn av faktisk forbruk/framdrift i 2014 ikke ble som prognosert i 

budsjettet 2015 (rebudsjettering)

 Endring i kostnadsrammer for prosjekter og budsjettendringer i 2015 på netto kr 6,69 mill. 

kroner

Vi viser til vedlagte tertialrapport for ytterligere kommentarer.

Konklusjon
Se innstilling.



1

TERTIALRAPPORT – REGNSKAPS OG AKTIVITETSUTVIKLING PR 30.04.2015

1. Innledning

Rådmannen viser til økonomireglementet bestemmelser om tertialrapportering. Det skal rapporteres 

til kommunestyret på pr 30.04. Tertialrapporten omfatter rapport om regnskaps- og 

aktivitetsutvikling for drift, investeringer, finansforvaltning og nærvær.

Rapporten er avviksfokusert og angir en årsprognose. Områder hvor regnskap- og 

aktivitetsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke 

bli kommentert.

Vi har lagt om presentasjonen av tertialregnskapet noe fra tidligere år. Presentasjonen 

«Hovedoversikt drift» nedenfor er spesifisert i samsvar med forskriftsmessige regnskapsoversikter.

2. Driftsregnskapet

Økonomisk	hovedoversikt	– avvik	driftsbudsjett

Tabellen økonomisk hovedoversikt – se nedenfor - viser en samlet oversikt på hovedområder –

ansvarsområdene og fellesområdene.  Tabellen omfatter tre kolonner:

1. Opprinnelig netto driftsbudsjett
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent på årsbasis

Når rådmannen rapporterer beløp i kolonnen «vurdert avvik på årsbasis» så innebærer det at:

1. rådmannen forventer på rapporteringstidspunktet, angitte overskridelser/besparelser i 
forhold til årsbudsjettet

2. budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon eller tiltak

Rådmannen vil alltid i rapporteringen gi en overordnet oppdatert vurdering av:

 forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett

 forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

I tabellen angis negative avvik i inntekter med negative tall (-). For utgifter angis merforbruk avvik 

med negativ tall (-) og innsparinger angis med positive tall (+).

Sammenfatning	regnskap	og	aktivitet	pr	30.04.15.	En	prognose.

Aktivitetsutviklingen er stort sett i samsvar med opprinnelig budsjett og plan ved utgangen av 1. 

tertial og vi regner med å kunne gjennomføre aktivitetsplanen slik den ligger i budsjett- og 

økonomiplan. Vi må være forberedt på noen forsinkelser når det gjelder investeringer og prosjekter.

Totalt sett anslår rådmannen et netto merforbruk på ca. 2 mill. kroner med et slingringsmonn på +/-

2 mill. kroner. Det gir et prognostisert negativt netto driftsresultat på 1,8 mill. kroner mot budsjettert

3,796 mill. kroner. Dette innebærer i realiteten en betydelig sannsynlighet for at vi i år vil måtte 

saldere regnskapet med reduksjon i våre frie fond. Se underliggende spesifikasjon «Hovedoversikt 

driftsregnskap» nedenfor.
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Hovedoversikt- Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 
budsjett 2015

