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1. Innledning. Bakgrunn for utredningen. Opplegget 
Arbeidet med kommunereformen er i en utredningsmessig sluttfase – både på landsbasis og naturlig 

nok i Inderøy kommune. I løpet av våren 2016 skal kommunestyrene i norske kommuner vedta 

fremtidig kommuneløsning og melde fra til overordnede myndigheter om konklusjoner. 

Arbeidet med kommunereformen i Inderøy kommune er, etter vedtak i Inderøy kommunestyre, 

ledet  av en styringsgruppe bestående av formannskapet supplert med representanter for politiske 

partier som ikke er representert i formannskapet, tillitsvalgte og ungdomsrepresentanter.  

Politisk har kommunereformen vært gjenstand for behandling og/eller  orientering i de fleste 

kommunestyremøter og formannskap i fra tidlig høst 2014.  

I forbindelse med fremleggelsen av en felles utredning for kommunene Frosta, Levanger, Verdal, 

Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og Namdalseid fattet formannskapet i møte 30.11 følgende vedtak 

(mot en stemme) i samsvar med styringsgruppens tilrådning: 

Rådmannen bes om å følge opp den videre prosessen på følgende måte: 
 
1. I forhold til fakta vi har per i dag knyttet til kommunereformen, anser vi at Inderøy kan 
opprettholdes med dagens grenser. Rådmannen bes sikre en grundig utredning av 
selvstendighetsalternativet. 
 
2. Inderøy kommune vil fortsette samarbeidet med nabokommunene også i fremtida 
etter blant annet vertskommunemodellen. Vi vil også se etter nye felt for dette 
samarbeidet for å kunne gi gode fagmiljø og effektive tjenester. 
 
3. Inderøy er fortsatt opptatt av at det påbegynte samarbeidet om innherredsprogram del 
III videreutvikles, og rådmannen bes bidra til framdrift i arbeidet 
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4. Vi tar forbehold om at kommuner rundt oss ikke organiserer seg slik at det påvirker vår 
situasjon vesentlig. 

 

Fortolkning av vedtaket og oppdraget.  

Rådmannen har  fått i oppdrag å gjøre en «grundig» utredning av selvstendighetsalternativet.  

Dette fortolkes slik: 

Utredningen av selvstendighetsalternativet skal søke og beskrive konsekvenser av – og 

forutsetninger for - et valg om å videreføre dagens kommuneløsning. Det vil være naturlig å 

sammenholde dette mot alternative løsninger så langt som naturlig.  

Med forutsetninger oppfattes her beskrivelser av eventuelle behov for interne og eksterne grep for å 

motvirke de negative konsekvenser av å forbli en egen kommune. (f.eks utvidet interkommunalt 

samarbeid mv, jfr punkt 2 og 3 i vedtaket)  

For så vidt gjelder punkt 4 i vedtaket blir å avvente konklusjoner i våre nabokommuner. I denne 

utredning vil bli omtalt om – og eventuelt hvilke – scenarier som kan ha betydning for vurdering av 

selvstendighetsalternativet. 

Bærekraften til et alternativ "egen kommune" må vurderes opp mot ulike fremtidsscenarier for 

primært: 

1. Kommunens oppgaver (kommunen som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler 

og demokratisk arena), og krav til kvalitet på oppgaveløsing 

2. Økonomiske rammebetingelser, som inntektssystemet 

Realismen eller bærekraften i selvstendighetsalternativet kan nok sannsynliggjøres uten å 

sammenligne med alternative kommunestrukturer. (en større kommune)  

En vurdering av den beste løsning for Inderøys innbyggere krever systematisk sammenligning med en 

eller flere alternative sammenslåingsalternativer. Det nærmeste vi kommer er i så måte beskrivelsen 

av 4 K alternativet i TFOUs rapport «Utredning av kommunetruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og 

Inderøy og en grovere beskrivelse av ulike alternativer på Innherred i rapporten 

«Kommunereformen. Rapport felles utredning for kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, 

Verran og Namdalseid.» 

I denne utredningen vil vi i stor grad bruke datamaterialet fra de to nevnte utredninger som grunnlag 

uten å fokusere for mye på sammenslåingsalternativer. 

 

Metodikk og datagrunnlag. Leseveiledning. 

Vi har forsøkt å korte ned denne utredningen til å ta inn informasjon og analyser av betydning for 

evalueringen  av null-alternativet.  
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Det har ikke vært ansett nødvendig å gjøre ytterligere innsamling av primærdata for å kunne besvare 

problemstillingen. Vi bygger i stor grad på allerede innhentede data, jfr. Tfous 4 K utredning og den 

felles 8 K utredningen. Disse utredningene inngår som vedlegg til selve saken. 

Alle utredninger eller dokumenter som det henvises til – eller refereres fra - vil kunne hentes fram fra 

vår hjemmeside – se spesielt området Kommuneformen.  

På dette området vil for øvrig den alminnelig interesserte kunne finne alle sentrale dokumenter 

(nasjonale og regionale) av relevans for kommunereformen, beskrivelse av kommunens eget 

prosjekt/prosess og den politiske behandling med saksframlegg og vedlegg i Inderøy kommune fra 

oppstart medio 2014 og til i dag. 

