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1. Om resultatenheten 

 
Kommunalteknikk 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Jan Halvard Haugen  til 
01.05.2014 
Erlend Rotmo Slapgård fra 
05.05.2014 

Veg Åge Elvebakk (fra 14.august 2014) 

Bygg og eiendom Roger Melting 

Vann og Avløp Åge Elvebakk (fra 14.august 2014) 

  

 
*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året. 

 
2. Driftsregnskap 2014  

 
Driftsregnskap 2014 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2014 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift** 

Avvik 

1210 
Forvaltningsutgifter i 

eiendomsforvaltningen 

1,5 
1 545 274 1 821 700 +276.000 

1300 Administrasjonslokaler 1,5 1 001 076 1 000 100 0 

2210 Førskolelokaler 4,59 3 122 101 3 731 100 +609.000 

2220 Skolelokaler inkl. SFO-lokaler 14,9 12 630 835 12 748 900 +118.000 

2321 Lokaler helsestasjon 0,35 165 902 229 600 +64.000 

2412 Lokaler legetjenesten 0 428 808 454 000 +25.000 

2423 
Lokaler kommunal del av NAV 

kontoret 

0,15 
65 594 88 500 +23.000 

2610 Institusjonslokaler 3,72 5 068 398 4 861 400 -207.000 

2650 Kommunalt disponerte boliger 1,32 -5 786 363 -6 553 200 -767.000 

2850 
Tjenester utenfor ordinært 

kommunalt ansvarsområde 

0,47 
302 590 14 900 -288.000 

3320 Komm. veier,miljø - og 2,5 6 650 072 5 621 700 -1.028.000 
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trafikksikkerhetstiltak og parkering 

3390 
Beredskap mot branner og andre 

ulykker 

0 
4 736 675 4 700 000 -37.000 

3600 Naturforvaltning og friluftsliv 0 686 062 484 000 -202.000 

3700 Bibliotek 0 527 805 495 000 -33.000 

3810 
Kommunale idrettsbygg og 

idrettsanlegg 

0 
201 632,10 180 000 -22.000 

3830 Musikk- og kulturskoler 0 422 244 400 000 -22.000 

3860 Kommunale kulturbygg 0,14 140 799 116 800 -24.000 

8800 Interne finansieringstransaksjoner 0 -500 000 -500 000 0 

SUM Kommunalteknikk 31,15 31 366 716 29 864 900 -1.502.000 

3400,3450 Produksjon og distrib. av vann  0 0 -681.000 

3500,3530 Avløpsrensing og avløpsnett  0 0 0 

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2014 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
 
 
Forklaring av større økonomiske avvik  
Forklaring gis på ansvarsnivå, med referanse til funksjonsnivået - kun vesentlige avvik kommenteres. 

Avviket kan i prinsippet forklares med: 

 Rene budsjetteringsfeil 

 Pris og lønnsnivå 

 Endring i aktivitet 

 Merkostnader/mindreinntekter uten endring i aktivitet/tilbud(effektivitetstap) 

 Uforutsette hendelser 

 

 510-1210: Vakanse adminkonsulent fra september til desember. 200.000 i besparelser på forsikringer av bygg,anlegg og eiendom 
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 510-2210: Besparelser på fast lønn omtrent 200.000. Besparelser KLP 150.000. Besparelser pensjon 90.000, 130.000 på energi, 20.000 på leie av 

lokaler, og 70.000 spart på brøyting og strøing. 

 510-2220: 80.000 spart på brøyting, 80.000  spart på vedlikehold av bygg. 

425.000 ekstrakostnader i forbindelse med utkjøp av biovarmeavtale 

 510-2610: 60.000 i overforbruk på strøm. 55.000 i overforbruk på renholdsartikler og sanitærpapir. 66.000 overforbruk på bioenergi. 400.000 

uforutsette kostnader i forbindelse med utkjøp av biovarmeavtale.   