Vurdert avvik 
på årsbasis

Avvik i % 
på årsbasis

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -135 002 1,48 %

Ordinært rammetilskudd -222 371 0,00 %

Skatt på eiendom -2 464 0,00 %

Andre direkte eller indirekte skatter -1 150 0,00 %

Andre generelle statstilskudd 0

Sum frie disponible inntekter -360 987

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -3 710 +1000 0,00 %

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 18 042 0,00 %

Avdrag på lån 17 105 0,00 %

Netto finansinntekter/-utgifter 31 437

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0

Til ubundne avsetninger 0

Til bundne avsetninger 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0

Bruk av ubundne avsetninger -1 229 0,00 %

Bruk av bundne avsetninger 0

Netto avsetninger -1 229

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0

Til fordeling drift -330 779 0,00 %

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 330 779 0,00 %

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0

Fordeling på virksomhetsområdene

Politisk virksomhet 3 500 -2,86 %

Fellesadministrasjon, næring og miljø 29 550 0,00 %

Oppvekst 121 080 0 -1,24 %

Helse, omsorg og sosial 129 917 -3 000 -1,41 %

Kultur og fritid 15 185 -1,98 %

Eiendom og kommunalteknikk 29 400 0,00 %

Vann og avløp 0

Diverse fond 2 075 0,00 %

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 0

Fellesområde inntekter -3 985 0,00 %

Fellesområde diverse 4 075 0,00 %

Avskrivninger -4 618 0,00 %

Fellesområde tilleggsbevilgninger 4 600 0,00 %

Sum fordelt 330 779 -2 000
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Kommentarer til	hovedoversikt	driftsregnskap

Frie disponible inntekter

Vi har i opprinnelig budsjett lagt til grunn anslag fra Kommunenes Sentralforbund prognosemodell 

for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, samlet inntekt på 357,3 mill. kroner inklusiv 

naturressursskatt.  Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre 

inntekter.  Pr 30.04 viser prognosemodell rammetilskudd og skatteinntekter som budsjettert. Det er 

imidlertid signalisert en mulig svikt i skatteinntektene på landsbasis. Samtidig er det fra regjeringen 

signalisert en mulig kompensasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Risikoen er en svikt 

på inntil 2 mill. kroner.

Inntekter fra eiendomsskatt forventes som budsjettert.  

Andre direkte skatter omfatter rentekompensasjon fra Husbanken. Det er en viss risiko for en mindre 

svikt på grunn av rentenedgang.

Finansinntekter og -utgifter 

Rentenivået er noe lavere en budsjettert. Veksten i nettogjelden er også svakt lavere enn forventet. 

Det ligger sannsynlig en reserve i rentebudsjettet på rundt 2 mill. kroner, med de forbehold en til 

enhver tid må ta for renteutviklingen. Det er budsjettert med minimumsavdrag. Det legges grunn at 

budsjettet er tilstrekkelig og det vil være feil og disponere en mulig besparelse på dette tidspunkt.

Virksomhetsområdene

Politisk virksomhet

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Utgifter til godtgjørelse for politisk virksomhet ligger som 

forventet i første tertial. Sannsynligheten for en mindre overskridelse er større enn det motsatte. 

Fellesadministrasjon, plan og næring

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Regnskapet forventes å komme ut med balanse eller en svak 

besparelse.

Oppvekst

Aktivitets- og tjenestenivået er i samsvar med planer.  

Samlet for området prognoseres balanse. Utgiftene på fellesbudsjettet – som omfatter 

styrkingstiltak, overføringer til andre kommuner, overføringer til barnehager og skoleskyss mv – viser 

en overskridelse pr. dato og med en mulig merutgift på 1 mill. kroner. Det er variasjoner mellom 

skolene og barnehagene - dog mindre variasjoner enn det som fremkommer i regnskap 2014.  

Det forutsettes at en sannsynlig overskridelse på fellesområdet kan dekkes inn gjennom besparelser 

på skole- og barnehageområdet og uten at det går vesentlig på bekostning av kvalitet. Besparelsene

vil ha noe betydning for kvaliteten, særlig på barnehagene.

Det er planlagt tiltak for å ta ned dette, spesielt iverksettes det tiltak fra nytt skole- og barnehageår 

1.8.14.

Helse, omsorg og sosial

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå noe høyere enn budsjettert. 
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Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. 3 mill. kroner. Prognosen for merforbruket 

skyldes:

Bistand og omsorg har et noe høyt aktivitets- og kostnadsnivå. Budsjettet for 2015 innebar i 

realiteten en kostnadsinnstramning i forhold til regnskapsnivået for 2014. Det vil imidlertid ta tid før 

kostnadsnivået er tilpasset budsjettert nivå. Med økning i ressurskrevende tjenester er utfordringene 

betydelige. Lukkingen av en 8 sengepost ved Inderøyheimen er gjennomført uten vesentlige ulemper 

for brukerne. Frigjorte ressurser/bemanning vil bli overført til å ivareta ressurskrevende brukere i 

åpen omsorg. Det høye kostnadsnivået i 1. tertial skyldes i tillegg at korttidsfraværet har vært høyere 

enn normalt. 

