
 
 

Årsrapport 2012  
 

Inn-Trøndelag  
Regnskap og Lønn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Inderøy kommune                  Årsrapport 2012  

 
                 2  

1. Om resultatenheten 

 
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Marit Følstad Iversen   

  

  

  
 

 
2. Viktige hendelser 
 

Drift og utviklingstiltak i 2012: 

- Vi hadde ekstra arbeid i forbindelse med kommunesammenslåing av Inderøy og Mosvik kommuner 

- Det er gjennomført flere tiltak for å utnytte bruken av økonomisystemet bedre 

- Det er installert følgende nye moduler i økonomisystemet: 

o EHF Inngående faktura 

o EHF Utgående faktura 

o ERP Innfordring: Pilot på ny innfordringsmodul startet opp høsten 2012 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

290 Interkommunal samarbeid 17,8   9.815.227   10.123.000   307.773 

      

SUM Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn     

 
*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 
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Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

- Netto drift i tabellen viser hva kommunene samlet har betalt for vertskommunesamarbeidet. Avviket viser redusert utgift for kommunene. 

- Mindreforbruk som skyldes økt inntekt på innfordring samt noe reduserte driftsutgifter. 

 

 

 
4. Prosjekter og investeringer 2012 – framdrift og avvik 

 

Prosjekt / nye moduler som ble gjennomført / igangsatt i 2012: 

- EHF Inngående faktura 

- EHF Utgående faktura 

- ERP Innfordring 

 

Prosjektene styres og settes i drift av Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn, mens utgiftene føres i kommunenes investeringsregnskap. 

 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

- Å ha tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å tilfredsstille stadig nye krav i lover/forskrifter på fagområdene 

regnskap/lønn/fakturering/innfordring 

- Å ha tilstrekkelig med ressurser og kompetanse på økonomisystemet for å kunne ta i bruk funksjonalitet jf mer effektiv drift 

- Rekruttering av fagpersoner når flere av de ansatte går av med pensjon de nærmeste årene 

 