 510-2650: Inntektssvikt på utleie av kommunale boliger på 950.000 grunnet større andel vakanser enn budsjettert. Også et avvik mellom fakturert leie 

og vedtatte satser for flyktningeboliger. 

 510-2850: Overforbruk/feilbudsjettert lønn renhold på 220.000. Under-/feilbudsjettert kostnader til leie av lokaler 65.000. 

 510-3320: Overforbruk fast lønn 90.000. Ekstrakostnader til service/reparasjon av lastebil på grunn av høy alder - 100.000. Kostnader til 

broinspeksjoner gjort i 2013 er ført over til 2014 - 92.000. Kroner 967.000 for brøyting utført i 2013 er ført på 2014. I 2014 innføres korrekt 

anordning, og all brøyting gjort i 2014 er ført på 2014. 

 510-3390: Under-/Feilbudsjettert 36.000 

 510-3600: 200.000 i ekstrakostnader forbundet med overtakelse av drift og vedlikehold av Muustrøparken, og ny rasteplass på flaget. I tillegg noe 

underbudsjettering i forhold til gjeldende driftsavtale med Flyndra. 

 510-3700: Underbudsjettert 33.000 ift leieavtale med Kulturhuset SA 

 510-3830: Underbudsjettert 22.000 ift leieavtale med Kulturhuset SA 

 510-3860: Underbudsjettert 23.000 ift leieavtale med Kulturhuset SA 

 

510 oppsummert: Totalt overforbruk på 1 501 817. Kroner 967.000 kommer av brøytekostnader for 2013. For 2014 valgte man å korrigere anordningen, 

  slik at brøytekostnadene for 2014 alle er ført på 2014. Tidligere har desember blitt ført på januar neste år. Dette førte til at 2014 ble belastet 

  med to desember-måneder med brøyting.  

  90.000 i forbindelse med broundersøkelser fra 2013 er ført på 2014 på grunn av manglende midler i 2013. 825.000 kommer som uforutsette 

  kostnader fra utkjøp av biovarmeavtalen da revisjon ikke aksepterte det som en investering. 

  950.000 i inntektssvikt på utleieboliger som en følge av mer vakanser en det ble budsjettert for. Strømkostnadene for november og desember 

  2014 var 250.000 større enn for tilsvarende måneder i 2013. 

 

520 vann: 

 Hovedgrunnen til merforbruket på ansvarsområdet vann skyldes feilbudsjetteringer i 2013 og 2014. I 2013 ble dette kamuflert av et positivt 

selvkostfond, og man så ikke effekten av budsjettsvakhetene så tydelig som i 2014 da fondet var negativt fra årets start. Grunnen til feilbudsjetteringen i 

2013 lå blant annet på en del overflyttinger av lønnskostnader sammenlignet med 2012 (økning på 800.000). I tillegg var det et merforbruk på materiell 

på 500.000,-. I budsjettet for 2014 ble det ikke tatt høyde for driftskostnadene erfart i 2013, og budsjettet ble lagt lavere enn resultatet for 2013. 2014 
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viste seg å gi en liten økning i driftskostnadene sammenlignet med 2013, og sammen med et optimistisk budsjett sett i forhold til resultat 2013, gav dette 

et merforbruk ved årets slutt på 681.000,-. Driftsmessig har det vært utfordringer ved renseanlegget i Kvennavika, som har medført store kostnader til 

overtid og tilkjøring av vann. Utbedringer høsten 2014 bedret situasjonen noe. Ellers har boligfeltutbygginger medført ubudsjetterte kostnader ved 

tilknytninger til det kommunale nettet, og behov for nytt utstyr/materiell. 

 

521 Avløp: 

Ansvarsområdet avløp har et positivt selvkostfond, og gav således et 0-resultat for 2014. Avvik kamuflert av det positive fondet er en feilbudsjettering av 

gebyrinntektene på nesten 700.000,-. Driften i seg selv gav et merforbruk på omtrent 100.000,-. Lavere avskrivningskostnader enn forventet, gav et 

sluttresultat på -439.000, som i sin helhet ble dekt av det opparbeidede selvkostfondet. 