Alternativt eller supplerende: Denne utredningen, sammen med 4 K utredningen og 8 K utredningen 

mv, inngår som vedlegg til rådmannens saksframlegg og hvor rådmannens konklusjoner og innstilling 

formuleres. Når det gjelder verdsetting og vurderinger av alternative kommunesammenslåinger så er 

dette kommentert i selve saksframlegget. 

2.Kommunereformens premisser. Frivillig kommunesammenslåing. 

Utredningsplikten. 
 

Sentrale begrunnelser for kommunereformen. 
Den politiske majoritet har over tid vært enige om behovet for en reform; med variasjoner i 

prioriteringen av saken og med ulike begrunnelser. De viktigste begrunnelser sammenfattes: 

1. Norske kommuner er generalistkommuner. Alle har ansvaret for de samme oppgavene. De 

minste kommunene vil ha problemer med, innenfor akseptable økonomiske rammer, å 

ivareta stadig økende kvalitetskrav i tjenesteytingen, og rettssikkerheten knyttet til tildeling 

av tjenester. Med økende oppgavetilfang vil utfordringene bli større. Det vises her særlig til 

de spesialiserte tjenestene hvor rekruttering av fagpersonell kan være spesielt utfordrende. 

 

2. Interkommunale samarbeidsløsninger vil være nødvendig på noen områder nærmest uansett 

kommunestruktur. (Også Oslo kommune er deltaker i slike). Om interkommunale 

samarbeidsløsninger for oppgaveivaretaking blir svært omfattende, som vil være tilfelle for 

småkommunene, så svekker det kommunedemokratiet.  

 

3. Ressursutnyttelse og arealplanlegging/disponering, spesielt i tettbygde strøk.  Det opereres 

med et kriterium «funksjonelle samfunnsutviklingsområder» som en forutsetning for en god 

kommunestruktur. I sentrale befolkningstette områder vil arealtilgang være kritisk både for 

bo- og næringsetablering. For alle utfordringer kan samarbeid være svaret. Risikoen for 

samfunnsmessig «suboptimalisering» er likevel betydelig når det er flere suverene 

beslutningstakere involvert.  

 

I mindre tettbygde strøk, med i prinsippet god tilgang til arealer, kan suboptimaliseringen ta 

en annen form. Typisk vil være overinvesteringer i tilrettelegging av arealer for nærings- og 

boligutbygging som det egentlig ikke er behov for regionen sett under ett. 
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Som kontrast til en relativt bred enighet om behovet for en kommunereform, står den faktiske lokale 

interessen for frivillig å gå sammen i større kommuneenheter.  

Det store antall kommuner har fram til nå i prosessen vært relativt tilbakeholdne med å gå inn i 

konkrete samtaler/forhandlinger med andre kommuner om mulige sammenslåinger. Dette har sin 

egentlige bakgrunn i det norske kommuneinntektssystemet som understøtter dagens 

kommunestruktur gjennom omfattende overføringer – for å sikre utgiftsutjevning for tungdrevne 

kommuner og inntektsutjevning for å sikre inntektssvake kommuner. Det vil på denne måten være 

vanskelig å se åpenbare økonomiske begrunnelser for feks små tungdrevne og inntektssvake 

kommuner å gå inn i større enheter. 

I disse dager er Regjeringens forslag til nytt finansieringssystem for kommunene lagt ut på høring. De 

viktigste prinsipper i dagens inntektssystem videreføres, men Regjeringen er klar på at 

tilskuddselementer som konserverer dagens kommunestruktur skal fjernes/svekkes. (samfunnet skal 

ikke betale for at ”noen” velger å være frivillig små) Det gjenstår å se i hvilken grad de forslag og 

signaler som ligger i høringsdokumentet motiverer til mer reelle diskusjoner lokalt om hva som er en 

fornuftig framtidig kommuneinndeling. 

 

 

Forventninger til kommunene. Kommunenes utredningsplikt . 

Vurderingskriterier. 
 

Målet for kommunereformen er gjennomgående større og mer robuste kommuner.  Det er samtidig 

målsettingen å nå dette målet gjennom frivillige beslutninger på grunnlag av grundige pålagte 

utredninger. 

Det statlige oppdraget – eller pålegget – til norske kommuner er å gjennomføre en utredning som 

skal danne grunnlag for en beslutning om hva som er beste framtidisløsning for nåværende 

kommuner; å beholde dagens kommune eller slå seg sammen med en eller flere for å løse 

oppgavene. 

Det er skissert en rekke kriterier som grunnlag for vurdering og vi vil – i denne utredning – ta 

utgangspunkt i disse. 
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3.Utredninger og behandlinger i Inderøy kommune 
 

a. Politiske vedtak gjennom prosessen 

Kommunereformen har vært tema i Inderøy kommunestyre og i Inderøy formannskap-  som 

beslutningssaker eller referat/orienteringssaker – fra reformen ble lansert i forbindelse med 

kommuneøkonomiproposisjonen i 2014. Se også beskrivelse foran om bakgrunnen for denne 

utredningen. 