Helse, rehabilitering og barnevern. Vi registrerer en vekst i aktiviteten på barnevernsområdet med 

økning i antall omsorgsovertakelser. Utgiftene til legetjenesten vil komme ut med en overskridelse på 

kr. 400.000,-.  Ny helsesøster i 50 % stilling til helsestasjonen er rekruttert slik som forutsatt i 

budsjettet. Slik kostnadsbildet er på området, er det nødvendig å vurdere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for å redusere kostnadsnivået.  

NAV. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen antall brukere og størrelsen på økonomisk sosialhjelp. 

Det er større sannsynlighet for merforbruk enn det motsatte, men forventningen så langt er at 

budsjettet skal holde.

Kultur

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe høyere enn budsjett. Det vil være noe behov for 

justering eller dreining av aktivitetsnivået ved kulturskolen. Opprettelsen av en heltidsstilling som 

fiolinist utfordrer utgiftsbudsjettet spesielt, samtidig er inntektsutviklingen noe svakere enn 

budsjettert. Det planlegges tiltak for å få aktivitetsnivå i forhold budsjettrammen.

Kommunalteknikk

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett.  Prognose viser at forbruk er i 

henhold til budsjettrammen. 

Vann og avløp

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett – muligens noe høyere for 

Selvkostområdet vann har i de siste årene hatt merforbruk som har medført et uinndekket på kr. 

909 792. Området vann er budsjettert omtrent i balanse i 2014. 

Inn-Trøndelag Regnskap og lønn

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe over budsjett. Dette skyldes blant annet at 

lønnsoppgjøret ble noe dyrere enn forventet, samt merarbeid i forhold til overgang til nye systemer. 

Det er knyttet noe usikkerhet om merutgifter kan dekkes av merinntekter. 

Fellesområdet inntekter

Salg av konsesjonskraft forventes som budsjettert.

Fellesområdet diverse 

Pensjon. Pensjonskostnadene vil komme ut tilnærmet i samsvar med budsjett.
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Fellesområdet tilleggsbevilgninger

Lønn og arbeidsgiveravgift. Det er i budsjettet avsatt kr 4,1 mill. kr til lønnsoppgjøret. Effekt av årets 

lønnsoppgjør som er et mellomoppgjør er ikke kjent pr dato. Risiko for at det vil påløpe merutgifter 

vurderes som lav.

Avskrivninger

Kostnads- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i 

utgangspunktet komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære 

avskrivninger blir kapitalkostnader fra VA-området regnskapsført slik at vi budsjetterer med en netto 

inntekt.  Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten.

3. Investeringer

Vedtatt brutto investeringsramme i anleggsmidler for 2015 utgjør kr. 184,605 mill. kroner. I tillegg er 

det budsjettert med startlån og kjøp av aksjer. Totalt finansieringsbehov er dermed 189,805 mill. 

kroner.

Regnskap for 2014 og tertialgjennomgangen pr. 22.04.14, viser et behov for:

 Teknisk budsjettendring på grunn av faktisk forbruk/framdrift i 2014 ikke ble som prognosert 

i budsjettet 2015 (rebudsjettering)

 Endring i kostnadsrammer for prosjekter og budsjettendringer i 2015
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Generelt

Tekniske	budsjettendringer

Rebudsjettering 2015

Opprinnelig budsjett for 2015 bygger på status i prosjektene pr oktober 2014. Regnskapet for 2014 

ble avsluttet pr 16. februar 2015 og det er derfor naturlig å justere budsjettet for 2015 i forhold til 

status 31.12.14. 

