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2. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn 

Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* 

Lars H. Daling   

   

   

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

 

Antall brukere/elever/barn 

1.2 Personalet 

Antall årsverk: 3,8 årsverk fordelt på fire faste ansatte ved inngangen av året. 3,0 årsverk ved utgangen. 

Nærvær:  

 

2.3 HMS 

 

 

3. Viktige hendelser  
 

En summarisk beskrivelse av hendelser som kan være av interesse. 

 

Enheten omfatter forvaltning knyttet til jord, skog, vann, vilt og fisk samt næringsutvikling for øvrig. 

Regnskapet for ansvar 131 viser et mindreforbruk på ca kr 500.000 i forhold til revidert budsjett. Avviket forklares i hovedsak ved besparelser i 

lønnskostnader som følge av vakanser.   

 Strategisk næringsplan ferdigstilt og vedtatt. 

 Enhetsleder har hatt månedlige bedriftsbesøk sammen med ordfører. 

 Enhetsleder møter i styremøtene i Inderøy Næringsforening. 

 Enheten har god kontakt med landbrukets organisasjoner, blant annet gjennom Landbruksrådet. 

 Beiting av storfe i Straumen sentrum, Mosvik sentrum og ved Skarnsundbrua. 
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 Behandling av ca 400 produksjonstilskudds-søknader i jordbruket. 

 Behandling av ca 100 tilskuddssøknader innenfor skogbruk. 

 Behandling av 15 SMIL-søknader. 

 Tilskudd fra driftsmidler til heving og destruksjon av båt Kjerringvika. Kostand på kr. 200.000 belastet driftsbudsjett 131. 

 Enheten bidrog til planlegging av landsstevnet til NBU.  

 Miljøregistrering i skog og naturtypekartlegging planlagt og gjennomført i Mosvik 

 Statusrapport for vannkvalitet i Inderøy utarbeidet og overlevert Vannregionutvalget i Trøndelag. 

 Arbeidet med miljøplan oppstartet. Ferdigstilles i løpet av 2014. 

 Enheten er sterkt engasjert i programmet Inderøy 2020. Viser til eget avsnitt. 

 Inderøy kommune er knyttet til NærUng-prosjektet, gjennom enhet næring og miljø.    

 

 

 

 

4. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap 2013 Revidert 
budsjett** 

Avvik 

131*  Sum alle funksjoner 1.645.369 2.145.000 499.631 

3200 - 131 Kommunal næringsvirksomhet -28.406 23.000 51.406 

3250 - 131 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 230.044 255.000 24.956 

3290 - 131 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næring 1.058.485 1.647.000 588.515 

3600 - 131 Naturforvaltning og friluftsliv 585.246 420.000 -165.246 

8800 Interne finansieringstransaksjoner -200.000 -200.000 0 

600* Sum alle funksjoner    

3601 - 600 Kommunalt viltfond -116.234 0 116.234 

3250 - 600 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 519.495 600.000 80.505 
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SUM      

*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.)  
 

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 

 

Funksjon 3600 gjelder kostnader til heving og destruksjon av båt i Skarnsundet, må ses i sammen funksjon 8800. 

 

Funksjon 3290 mindreforbruk  

I hovedsak lønn og sosiale utgifter skyldes vakanser på grunn av en ansatt som har sluttet. 

Budsjetterte kostnader til MIS-kartlegging er ikke regnskapsført. Ca75% er gjennomført i 2013, men ikke mottatt faktura.  

 

 
5. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 

Ingen investeringsprosjekter knyttet til enheten.  

 

6. Vurdering av måloppnåelse  
    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

 Ikke systematisk gjennomført. 

Bidra til 
næringsutvikling 

Økt antall 
bedriftsetableringer 

Registrering av antall 
nyetableringer 

20 nye etableringer Bruk av 
næringsfond. 
Tilrettelegging av 
næringsareal 

Delvis måloppnåelse 

Opprettholde og utvikle 
eksisterende næringsliv 

Stabilitet i antall 
næringsbedrifter 

Registrering av antall 
bedrifter gjennom 
Brønnøysundregistrene 

Unngå at 
eksisterende 
næringsvirksomhet 
slutter. 

Bruk av 
næringsfond. 
Tilrettelegging av 
næringsareal og 
lokaler 

Delvis måloppnåelse 

Utvikle Inderøy som en Økt fokus på Evalueringsmøter 15% økning i antall Gjennomføre Under gjennomføring 
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spydspiss innenfor 
reiselivsutvikling 

reiseliv med 
hovedfokus på 
vertskap og 
bærekraftig 
destinasjon 

besøkende prosjektet 
opplevelse og 
reiseliv i 
samarbeid med 
DGO og 
næringsforeninge
n 

Skape flere møteplasser 
mellom næringsliv og 
skole 

Økt fokus på 
ungdom og 
næringsliv. 