 

3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 
 
En summarisk beskrivelse av hendelser som kan være av interesse. Kort beskrivelse av forhold som har vært i fokus og knytte dette til mål. 
 

Året har medført seg avgang og nyansettelse av Enhetsleder, avgang og nyansettelse av administrasjonskonsulent, og nyansettelse av tjenesteleder veg, 
vann og avløp. Mye av tiden har gått med til å bli kjent med virksomheten, og å tilegne seg kunnskap og kompetanse. Samtidig har lengre tid med vakanser 

hos enheten medført et visst etterslep av arbeidsoppgaver, og tilgangen på nye oppgaver er god. Innleid konsulent Arne Kvaal, har bidratt i stor grad til å få 

kartlagt og planlagt en mengde prosjekter på vann og avløpssiden. 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

 

Her listes opp større prosjekter og investeringer med avvik i framdrift og kostnad 

  Administrasjon m.v.  
5103 Nytt rådhus trinn II -familiesenter Avsluttes 
5104 Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV  Ombygging av NAV kansellert på grunn av 

manglende finansiering på statlig side. En 
mindre ombygging ble gjennomført med de 
midlene som ble gjort tilgjengelig. 
Prosjektet videreføres i 2015 for 2. etasje i 
rådhuset. 

   
     
  Oppvekst og kultur  
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8001 Inderøy oppvekst og kultursenter Går etter planen tidsmessig. 
6001 Mosvik skole Ferdigstilt. Egen sluttrapport foreligger 
6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet Ferdigstilt. Sluttregning kommer i 2015. 
   
   
9008 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg Arbeid planlagt til april 2015 på grunn av 

kapasitet hos entreprenør 
8009 Klokkarstu- oppgradering Konkurranse gjennomført, men ingen tilbud 

kom inn. Lagt på vent foreløpig. 
6013 Sandv. b.hg. - tilbygg Forprosjekt ferdig til årsslutt. Ramme vedtatt 

i februar 2015. Forventet byggestart i 2015, 
ferdigstillelse til august 2016 

   
   
   
   
8012 Inderøy idrettspark - nytt dekke Utsatt til 2015 
   
8008 Inderøy kulturhus - nytt amfi Ligger inne som en del av byggetrinn 2 i IOKS. 

Startes i 2015 
     
  Helse og omsorg  
7001 Bofellesskap Nessjordet Forprosjekt pågår ved utløpet av 2014. Skal 

fremlegges politikken mars 2015 
   
   
7013 Boliger flyktninger Avventer avgjørelse i KOFA ved årsslutt ift 

klage på offentlige innkjøp 
   
7015 Mosvik sykeheim - oppgradering rom Utsatt til 2015 
7016 Aktivitetshus  
7017 Buchtrøa - tilpasninger ny bruker Starter etter at nye omsorgsboliger på 

Nessjordet er avklart 



             Inderøy kommune                  Årsrapport 2014  

 
                 7  

     
  Eiendom - opprustn generelt - sum 

investering 
 

9300 Driftsovervåkningsanlegg På vent 
7003 Kommunale utleieboliger  
7004 Inderøyheimen - oppgr. bad Badene er ferdige, takheiser blir levert 

mars/april 2015 
7008 Inderøyheimen - Ventilasjonssystem ifb. 

antibiotikabehandling (2013) 
 
 
 

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 2015 
6017 Energimerking bygg(krav) Arbeidet er i gang. 
6018 Røra skole brannisolering Det meste av arbeidet er gjort i egenregi av 

vaktmester 
6019 Tiltak nye heiser  
6020 Sakshaug bhg - etablering av møterom Gjennomført 
6023 Røra skole - oppgradering aktivitetsbygg Påbegynt. Ventilasjon blir i 2015 
6021 Riving bygg  Utsatt til 2015 
6022 Kommunale bygg - oppgradering   Avventer vedlikeholdsplan bygg 
     
