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1. Om resultatenheten 

 
«Service, støtte og IKT» 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Roger N. Sæthre (Ikke oppsatt om 

regulær enhetsleder – leder stab/støtte-

funksjonen) 

IKT Ikke oppsatt med egen tjenesteleder 
Servicetorg I 2012 var Ikke servicetorg oppsatt med egen 

tjenesteleder. Området var imidlertid delt i to; 

Servicetorg og Dokumentasjon.  Disse ble ledet av hver 

sin Funksjonsleder (arbeidsledere) 
  

  
 

 
2. Viktige hendelser 
 

Enheten var i stor grad berørt (i praktisk henseende) i forbindelse med kommunesammenslåingen som tok formell effekt fra 1/1-2012.  Dette har i stor grad 

vært med å påvirke driften av «enheten».   

 

Forberedelsene til at Inderøy kommune skulle bli en del av det interkommunale selskapet Inn-Trøndelag IKT pågikk med vekslende styrke gjennom hele 

driftsåret.  Høsten ble i stor grad preget av dette. 

 

Av driftsmessige viktige hendelser kan implementeringen av helt ny hjemmeside nevnes – samt oppstart av stort prosjekt på digitalt dokumenthåndterings- 

og avvikssystem (EQS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Inderøy kommune                  Årsrapport 2012  

 
                 3  

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

1202 Servicetorg  5 993  6 211  217  

1203 IT-tjeneste 2,6 5 103  4 896  -207  

2421 Salg og skjenkebevilling 0 -42  -35  7  

      

      

SUM Service, støtte og IKT  10 964 099 10 954 000 -10  

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
 

 
Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

Det positive avviket på 1202 er sammensatt – men hovedforklaringen ligger på en langt bedre situasjon på telefon enn forventet.  Dette har igjen 

sammenheng med at det ble reforhandlet innkjøpsavtaler i 2012. 

 

På 1203 forklares avviket i hovedsak som overbruk på lønn.  På grunn av enkeltforhold knyttet til medarbeider måtte vi bære lønnskostnader lenger enn 

beregnet.  I tillegg ble enkeltkostnader på lisenser betydelig høyere enn forventet.  Det tilkom også flere konsulenttimer enn beregnet.  Uforutsette 

kostnader bl.a knyttet til en havarert telefonsentral forklarer noe.   

 

 

Avviket kan i prinsippet forklares med: 

- Rene budsjetteringsfeil 

- Pris og lønnsnivå 

- Endring i aktivitet 

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

- Uforutsette hendelser 
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4. Prosjekter og investeringer 2012 – framdrift og avvik 

 

For 2012 var følgende investeringer planlagt. 

 

Tiltaksspesifikasjon:  ANSVAR  Status     

Felles AD – ny interaktiv arbeidsflate  120 Delvis ferdig – se kommentar  

Utskifting av IKT-verktøy  120 Ferdig henhold til plan 

Plan for informasjonssikkerhet  120 Utsatt til 2013  

Digitalisering av GNR/BNR  120 Utsatt  

MUNT      120 Igangsatt – se kommentar 

Kommune på nett   120 Igangsatt - fortsetter 

Papirløs politiker (Ipolitiker)  120 Ferdig 

 

 

Kommentarer: 

 

Felles AD-prosjektet har i altoverveiende grad vært styrt av egen prosjektgruppe og prosjektledelse.  Prosjektet har vært preget av store og mange tekniske 

og praktiske vanskeligheter.  Fortsatt er det ikke satt formelt sluttstrek for prosjektet – og fortsatt preges en del drift (bl a innføring av såkalt «sikker sone») 

av manglende ferdigstilling av prosjektet. 

 

Når det gjelder utskifting av IKT-verktøy er dette prosjektet ferdig etter planen.  I stor grad er det oppvekst som ble prioritert på dette området – men også 

utbytting av avskrevet IKT-verktøy generelt har vært sentralt her. 

 

Plan for informasjonssikkerhet ble etter avtaler utsatt og er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2013.  Hele prosjektet med digitalisering av gnr/bnr er utsatt 

på ubestemt tid. 

 

MUNT – meldingsutveksling i Nord-Trøndelag er igangsatt med egen prosjektledelse.  Det var svært vanskelig å forholde seg til innkjøpsplanlegging i 2012 da 

det ikke forelå noen konkrete planer.  Prosjektet går videre i 2013. 

 

I proskjektet «Kommune på nett» ble det gjort mye arbeid på hjemmeside – med web-overføringer av politiske møter, digitalisering av skjema/søknader mv.  

Dette prosjektet vil fortsette inn i 2013 
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Ipolitikerprosjektet (Ipad og sharpointløsning) ble fullstendig ferdigstilt i 2012.  Noe merforbruk på konsulentbruk ble det på grunn av underdimensjonert 

sharpointløsning (server). 

 

På grunn av forventede avvik og manglende ekstern progresjon på enkeltprosjekt – ble det avhold et møte med rådmann (ansvarlig for Investeringsbudsjett 

Arnfinn Tangstad, 31/8-2012) for korrigering og omstrukturering av investeringsmidlene for 2012.  

 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

En viktig utfordring vil bli å undervegs-kvalitetssikre at alle kostnader beskrevet i tidligere IT-budsjett blir med over til IKT Inn-Trøndelag slik at både Inderøy 

kommune og IKT-Inntrøndelag får best mulig forutsetninger for å drive med god kvalitet i alle ledd – også på økonomien.  

 

Oppfølging av investeringsbudsjettet på IKT blir også viktig – særlig nå når vi «mister» teknikerne og førstehåndskjennskapen til utstyr og infrastruktur.  Det 

er klart at dette setter klare forutsetninger for god kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom Inderøy kommune og IKT- Inn-Trøndelag. 

 

Fortsatt er ikke service/støtte-funksjonen tilfredsstillende organisert.  Nå når organisasjonen har «satt seg» og man begynner å få en reell oversikt over 

faktisk personalressurser vil det bli mulig å håndtere dette i et systematisk forbedringsarbeid.  Det er prosjektert en større innsats på dette i 2013. 


