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Om resultatenheten 
Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 
Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder 

Jan H. Haugen (fra 01.05.13) Avløp  

Bygg  Roger Melting 

Vann  

Veg  

Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, veger og VA-ledninger. Aktiviteten i 2013 er i hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og 
økonomiplan. Enheten blei 2013 tilført ekstra ressurser til forvaltningsoppgaver. 
Hovedoversikten viser et regnskapsmessig overskudd  på ca. 1,0 mill. kroner (bygg+vei), 510. 

 

Enhetens overordnede målsetning er: 

 å ha en miljøriktig drift 

 å bidra til et godt samarbeid med frivilligheten i de fagområder hvor det er interessegrupper eller på annen måte involvert 

 å yte tjenester med god kvalitet og tilgjengelighet 

 å ha et godt arbeidsmiljø med opplevelse av læring, utvikling og fornying 

 å ha god økonomistyring 
 

1.1. DRIFT 
 

2013  Økonomiske tall  

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde Budsjett Netto drift*** Regnskap netto drift *** 

1210 Eiendomsforvaltning 1978.000 1164.000 

1300 Administrasjonslokaler 1085.000 862.000 

2210, 2220 Lokaler skole og barnehage 16973.000 14874.000 

2610 Institusjonslokaler 4753.000 4825.000 

2650 Kommunalt disponerte boliger -6450.000 -6682.000 

2321,2412,2423,2441 mfl. Andre kommunale lokaler 526.000 796.000 

3320,3321,3330 Kommunale veier 8030.000 7000.000 

3350 Rekreasjon – tettsted 77.000 86.000 
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3390 Beredskap brann og ulykker 4626.000 4595.000 

3550 Innsamling husholdningsavfall -40.000 -56.000 

3600 Naturforvaltning og friluftsliv 323.000 588.000 

3810 Kommunale idrettsbygg og –anlegg 180.000 131.000 

3860 Kulturbygg og kulturaktiviteter 231.000 531.000 

2850 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde -1236.000 -170.000 

3250 Tilrettelegging/bistand næringsliv -54.000 4.000 

3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak -16.000 0 

3400,3450 Produksjon og distribusjon vann 487.000 255.000 

3500,3530 Avløpsrensing og avløpsnett 0 29.000 

mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
***netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  

 

 
Bemanning År 2013  

Antall årsverk 38,33  

Av dette faste årsverk 37,73  

 
Enheten har hatt redusert  bemanning i administrasjon og vaktmester. På VAR måtte det leies inn pensjonert formann.. 
 
Driftsresultat: 
Alle tall i 1000. 

Hovedtall Økonomi – 
drift Bygg+Veg, 510 

Regnskap 
2013 

Budsjett 
2013 

Avvik 
2013 

Avvik i % 
2013 

Brutto drift enhet 29715 31015 1300 4,37 

Netto drift enhet     

 
 

Hovedtall Økonomi – 
drift Vann, 520 

Regnskap 
2013 

Budsjett 
2013 

Avvik 
2013 

Avvik i % 
2013 

Brutto drift enhet -1664 -2300 -636  

Netto drift enhet     

 
Avvik skyldes tilbakebetaling/nullstilling av fond samt overforbruk på matr. til vedlikehold 
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Hovedtall Økonomi – 
drift Avløp, 521 

Regnskap 
2013 

Budsjett 
2013 

Avvik 
2013 

Avvik i % 
2013 

Brutto drift enhet -1690 -2360 -670  

Netto drift enhet     

Avvik skyldes tilbakebetaling/nullstilling av fond. 

 
brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter 
netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans)  

 

Avviksforklaring  

Hovedtall Økonomi – drift:  

 redusert utgifter totalt til energi (50’)-. I 2013 har kommunen levert energi til det nye 

Helsesentret, men som ennå ikke er innkrevd. Avtale ikke signert. På Sandvollan har 

det vært overforbruk på fyringsolje pga. havari jordvarme. 

 brøyting/strøing ga merforbruk på 905 tusen  

 husleie har avvik pga. ikke signert avtale Helsehuset as 

 vakanser har det vært hele året. Det er spart over 1 mill. på lønn 

 

Generelt har det blitt ført en stram linje på driften. 

 
 
 

1.2. Kvalitet: 
Avløpsanleggene har fungert tilfredsstillende mht til rensegrad, dette unntatt Røra renseanlegg. Det planlegges for 2014 å bygge forbehandling for å fjerne 
kloakksøppel(tuer, bind mv) slik at renseprosess vil fungere optimalt/normalt. Når det gjelder vannforsyningen så har vi hatt utfordringer på Kvennavika. Her har det vært 
både renseutfordringer og begrenset vanntilgang. 
 
 

INVESTERING 

 

Investeringsprosjekter som det har vært jobbet med i 2013. 

 

S1 Gode oppvekst og nærmiljø 

5104- Inderøy Rådhus III med ombygging av NAV 
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Det ble påstartet arbeid med planlegging av ombygging av NAV og konkurransegrunnlag på dette forventes utsendt mars 2014. 

 

6001- Mosvik skole oppgradering 

Forventes ferdig sommer/høst 2014 

 

6007- Trafikksikring Sandvollan skole 

Prosjektet ble igangsatt på høsten 2012. Det er engasjert konsulent som jobber med skisser til ny utforming av trafikkarealene. Forslag til ny plan er under 

arbeid. 

 

6013- Sandvollan bh 

Skisseprosjekt for ny utbygging påstartet i 2013. 