Prosj.
nr.

Prosjekt Ramme Tot 
forbruk

Rest 
ramme

Budsjett Rebudsj. Rev 
budsj.

01.01.15 31.12.14 2015 endring
2015

April.15

5010 Økonomisystem -nye moduler 1100 276 824 120 200 320

5104 Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV 1500 989 511 640 -130 510

8001 Inderøy oppvekst og kultursenter 240750 96285 144465 119000 -6145 112855

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2050 1515 535 0 530 530

9008 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 400 12 388 0 390 390

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 0 580 580

9010 Salberg krk - midlertidig finansiering 400 0 400 0 400 400

7004 Inderøyheimen - oppgr. bad 2200 958 1242 0 1240 1240

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 250 200 50 250

6017 Energimerking bygg(krav) 400 65 335 400 -70 330

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 360 4940 4570 370 4940

9104 Straumen - utbygging Nessjordet (netto) 33900 33395 505 0 500 500

9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 695 400 300 700

9114 Oppdatering kartverk 250 90 160 0 160 160

9115 Straumen - Meieribakken 10 -10 0 2000 2000

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8000 5488 2512 2600 -2100 500

9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1818 692 780 -90 690

9005 Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 490 288 202 160 40 200

9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3245 255 185 65 250

9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 1204 4896 300 500 800

9212 Røra Stasjon - Austadlia 1800 1195 604 800 -200 600

9215 Ny vannledning /kobling Skjemstad 1000 0 1000 900 100 1000

9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 2150 54 2096 2000 100 2100

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 53 1447 1400 50 1450

9213 Ledningsnett Røra 5000 2272 2728 1500 1230 2730

8504 Fjernvarmesentral Venna 6000 4881 1119 1200 -70 1130

Total investering/Utlån 189 805 0 189 805

Justeringen av prosjektene går i balanse og påvirker ikke rammen for det enkelte prosjekt eller 

finansieringen. Rådmannen ser det derfor ikke som nødvendig å kommentere det enkelte prosjekt. 
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Endring	i	kostnadsrammer	og	budsjettendringer	2015

De viktigste forslag til endringer i rammer og budsjett 2015 er omtalt nedenfor.

Prosj
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.
2015

Endr. i 
ramme

Tot 
forbruk
pr april

Rest 
ramme
Pr april

Budsjet
t etter 
rebudsj
. 

Budsjett
endring
2015

Rev 
budsj.
April.15

2015

6001 Mosvik skole 34500 34 805 -305 0 240 240

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2 050 1 873 177 530 -130 400

8005 Sakshaug kirke – orgel 8 800 3 600 5 200 2600 1600 4200

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 580 580

6023 Røra skole – oppgrad. aktiv. bygg 1 200 0 1200 300 100 400

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8 000 6 941 1 059 500 500 1 000

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5 300 700 1 172 4 128 4 940 1 060 6 000

9002 Forsterking/dekkelegging 16 000 7 262 8 738 4 000 1 300 5 300

9012 G/S-veg Lyngstad skole 5 400 0 5400 2 000 3 400 5 400

9212 Røra stasjon – Austadlia 1 800 200 1 831 -31 600 200 800

9219 Lyngstad utskifting langs gangveg 500 0 500 500 -100 400

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1 500 53 1 447 1450 -800 650

9213 Ledningsnett Røra 5 000 2 343 2 657 2730 870 3 600

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad 1000 0 1 000 300 700 1000

Lillesund veg og parkeringsplass 500 0 0 500 500

Grunnundersøkelser Rørahallene 200 0 200 200

SUM Total investering/Utlån inkl startlån 189 805 6 690 196 106

Kommentarer

6001 Mosvik skole

Ekstraordinært bygningsarbeider på tak og konsulenttjenester i denne forbindelse har medført at det har 

påløpt utgifter på kr 239 000 i 2015. Egen sluttrapport vil bli lagt fram.

