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

Jorunn By Avløp  

Bygg  Roger Melting 

Vann  

Veg  

Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, veger og VA-ledninger. Aktiviteten i 2012 er i hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og 
økonomiplan.  
Hovedoversikten viser et regnskapsmessig negativt resultat på 1,0 mill. kroner (bygg+vei).  

 

Enhetens overordnede målsetning er: 

 å ha en miljøriktig drift 

 å bidra til et godt samarbeid med frivilligheten i de fagområder hvor de 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 
 

2012  Økonomiske tall  

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

1210 Eiendomsforvaltning 2108.000 1967.638 

1300 Administrasjonslokaler 1353.000 2767.424 

2210, 2220 Lokaler skole og barnehage 15688.000 15066.987 

2610 Institusjonslokaler 4150.000 4721.728 

2650 Kommunalt disponerte boliger -6035.000 -5886.434 

2321,2412,2423,2441 mfl. Andre kommunale lokaler 514.000 655.472 

3330,3340 Kommunale veier 6116.000 5868.526 

3350 Rekreasjon – tettsted 87.000 140.106 
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3390 Beredskap brann og ulykker 4406.000 4391.814 

3550 Innsamling husholdningsavfall -40.000 -53.500 

3600 Naturforvaltning og friluftsliv 322.000 215.602 

3810 Kommunale idrettsbygg og –anlegg 180.000 3.165 

3860 Kulturbygg og kulturaktiviteter 258.000 45.515 

2850 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde -1258.000 -304.922 

3250 Tilrettelegging/bistand næringsliv -48.000 -61.274 

3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak -17.000 939 

3400,3450 Produksjon og distribusjon vann 17.000 -899.167 

3500,3530 Avløpsrensing og avløpsnett 589.000 7.740 

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.)  

 

 
Bemanning År 2012 År 

2011(IK+MK) 

Antall årsverk 38,11 31+7,69 

Av dette faste årsverk 38,11 31+7,69 

 
Enheten har redusert faste årsverk med 0,58 %. Reduksjonen er innenfor bygg drift, og er i hovedsak resultat av at det er arealer som ikke lenger er i bruk. 
 
Driftsresultat: 
Alle tall i 1000. 

Hovedtall Økonomi – 
drift Bygg+Veg 

Regnskap 
2012 

Budsjett 
2012 

Avvik 
2012 

Avvik i % 
2012 

Brutto drift enhet 30042 29029 1013 3,49 

Netto drift enhet 29895 28944 951 3,29 

Resultatet ligger utenfor grenser satt i vedtatt målekart for Inderøy kommune (Nedre grense +/- 3%). 
 

Hovedtall Økonomi – 
drift Vann 

Regnskap 
2012 

Budsjett 
2012 

Avvik 
2012 

Avvik i % 
2012 

Brutto drift enhet -2539 -2146 393 18,3 

Netto drift enhet -899 17 916 5388 

Resultatet for drift ligger utenfor grenser satt i vedtatt målekart for Inderøy kommune (Nedre grense +/- 3%). 
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Hovedtall Økonomi – 
drift Avløp 

Regnskap 
2012 

Budsjett 
2012 

Avvik 
2012 

Avvik i % 
2012 

Brutto drift enhet -2956 -2463 493 20 

Netto drift enhet 8 589 581 99 

Resultatet ligger utenfor grenser satt i vedtatt målekart for Inderøy kommune (Nedre grense +/- 3%). 

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

 

Avviksforklaring  

Hovedtall Økonomi – drift:  

 økte utgifter til energi (500’)- gjelder innkjøp av pellets. I 2012 har kommune levert 

energi til det nye Helsesentret, men som ennå ikke er innkrevd (ca 200’). Øvrig 

merforbruk pellets er justering i forhold til strømforbruk på de bygninger som er 

tilkoblet anlegget. Energioppfølgingssystemet som kommunen har viser for øvrig at 

det innenfor enkelt områder bør fokuseres på energiriktig drift, da tallene siden 2010 

viser en stigning i temperaturkorrigert strømforbruk. 

 brøyting/strøing (380’) 

 ikke budsjetterte kostnader husleie (900’)- Kulturhuset: 220’+ ikke ref. mva 300’, 