 

7004- Inderøyheimen – opprusting bad 

Konkurransegrunnlaget utarbeidet og utlysning januar 2014. 

 

8504- Fjernvarmesentral Solstad.  

I forbindelse med prosjekt 9004 ble det utført arbeid med nedlegging av fjernvarmerør rundt Bankplassen . Det ble igangsatt arbeid med 

konkurransegrunnlaget for etablering av fjernvarmeanlegget. Konkurranse ut på nyåret 2014. 

 

9002- Forsterkning/dekkelegging veg 

Konkurranseutsetting og påstartet i 2013 innenfor bevilget årlig ramme. 

 

 

 

9006 –Sakshaugvegen og Vennalivegen. 

Sakshaugvegen oppgradert i 2012, noe gjenstår ved kirken. Vennalivegen oppgradert og asfaltert i 2013. 

 

9102 – Boligfelt Åsen – Røra 

Prosjektet ble godkjent høsten 2012 og overtakelse ble gjort senhøstes 2013. 

 

9109- Sandvollan –Langåsen boligfelt 

Konkurransegrunnlag for utbygging påstartet i 2013. 
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9201 – Ledningsutskiftninger 

Det ble foretatt utskiftning av asbestledninger  i områdene: 

Hegstad – Gangstad på Sandvollan 

 

9206- Ny varebil 

Varebil ble innkjøpt innenfor bevilget kostnadsramme 

 

9207- Renovering renseanlegg Skjelvågen 

Biorotor utskiftet i 2013. 

 

 

S3 Miljøriktig drift 

 

9300 – Oppgradering styringssystem for kommunale bygg 

Det er i løpet av 2013 gjennomført oppgradering av anlegg ved Mosvik skole og barnehage og Mosvik sykehjem og adm.bygg.  

 

B1 God kvalitet på tjenestetilbudet 

 

 

 

M1 Godt arbeidsmiljø 

 

5103 – Nytt Rådhus- Byggetrinn 2. I sammenheng med 5104 byggetrinn III. 

Gjelder oppgradering av tidligere Helsehus. Prosjektet ble ikke avsluttet som forventet i 2012. Gjenstående arbeider var sluttføring 2 etg. og sluttføring 

adgangskontroll mv. 1 etg. Noe etterarbeid i 2013og rest adgangskontroll og lås i 2014. 

 

 Prosjekt som ikke er begrunnet i Balansert Målstyringsdokument-VP 

 

6002- Salg av Framverran skole. 

Eiendommen er  solgt. 
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Prosjekt som skulle ha vært igangsatt men som er utsatt: 

 7003- Oppgradering kommunale boliger. Er utsatt i påvente av innleie av konsulent for mulighetsstudie når det gjelder bygningsmasser og utbygging 

av nye kommunale boliger. Årsaken til at dette ikke er igangsatt er tilgjengelig ressurser.  

 

1.3.  
 

1.4. Planer: 
Revisjon Hovedplan Vann/Revisjon Hovedplan Avløp. Planene ble igangsatt i 2011. Vedtatt politisk 2013. 

Revisjon hovedplan Veg – sluttført behandlet  og vedtatt i 2012. Første utlysning av konkurranse i 2013. 

 

 

1.5. Fremtidige utfordringer : 

Enheten sliter med å bevare og rekruttere personer med faglig  kompetanse.  Kommunakteknikk rår over 
et stort fagområde og berører så å si all annen drift i virksomhetene i kommunen. 
 
Før jul 2012 ble det utlyst stilling som enhetsleder og 1.mai 2013 ble det ansatt ny enhetsleder for 
kommunalteknikk. Det ble også utlyst stilling som tjenesteleder veg, vann og avløp. Resultatet av 
søkermassen viste at det manglet søkere med høyere utdanning innenfor fagområdene Vann og Avløp.  
Kommunalteknikk engasjerte pensjonert formann for å kunne følge opp nødvendig kompetanse på 
fagområdet. 
Enhetsleder ga beskjed senhøstes 2013 at han ville gå tilbake til jobben på NTFK der han hadde permisjon. 
Ny utlysning ble foretatt på enhetsleder samt på  tjenesteleder og prosjektleder. Ny enhetsleder starter 
01.05.2014. De to andre stillingene lyktes det ikke å besette. 
Vann og avløp er to hovedområder som er av de viktigeste infrastrukturene som Inderøy-samfunnet har. 
Det er strenge krav til det å være ansvarlig for produksjonen av vårt viktigste næringsmiddel vann. Inderøy 
kommune har i tillegg til egne anlegg også påtatt seg ansvaret for drift av Mosvik Vannverk SA som er et 
privat vannverk.  
  
Vil påpeke det samme som ble skrevet i årsrapport for 2012. Vi er inne i en tid hvor det er mangel på 
ressurser med denne kompetanse, og det bør vurderes om det innenfor INVEST bør dannes et IKS med 
fagområde Veg,  Vann og Avløp. Effekten kan bli et bredere fagmiljø som kan virke mer attraktivt, og derav 
konkurrere bedre med de ressurser som er tilgjengelig. I tillegg bør det vurderes andre og nye 
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rekrutteringsmåter enn de som tradisjonelt brukes. 
 
Innenfor drift av bygg er antallet m2 som skal driftes økt de siste år. Dette kombinert med stillinger i 
vakanse oppleves/medfører lengre responstid på tjenestene.  
 

 

 

 

 
 

 