  Utbygging/boligtomter  
9102 Røra - Åsen boligfelt Avsluttet. 
9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Ferdigstilles sommeren 2015 
   
  Vei  
9002 Forsterkning/dekkelegging Kontrahert entreprenør for 2015 
9012 G/S-veg Lyngstad skole Gjennomføres av Statens vegvesen H1 2015 
     
  VAR-Tjenester  
  Vann - sum investering  
9201 Utskifting ledningsnett vann Pågår 
9214 Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Gjennomføres vinteren 2015/2016 i 

samarbeide med Steinkjer Kommune 
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9212 Røra stasjon- Austadlia Planlagt arbeid utført 
9211 Diverse anlegg utskiftning Pågår 
9218 Hjulstad pumpestasjon Blir gjort i egenregi i 2015 

9219 Lyngstad - utskifting langs gangveg Dette ble lagt under prosjektet til Statens 
vegvesen og gang- sykkelveg Lyngstad skole. 
Sparer penger på utlysning av konkurranse 
og oppnår bedre pris. 

9217 Hustad - utskifting vannledning Utsatt pga prioriteringer av andre anlegg 

9215 Ny vannledning /sammenkobling Skjemstad  Første del gjennomføres i mars 2015. 
Avventer resultat av etappe 1 for å se om 
behovet for etappe 2 er til stede. 

9216 Røflo vannbehandlingsanlegg Planlegging/utredning startes i 2015 

     

  Avløp   

9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. Gjennomføres i 2015 

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 2015 

9503 Nytt ledningsnett Småland Nordre Gjennomføres vinteren 2015/2016. 
Prosjektering starter januar 2015 

9504 Oppgradering av minirenseanlegg Satt på vent 

9213 Ledningsnett Røra Planlagt arbeid utført i 2014. Avdekket 
ytterligere behov i området. Etappe 2 utføres 
tidlig 2015. 

9501 Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner På vent 

9505 Diverse utskifting/nyanlegg I arbeid 

9506 Digitalt ledningkart Planlagt våren 2015 

     

     

  Annet  

8504 Fjernvarmesentral Venna Store forsinkelser på grunn av leverandørens 
manglende finansiering. Vedkommende har 
hentet inn eksterne investorer lokalt på 
Inderøy, og anlegget ser ut til å kunne starte 
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tidlig vår 2015. Midlertidig varme må 
etableres av leverandør for tilkobling og 
innkjøring av IOKS senest 1.mai 

  
 

   

   

   

   

   

 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  

Her beskrives tiltak som ikke er gjennomført i henhold til virksomhetsplan. (virksomhetsplan kan kopieres inn og legges til en kolonne for 

kommentering av avvik)   
 

    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjon
snivå 

Avvik 

 
Brukere 
B.1: God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

B.1.1: Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet. 
B.1.2: Nye tjenestebeskrivelser 
B.1.3: Vedtak som blir endret av 
klageinstansen  

B.1:  
 Overføre eksisterende dokumenter/nye 

dokumenter i kommunens 
kvalitetssikringssystem EQS  

 
 Oppgradere kommunaleveger ihht til 

vegplan 

 
 
 
 

 Ferdigstillelse stoppeplass Flaget 

 
2014/15 

 
Ikke utført 
 
 
 
Pågår i henhold til 
vedtatt 
prioriteringsliste 
og tilgjengelige 
midler 
 
Stoppeplass 
ferdigstilt 
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B.2: Tilgjengelige 
tjenester 
 

B.2.1: Opplevd god service. 
 
