
 
 

Årsrapport 2012  
 

                                                                  Helse, rehabilitering og  
                barnevern 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Inderøy kommune                  Årsrapport 2012  

 
                 2  

1. Om resultatenheten 

 
Helse, rehabilitering og barnevern 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari R. Oxaal 

Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Ulf Sende og Synnøve Saursaunet 

Rehabilitering Ulf Sende 

Psykisk helse og rus Synnøve Saursaunet 

Legetjenesten Ingfrid Staven 

Barnevern Ann Tove Storholmen 

Flyktningetjenesten og voksenopplæring 
fremmedspråklige 

Frid Bogen 

 
 

 
2. Viktige hendelser 

Flytting av legetjenesten til nye og moderne lokaler i mars 2012. Privatisering fra 01.01.2013 har medført et omfattende arbeid med hensyn til inngåelse av 

nye avtaler og overføring av ansatte til ny arbeidsgiver. 

Ombygging og oppussing av lokaler til Helsestasjon startet opp i august det medførte flytting til midlertidige lokaler i Samfunnshuset.  

Flyktningetjenesten og voksenopplæring fremmedspråklige måtte flytte fra Folkvang til Samfunnshuset  pga for små lokaler og dårlige sanitærforhold. 

Det er i løpet av 2,5 år bosatt 29 voksne og 11 barn. I september ble 6 leiligheter ferdig i Årfallveien. 

 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

1200 Administrasjon 1 690.510 795.000 +104.489 

2320,2330 Forebygging, helsestasjon 4,9 2.640.223 2.762.000 +121.777 

2340 Aktivisering 3,2 1.697.778 1.792.000 +151.396 
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2410 Legetjenesten 5,2 5.600.557 5.441.000 -159.557 

2411 Rehabilitering 4,4 2.970.865 3.051.000 +80.134 

2430 Tilbud til personer med rusproblemer 1,5 800.593 882.000 +81.406 

2440,2510,2520 Barneverntjenesten 6,8 15.182.504 15.016.000 -166.504 

2544 Psykiatriteam 2,75 2.131.222 2.093.000 -38.222 

2131,2422,  
2750,8500 

Flyktningetjenesten og voksenopplæring 
fremmedspråklige 

4 4.730.000 6.680.000 +1.670.000 

SUM Heles, rehabilitering og barnevern     

 
*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 

 

Ansvar 320 overskudd drift kr 117.742 skyldes refusjon sykepenger 

Ansvar 321 overskudd avsatt fond kr 6.452.337 

Avviket kan i prinsippet forklares med: 

Aktiviteten er i hovedsak gjennomført i samsvar med budsjettforutsetningene. Den 5. fastlegehjemmelen ble utlyst for 3. gang høsten 2012, det har ikke vært 

å sette i gang kontordager i Mosvik. 

 

Regnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på 0,18 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Budsjettområdet ble tilført i alt 2,5 mill. kroner til 

budsjettstyrking primært av barnevernsområdet i forbindelse med hovedrevisjon av budsjett 2013. Økte kostnader knytter seg til antall fosterhjemsplasserte 

barn som i hele 2012 gjennomsnittlig har vært 32 barn. 

 

Funksjonen barnevern kommer ut med en mindre overskridelse på 0,17 mill. kroner i 2012 i forhold til regulert budsjett. Det er grunn til å forvente en 

ytterligere kostnadsøkning i tiden fremover, men mest sannsynlig ikke vesentlig.  

 

Legetjenesten var under organisasjonsmessig omlegging fram til formell privatisering pr.01.01.2013. Forberedelsen av omlegging har pådratt betydelige 

administrative ressurser. Merforbruket på 0,16 mill. kroner skyldes i hovedsak økte kostnader ifm flytting og etablering av drift i nytt legesenter og 

gjesteinnbygger oppgjør for innbyggere som har fastlege utenfor kommunen. 

 



             Inderøy kommune                  Årsrapport 2012  

 
                 4  

Fra 2012 er flyktningetjenesten skilt ut som eget område/ansvar i kontoplanen – og alle utgifter og inntekter knyttet til introduksjonsordningen og 

norskopplæringen er ført her. Flyktningetjenesten kommer i 2012 ut med et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner, det skyldes at mottaket av nye flyktninger til 

bosetting kom seint på året og dermed mindre utgifter. I tillegg hadde mange av de som fikk bosetting fått innvilget familiegjenforening noes som utløste 

større tilskudd enn budsjettert. Det ble avsatt 6,62 mill. kroner på driftsfond. 6 nye boliger ble tatt i bruk i september. 

 

Det beregnes en netto besparelse på lønn på andre områder enn barnevern på ca. 0,5 mill. kroner, dette er løst ved en reduksjon på 30% stilling ved Et sted 

og være og 20 % stilling ved Hyggestua. 

 

Aktiviteten på helse, rehabilitering og barnevern er i all hovedsak gjennomført i samsvar med budsjett og vedtatte planer. 

 

 