Aktivitet knyttet til 
bedriftsmesse, Nær-
Ung og UE 

4 elevbedrifter. 
Støtte til 8 Nær-
Ung prosjekt. 

Bedre deltakelse 
på 
bedriftsmessen. 
Nær-Ung prosjekt 
og UE 

Deltakelse på bedriftsmessen 
som forventet. UE bedrifter i 
gang på flere skoler. 14 
bedrifter er gitt støtte fra UT. 
Inderøy best i fylket. 

Positiv utvikling for 
landbruket i Inderøy 

Mulighetenes 
Landbruk. DGO sitt 
omdømmeprosjekt 
mat og reiseliv. 

Antall 
driftsutbygginger. 
Nyetableringer. 

10 
driftsutbygginger. 
5 nyetableringer. 

God rådgivning 
og effektiv 
saksbehandling. 
Bistå ved 
utvikling av 
næringen. 
Kontakt med 
Innovasjon 
Norge. 

9 driftsutbygginger. 8 
nyetableringer. Ambisjon 
oppnådd. 

Stimulering til økt 
avvirkning i 
skogbruket. 

Økt avvirkning Produsert kbm 30.000 kbm Oppsøkende 
virksomhet. Nye 
tilskuddsordning
er. Samarbeid 
offentlig og privat 
bveiledningstjene
ste. 

33.000 kbm. Ambisjon 
oppnådd. 

Styrke miljøarbeidet 
innen 
primærnæringene. 

Økt fokus på 
miljøarbeid. 

Redusert antall 
miljøsaker 

Bedring av det 
generelle miljøet. 

Utarbeide 
miljøplan. Økt 
fokus på 
registrering. 

Miljøplanarbeidet igangsatt. 
Miljøplan ferdig i løpet av 
2014. MIS-registrering og 
naturtypekartlegging 
gjennomført. 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø og 
høyt nærvær. 

Medarbeider- 
tilfredshet 

Medarbeider- 
undersøkelse 
Tilbakemelding fra 
ansatte 

Høy trivsel på 
arbeidsplassen. 
90 % nærvær. 

Kontinuerlig fokus på 
fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø 

Gjennomført jevnlige 
enhetsmøter og 
personalsamtaler. Meget godt 
arbeidsmiljø på enheten. 
Ambisjon oppnådd. 

Høg faglig kvalitet Medarbeider-
tilfredshet 

Medarbeider- 
undersøkelse 
Tilbakemelding fra 
ansatte 

Høg faglig 
kvalitet og 
kompetanse 

Medarbeidersamtaler, 
kompetanseheving, 
utnytte styrker samt 
klargjøre 
forbedringspotensialer. 

Delvis måloppnåelse.  

Styrke Vi-følelsen Fornøyde 
medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelse 
og medarbeidersamtaler 

Godt faglig og 
sosialt 
arbeidsmiljø 

Jevn frekvens på 
enhetsmøter. Teambasert 
løsning av 
saker/utviklingsoppgaver. 

Ambisjonsnivåer oppnådd. 
Fortsatt utviklingsmuligheter. 

      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Økonomi 
God økonomistyring og 
styring innenfor 
budsjettrammer 

Avvik fra 
budsjett 

Regnskap +- 2 % Jobbing med 
månedsrapporter. 
Involvere 
medarbeidere 
slik at vi kan 
prioritere riktig. 

Ambisjon oppnådd. 

      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
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Samfunn 
Bidra til en positiv 
befolkningsutvikling i 
Inderøy 

Folketallet Folkeregisteret +2,0 % Etablerer 
arbeidsplasser 

Svak befolkningsøkning, men 
ikke måloppnåelse. 

Bidra til økt 
næringsutvikling 

Stabilitet i 
eksisterende 
næringsliv og 
økning i antall 
ny 
etableringer 

Flere 
arbeidsplasser 

4 % nye 
arbeidsplasser. 

Bruk av 
næringsfond. 
Nært samarbeid 
mellom 
kommune og 
næringsforening, 
DGO, faglag. 
Tilrettelegging 
av næringsareal 
og 
næringslokaler. 

Det er ikke foretatt eksakt måling. 
Delvis måloppnåelse. 