B.2.2: Gode internettsider 

B.2: 
 Utskifting/nykjøp av utstyr (traktor) 

 

 
2014 

 
Traktor anskaffet, 
og tatt i bruk 

B.3: God 
brukermedvirkning 
 

B.3.1: Opplevd god 
brukermedvirkning 
B.3.2: Gjennomførte tiltak med 
brukermedvirkning 

B.3: 
 Tilpasse bygg slik at de tilfredsstiller kravet 

om tilgjengelighet for alle 
 

 
2014/18 

 
Pågår 

     
 
 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
søkelse 
(snitt enhet) 

4,5 Ingen 
undersøkelse 
gjennomført i 2014 

M.1: Godt arbeidsmiljø 
 

M.1.1:Medarbeidertilfredshet. 
M.1.2: Årlig økning i 
tilstedeværelse.  
M.1.3: Heltid–uønsket deltid. 
Tilfredshet med stillingsstørrelse 
M.1.4: Driftsovervåkningsanlegg 

M.1: 
 Etablere møtestruktur i enheten for 

informasjonsutveksling/fagoppdateringer 
og arbeide for en god organiseri8ng av 
enheten 

 

 
2014/15 
 
 

Ikke gjennomført i 
2014 

M.2: God ledelse 
 

M.2.1: Opplevd god ledelse 
 

M.2: 
 Medarbeidersamtaler 1 g/år 

 

  
Utført 

M.3: Kultur for læring 
og fornyelse  

M.3.1: Opplevelse av læring, 
utvikling og fornyelse 

M.3: 
 
 

  

     
 
Økonomi 
Ø.1: God 
økonomistyring  

Ø.1.1: Avvik fra budsjett Ø.1:  
 Unngå kostnader forbundet med besittelse 

av bygg som ikke benyttes 

 
2014/15 

Utredninger startet 
ift kommunehuset i 
Mosvik 
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Samfunn 
S.1: Gode oppvekst- og 
nærmiljø 

S.1.1: Innbyggertilfredshet med 
tilbud barn og unge  
S.1.2 Innbyggertilfredshet med 
helse- og omsorgstilbudet 
S.1.3 Gjennomførte nye tiltak for 
bedre oppvekst- og nærmiljø 

S.1:  
 Gode trygge boliger/nærmiljø 

- oppgradering kommunale boliger 
 

- opparbeidelse/trafikksikring 
Sandvollan skole 

 
 

- maling kommunale bygg 
 
 

 Sikker vannforsyning  
- Ledningsutskiftning 
Gode oppvekstmiljø 
- Næssjordet, opparb. av innfrastruktur 

 
 Opprusting veger 
       -Jfr. Hovedplan veg 

 
 Sikker avfallshåndtering IUS-Rådhuset 

 
 Oppgradering utleieboliger 

 

 
2014/15 
 
 
 
2014/16 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerl
ig 
2013 
 
 
2013- 22 
 
 
2014/15 
2014/18 
 

 
 
Avventer 
vedlikeholdsplan 
Trafikksikring 
Sandvollan 
gjennomført 
Maling av 
kommunale bygg 
har hatt god 
progresjon i 2014 
 
Pågår 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
Utsatt 
Avv. Vedl.h.plan 

S.2: Aktiv kultur- og 
næringsutvikling 
 

S.2.1: Innbyggertilfredshet med 
kulturtilbudet 
S.2.2: Innbyggertilfredshet med 
tilrettelegging/service for 
næringslivet 
S.2.3: Nye initierte kulturtiltak 
S.2.4: Nye tilrettelagte tiltak mot 
næringslivet 

   

S.3: Miljøriktig drift 
 

S.3.1: Miljøsertifisering av 
enheter 

S.3: 
 Oppgradering av eksisterende 

 
2014/18 

 
Ingen progresjon i 
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S.3.2: Reduksjon i energiforbruk 
pr. m2 bygg 
 

styringsanlegg for kommunale bygg 
 

 2014 

 
 

6. Framtidige utfordringer 

 

Å klare å igangsette og gjennomføre en stor mengde prosjekter, og samtidig bygge opp organisasjonen igjen, alt på siden av daglig drift av kommunens 

kommunalteknikk og eiendom.  

Opplæring og kompetansebygging av enhetens nyansatte 

Drifts- og organisasjonsutfordringene forbundet med IOKS, samt ringvirkningene dette prosjektet har på andre områder og arbeidsmengden totalt. 