Helsesenter 370’, Utøy barnehage 40’.  

 tilskudd i forbindelse med forsikringsoppgjør mv. (630’)  

 vakanser (300’) 

 

 Vann: Sparte lønnsutgifter (300).  Gebyrinntekter 40 mer enn budsjettert 

 Avløp: Økte lønnsutgifter(80), mindre slamlevering(310), lavere energibruk(160), 

lavere konsulentkostnader(100), lavere kostander adm+overføring private(270), 

lavere forsikringsutg.(70), økte utgifter til materialbruk(235), økte utgifter 

serviceavtaler(60), Kjøp av GPS(90) 
 

 

1.2. Kvalitet: 
Det har i løpet av 2012 ikke vært registrert nye avvik mht til inneklima i kommunale bygg. Det er gjennomført maling av Folkvang, Kvistadbakkan og Årfaldveien12. 
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Avløpsanleggene har fungert tilfredsstillende mht til rensegrad, dette unntatt Røra renseanlegg. Det planlegges for 2013 å bygge forbehandling for å fjerne 
kloakksøppel(tuer, bind mv) slik at renseprosess vil fungere optimalt/normalt. Når det gjelder vannforsyningen, så ble det i forbindelse med skifte av filtersand i Røflo 
vannbehandlingsanlegg kjørt rensing kun med 1 barriere. Det ble ikke registrert avvik på vannkvaliteten i den forbindelse. 
 
Det ble i 2012 gjennomført innbyggerunderøkelse. For fagområder som enheten har ansvar for, er tilbakemeldingen fra innbyggerne at de mer tilfreds enn det som er 
snittet for hele Norge.  
 

INVESTERING 

 

Investeringsprosjekter som det har vært jobbet med i 2012. 

 

S1 Gode oppvekst og nærmiljø 

6003- 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 forventes 

ferdigstilt vår 2013. 

 

7005- Branntetting Inderøyheimen 

Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. 

 

9202- Nytt høydebasseng Flaget 

Prosjektet ble oppstartet i 2010 og sluttført høsten 2012. Totale kostnader er kr. 9,776 mill. som er betydelig lavere enn budsjettert prosjektkostnad på kr. 

12,0 mill. Dette skyldes i sin helhet feilbudsjettering av moms. Det gjenstår etablering og tinglysing av festekontrakt på festet areal.  

 

9201 – Ledningsutskiftninger 

Det ble foretatt utskiftning av asbestledninger  i områdene: 

Bartnes- Klefstad- 1,2 km 

Kleppmyra - 0,6 km 

 

9203 – Skifte av filtersand Røflo vannbehandlingsanlegg 

Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. 
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9102 – Boligfelt Åsen – Røra 

Prosjektet ble godkjent høsten 2012 med en prosjektkostnad på kr. 16,5 mill. På prosjektet er det belastet kr. 354.000 i 2011 og kr. 841.000 i 2012. 

Prosjektet er ca. 2 mnd. forsinket og sluttdato er nå satt til 22.10.13. Kostnadsmessig ser rammen ut til å holde men brutto ramme må økes noe i forhold til 

endring av mva-regler for veg  - 25 % mva. fra 01.01.13. 

 

9104 – Utbygging infrastruktur Næssjordet Straumen 

Avsluttende arbeider med asfaltering og opparbeidelse grøntarealer er utsatt til våren 2013. Prosjektet er pr. 2012 gjennomført innenfor vedtatte rammer. 

 

9004- Vegomlegging Venna 

Prosjektet er i hovedsak avsluttet høsten 2012, men noe finpuss gjenstår våren 2013. Prosjektet har betydelige overskridelser – egen sak blir fremmet for 

politisk behandling. 

 

8501 – Biobasert sentralvarme Straumen/Venna 

Prosjektet er avsluttet men kun Inderøy helsehus og flyktningeboligene er påkoplet. Kostnader innenfor justert budsjettramme. 

 

9204- Renovering Røra avløpsrenseanlegg 

Er gjennomført innenfor vedtatte rammer. Sluttføring av arbeidene blir gjort i løpet av jan/feb 2013. 