Bidra til økt 
matproduksjon i tråd 
med nasjonale føringer 

Økt 
produksjon 
per enhet 

Statistikk +2,0% Bruk av 
næringsfond. 
Nært samarbeid 
mellom 
kommune og 
næringsforening, 
DGO, faglag. 

Måloppnåelse 

 

 

7. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
Enheten er veldig liten. Utfordringen ligger i å beholde fagpersonene som i dag fyller tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Enheten har taklet 

nedbemanning i 2013 bra, men er sårbar. Det er begrenset med ressurser til utviklingsrettede oppgaver. 

 

8. Diverse fond 
 

Diverse fond omfatter næringsfond. Fiskefond, viltfond og Inderøy 2020. 

 

Næringsfondet. 
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Det ble i 2013 innvilget en støtte på kr. 980.881 fra kommunalt næringsfond, fordelt på 33 saker. 

Pr. 01.01.2013 hadde næringsfondet en saldo på ca 3,48 mill.kroner. Ved utgangen av 2013 var saldoen på ca kr. 4,08 mill.kroner. 

 

Fiskefond 

Det er ikke bevilget midler fra fiskefondet i 2013. Beholdningen er økt fra kr. 356.872 til 437.859 i løpet av året. 

 

Viltfond 

Viltfondsmidler er disponert til ettersøksarbeid og informasjonsmateriell. 

 

Inderøy 2020 

 

Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av gamle Inderøy kommune i 2009. I 2012 ble prosjektet omdefinert til program og 

det er nå vedtatt at programperioden skal vare til utgangen av 2015. 

 

Hovedmålsettingen for programmet er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall 

bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020. 

Befolkningsmålet er kommuneplanens samfunnsdel konkretisert til 7200 innbyggere innen 2025.  

 

Pr. 01.01.2013 stod det på fond ca 7,9 mill. kroner. Pr. 31.12.2013 står det ca 6,0 mill.kroner. 

 

Inderøy 2020 var ved utgangen av 2013 inndelt i ni delprosjekter/satsningsområder: 

 

1. Hovedprosjekt 

Trainee-ordning. Kommunen ble i 2013 medlem i Intro Innherred Trainee. 

Kommunen ble i 2013 knyttet til Nær-Ung-prosjektet. Mange unge grundere ble i 2013 veiledet gjennom Nær-Ung. Inderøy var den kommunen i Nord-

Trøndelag som fikk innvilget flest Ung-Tiltakslyst – søkere. 

 

2. Mulighetenes Landbruk 

Prosjektet avsluttet i 2013. Prosjektet har bidratt positivt til å skape ny optimisme og initiativ i Inderøylandbruket.   

 

3. Nærings- og industriutvikling 
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Lensmyra. Med bakgrunn i mulighetsstudie ble det i 2013 initiert et forprosjekt finansiert over Inn-Trøndelag regionale næringsfond. Første del av 

forprosjektet gjennomføres i form av grunnundersøkelse. 

Sundsøya. Det er så langt ikke trukket endelig konklusjon i forhold til utvikling av området. Kommune har tatt oppmannsrollen i utviklingsarbeidet for 

Sundsøya.  

 

4. Sentrumsutvikling Straumen 

Prosessen med stedsutvikling Straumen har i 2013 kommet godt stykke videre. Store byggeprosjekt er delvis under gjennomføring.  

 

5. Kulturløft Inderøy 

Dette omfatter i første rekke gjennomføring av tiltak i kulturplanen. Tiltak er delvis i gangsatt. 

 

6. Omdømmebygging 

Inderøy kommune har forpliktet seg til å støtte Frivillig Inderøy sitt Bolyst-prosjekt. Det er overført midler til prosjektet i 2013. For øvrig må 

omdømmebygging skje hver dag gjennom kontakt mellomansatte i kommunen og innbyggerne. 

 

7. Opplevelse og reiseliv 

Hovedansvaret for drift av prosjektet ivaretas av Den Gyldne Omvei og Inderøy Næringsforening, ved at de skal iverksette «Det gode vertskap 

Inderøy» og arbeide videre med å legge fundamentet for «Bærekraftig destinasjon Inderøy» 

 

8. Stedsutvikling Mosvik sentrum 

Oppgradering av Vimpelivegen og museumsområdet er gjennomført. Oppgradering av Strandpromenaden og Mosvang-området er igangsatt.  

 

9. Annen stedsutvikling 

 

I tillegg er investeringsprosjektet «Infrastruktur og fibersatsing» lagt inn under Inderøy 2020. Bygdefiberprosjektet på Kjerknesvågen ble ferdigstilt i 2013.  

 

  

 

 

 
 