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet

Arbeidet er sluttført. Prosjektet blir noe billigere enn budsjettert.

8005 Sakshaug kirke - orgel

Iht. budsjett og økonomiplan skal tilskuddet til fellesrådet overføres med 2,6 mill. i perioden 2015-

2107. Framdriften er slik at fellesrådet skal betale 40 % av kostanden i 2015 og har behov for å få en 

større andel av rammen enn det som er budsjettert. Budsjettet for 2015 foreslås økt med kr 1,6 mill. 

Dette medfører at overføringen for 2016 og 2017 blir 1,8 mill. kroner for hvert av disse årene.

8009 Klokkarstu – oppgradering

Prosjektet er ikke igangsatt. 

6023 Røra skole – oppgradering aktivitetsbygg

Mottatt tilbud på arbeidet viser at prosjektet blir kr 100 000 dyrere enn budsjettert.
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9105 Straumen sentrumsutvikling

Reversering av den tekniske endringen som ble gjort i forbindelse med årsbudsjett 2015.

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt

Tilleggskostnader som skyldes overvann gjør at prosjektets ramme må utvides til 6 mill. kroner inkl.

mva. 

9002 Forsterking/dekkelegging

Prosjektet er utvidet i forbindelse med Krokvegen i tilknytning til arbeid i Straumen sentrum, og 

omprioritering av Årfallvegen. Utvidelsen foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond, avsatte 

midler til investeringsformål.

9012 Gang og sykkelveg Lyngstad skole

Prosjektet framskyndes slik at hele prosjektet gjennomføres i 2015.

9212 Røra stasjon – Austadlia

Reversering av den tekniske endringen som ble gjort i forbindelse med årsbudsjett 2015.

9219 Lyngstad – utskifting vannledning langs gangveg

Mottatt tilbud indikerer at prosjektet blir noe billigere enn budsjettert. 

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad

Prosjektet har ikke startet. Det forventes vinteranlegg som går over 2015 og 2016.

9213 Ledningsnett Røra

Uventede tillegg i forlengelsen av anlegget som måtte inkluderes akutt. Medfører at rammen på 

økes.

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad

Prosjektet hadde pr 1.1 en restramme på 900 000, men er ved en inkurie lagt inn med kr 300 000. Dette 

medfører en teknisk korrigering. Første del av arbeidet er utført.

Nytt prosjekt: Lillesund veg og parkering

Det er behov for å oppruste veg og etablering parkeringsplass for å få frigjort tomteareal for salg. I 

tillegg vil dette legge til rette for almen ferdsel i et attraktivt turområde. Tentativt anslag på 

oppgrusing av vei og etablering av parkeringsplass kr 500 000.

Nytt prosjekt: Grunnundersøkelser Rørahallene

Det må utføres nye grunnundersøkelser da tidligere grunnundersøkelser ikke er tilstrekkelige.  

9903 Startlån

Iht. kommunestyrets budsjettvedtak skal det søkes om 4 mill. kr i startlån. Det er pr dato søkt om 2 

mill. Husbanken har gitt tilsagn om 1. mill.kr. 

Det vil bli sendt søknad på resterende 3 mill. 

Finansiering av budsjettendringer
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Budsjettendringene foreslås finansiert slik:

Finansiering Opprinnelig
budsjett

2015

Budsjett
endringer

Revidert 
budsjett
April 15

Salg av tomter 3 200 0 3 200

Kompensasjon mva. 29 581 8 840 38 421

Bruk av lån inkl. startlån 133 224 3 839 129 385

Eksterne tilskudd, refusjoner 22 600 0 22 600

Bruk av disposisjonsfond 1 200 1 300 2 500

Sum finansiering 189 805 6 301 196 106 

Det er ikke nødvendig å ta opp ytterligere lån. 

Det presiseres at første tertialrapportering er noe usikker i forhold til framdriften på mange 

prosjekter. De siste to årene har vi hatt utfordringer i forhold til framdrift, noe som har medført 

mindre låneopptak enn opprinnelig forutsatt. 