 

6001- Mosvik skole oppgradering 

Prosjektet ble oppstartet med forprosjekt i gamle Mosvik kommune og kr. 1,3 mill. er belastet til og med 2011. Regnskapet for 2012 viser kr. 2,367 mill. i 

forbruk, betydelig lavere enn budsjettert kr. 7,250 mill. Totalrammen for prosjektet er på 23,250 mill. kr. Prosjektet blir noe forsinket og det er støtt på store 

utfordringer i det eksisterende kombinasjonsbygget (råteskader). Det vil bli lagt fram sak til politisk behandling når omfanget av behov for utbedringer er 

klart.  

 

7002 – Bygging av gjennomgangsboliger 

Er gjennomført innenfor vedtatte rammer. 

 

9050 – Oppgradering bygningsmasse Muustrøparken 

Er gjennomført innenfor vedtatte rammer. 
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S3 Miljøriktig drift 

 

9300 – Oppgradering eksiterende styringssystem for kommunale bygg 

Det er i løpet av 2012 gjennomført oppgradering av anlegg ved Inderøy Ungdomsskole. Det planlegges videre oppgraderinger i 2013. Prosjektet er innenfor 

vedtatte rammer. 

 

6005- Skifte av vindu Lyngstad skole 

Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. 

 

B1 God kvalitet på tjenestetilbudet 

 

9006 – Sakshaugvegen/Vennalivegen 

Sakshaugvegen ble oppgradert og asfaltert i 2012. Det gjenstår avslutning av kanter og asfaltering inn i avkjørsler, samt oppgradering/asfaltering av 

Vennalivegen(fra rundkjøring og til Sakshagvegen). Arbeidene forventes sluttført i 2013, og innenfor vedtatte rammer. 

 

9005 – Stoppeplass Flaget 

Er opparbeidet og grovplanert. Skilting og «sluttfinish» gjenstår. Forventes avsluttet i 2013. Er innenfor vedtatte rammer.  

 

 

M1 Godt arbeidsmiljø 

 

5103 – Nytt Rådhus- Byggetrinn 2. 

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. Prosjektet er belastet med kr. 3,908 mill. i 2012 – kostnadsrammen er på kr. 4,9 mill. Brutto ramme vil bli noe overskredet men 

tilskudd fra kommunesammenslåingsprosjektet til etablering av servicekontor på kr. 0,5 mill., vil medføre mindreforbruk i netto utgifter. 

 

 

6006 – Oppgradering Røra barnehage- stellerom 

Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. 

 

 

 Prosjekt som ikke er begrunnet i Balansert Målstyringsdokument-VP 
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6002- Salg av Framverran skole. 

Eiendommen er annonsert for salg i oktober/november, ved bruk av eiendomsmegler. Det var ved årets utgang ikke registrert konkrete tilbud på hele 

eiendommen.  

 

 

Prosjekt som skulle ha vært igangsatt men som er utsatt: 

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

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

 6008 – Tilgjengelighet for alle Inderøy ungdomsskole. Er utsatt i påvente av Skole/Kultur/Idrettscampus. 

 7004 – Oppgradering 3 bad og avlastningsrom Inderøyheimen. Ikke er igangsatt pga manglende ressurser. 

 

1.3.  
 

1.4. Planer: 
Revisjon Hovedplan Vann/Revisjon Hovedplan Avløp: Planene ble igangsatt i 2011, og det har vært jobbet i 2012 med hensyn til en ferdigstillelse jan/feb 

2013. 

Revisjon hovedplan Veg – sluttført behandlet i 2012. 

 

 

1.5. Fremtidige utfordringer : 

I løpet av 2012 ble det flere av de ansatte som fratrådte sine stillinger. Stillingene ble utlyst, men 
resultatet av søkermassen viser at det mangler søkere med høyere utdanning innen for fagområdene 
Vann og Avløp.  
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.  
  
Vi er nå 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 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 
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det vurderes andre og nye rekrutteringsmåter enn de som tradisjonelt brukes. 
 
Innenfor drift av bygg er antallet m2 som skal driftes økt. Dette kombinert med stillinger i vakanse 
oppleves/medfører lengre responstid på tjenestene.  
 

 

 
Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no 

 

 

 

 

 

http://www.inderoy.kommune.no/