4. Finansforvaltning

Aktiva	- likviditet

Likvide midler i bank har hatt en økning på 33,5 mill. kroner i forhold til 31.12.14. Likviditeten er 

akseptabel. Driften går som normalt. Vi har ikke hatt behov for å bruke kassakreditten i 1. tertial, 

men likviditeten har vært anstrengt.

Låneportefølje

Det er pr dato ikke tatt opp lån for 2015. 

For øvrig vises til finansrapport i årsberetningen.
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Årsregnskap og årsberetning 2014

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsregnskap med årsberetning for 2014 godkjennes. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres med kr 108 484 på bakgrunn av etterkalkyle for 
regnskapsåret 2014. 

Vedlegg
1 Årsberetning 2014
2 Revisjonsberetning 2014
3 Årsregnskap 2014
4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014

Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt til sammenfatningen i rådmannens årsberetning som 
omhandler de vesentlige momenter knyttet til regnskap og resultat i 2014. 

Årsregnskapet

Driftsregnskap for 2014 viser et regnskap i balanse etter å ha redusert budsjetterte avsetninger til fond. 

Netto driftsresultat - disponibelt etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt – er på 15,22 mill. 
kroner. Inntektsgarantiordningen utgjør 16,162 mill. kroner og inndelingstilskuddet 17,236 mill. kroner.



Uten disse midlertidige inntektene og regnskapsordningen av pensjon hvor beregnet 
pensjonskostnader regnskapsføres, ville vårt netto driftsresultat vært negativt med kr 29 mill. kroner. 

Investeringsregnskapet for 2014 som er avsluttet i balanse, viser at kommunen har brutto investeringer 
i egne anleggsmidler på 137,3 mill. kr. Finansiering ved bruk av lån utgjør kr 71,3 mill. kroner. Øvrige 
finansiering er mottatte refusjoner, momskompensasjon og salg av anleggsmidler. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunestyret om Inderøy kommunes årsregnskap for 2014. 

Av saksframlegget i sak 7/15 til Kontrollutvalget i Inderøy kommune framgår at revisjonsberetningen for 
2014 datert 15.04.15 ikke inneholder forbehold. 

Av kontrollutvalgets uttalelse datert 27.04.15 framgår følgende:

«Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes 
informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales i årsberetningen. 
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler. 
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes 
årsregnskap for 2014.»

Årsberetningen

Årsberetningen inneholder pliktig informasjon om årsregnskapet og driften av kommunen i 2014.
Driften har i all hovedsak vært som budsjettert og aktivitetsmål er nådd.

Av saksframlegget til kontrollutvalget framgår at årsberetning for 2014 vurderes til å oppfylle de 
lovpålagte krav til innhold. 

Etterkalkyle tilskudd ikke-kommunale barnehager

I henhold til § 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager skal kommunestyret ved fastsettelsen av årsregnskapet, fatte vedtak om en 
eventuell etterjustering av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.  

Kommunen benytter modell anbefalt av Private Barnehagers Landsforbund og Kommunenes 
Sentralforbund ved beregning av tilskudd og etterkalkyler.

Kommunen hadde et mindreforbruk til drift av kommunale barnehager på kr 286 351 i 2014 i forhold til 
opprinnelig budsjett. Dette gir medfører at overføringen til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 
har vært kr 108 484 for høy. 

Vurdering
Rådmannen tilrår at regnskapet godkjennes. 

Konklusjon
Se innstilling.
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Hei.

Vedlagt ligger det rapport på utført skjenkebevillingskontroll 11.04.15

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Odd Ivar Røvik
Områdeleder | Nord-Trøndelag

Mobil: +47 454 12 202 | Sentralbord: 02580 | www.nokas.no

Nokas bryr seg om miljøet og er miljøsertifisert. Tenk deg om før du skriver ut denne e-posten.
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