Kommunestyrebehandlingen og vedtakene må sees på bakgrunn av den generelle usikkerhet som 

har vært om hva som ville være en hensiktsmessig måte og følge opp reformspørsmålet på.  

Inderøy kommune har søkt å koordinere både prosess og utredning med øvrige kommuner i inn-

Trøndelagssamarbeidet spesielt og samarbeidende kommuner i Innherred spesielt.  

 

Vedtak i Kommunestyret - 13.10.2014  

Rådmannens notat tas til orientering. Inderøy kommune slutter seg i hovedsak til 
vurderingene i rådmannens notat og ber om at det gjennomføres en lokal utredning slik 
Stortinget har ønsket.  

Utredningen skal belyse temaer som er omtalt i tilleggsnotatet. Rådmannen bes vurdere om 
det er mulig og forsvarlig å gjennomføre dette innen fristen som Stortinget har satt og hvilke 
ressurser som er nødvendige.  

Utredningen skal fokusere på fordeler og ulemper for kommunens innbyggere.  
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Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være 
frivillig og kommunestyret tar endelig stilling til sammenslåingspørsmålet etter 
folkeavstemmingen.  

 

Vedtaket i kommunestyret 13.10.2014 er enstemmig og i samsvar med formannskapets innstilling.  

Rådmannens notat finnes på vår hjemmeside. Notatet sammenfatter kommunereformens bakgrunn 

og begrunnelse, tolker det statlige utredningskravet og skisserer et foreløpig opplegg for arbeidet 

med kommunereformen i Inderøy kommune. Kommunestyrets vedtak klargjør at Inderøy kommune 

vil ivareta sitt utredningsansvar og forberede en sak om framtidig kommunestruktur innen de frister 

som staten har trukket opp. Det innebærer at kommunene innen medio 2016 skal fatte vedtak om 

framtidig strukturløsning. Det forutsettes en rådgivende folkeavstemning før en eventuell beslutning 

om sammenslåing.  Dette klargjør at kommunestyret ikke vil nøye seg med ulike former for høringer, 

innbyggerundersøkelser mv som grunnlag for en såvidt viktig beslutning.  

 

Kommunestyret fattet i 10.12.2014 et nytt vedtak med følgende ordlyd: 

Det arbeides videre med kommunereformen ut fra en framdriftsplan med endelig beslutning 
våren 2016.  

Utredning på konseptnivå for alternativene «Inderøy kommune» som egen kommune og 
«Kommune Inn-Trøndelag» (4–K med Verran, Snåsa, Steinkjer og Inderøy) basert på dagens 
regionsamarbeid kan igangsettes så langt det er formålstjenlig.  

Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av formannskapet og en representant fra hvert av 
de partiene som ikke er representert i formannskapet.  

Nærmere mandat som grunnlag for eventuell endelig utredningsbeslutning, behandles og 
konkluderes i kommunestyret i marsmøtet.  

Før kommunestyrets behandling i mars bør det på konseptnivå vurderes alternative eller 
supplerende løsninger til 4- K slik:  

Kommune Inn-Trøndelag (4-K alternativet) med Verdal/Leksvik/Namdalseid.  

Inn-Trøndelags/Innherredskommunen. En større kommunekonstruksjon på Innherred som 
også inkluderer Levanger/Frosta.  

Kommune «Inderøy – med en eller flere av Verdal/Levanger/Frosta  

Dette vedtaket klargjør på nytt at utredningsansvaret skal ivaretas innen statlige gitte frister og gir en 

noe mer presis retning på utredningen. Det klargjøres at en utredning på ”konseptnivå” av 

alternativet 4 K kan igangsettes. Dette er klarsignal til å bruke ressurser på en tidligfaseutredning av 4 

k-alternativet (dagens regionsamarbeid) dog slik at dette alternativet ikke skal utredes på et nivå som 

kan oppfattes som om Inderøy kommune har tatt noe retningsvalg (nord/sør) for en eventuell 

kommunesammenslåing. Et mer presist mandat for en utredning som grunnlag for en mulig 
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beslutning om retningsvalg ble forskjøvet til mars – dog på grunnlag av noen foreløpig skisserte 

hovedalternativer. 

Med grunnlag i dette vedtaket – og delvis på noen punkter likelydende vedtak i andre 

kommunestyrer i Inn-Trøndelagssamarbeidet – ble initiert et tidligfasearbeide med en 4 K-utredning.  

Inderøy kommunestyres vedtak bidrog også til å utløse en henvendelse fra Leksvik kommune om en 

mulig felles utredning.  Formannskapene møttes ultimo januar 2015 for en gjensidig orientering. Det 

ble ikke konkludert i møtet; som kjent har Leksvik i ettertid prioritert utredning sørover mot Rissa og 

levert søknad om kommunesammenslåing med Rissa. 

Kommunestyret hadde saken på ny på dagsorden i møte 23.03.2015: 

Redegjørelsen tas til orientering.  

Avklaring av alternative utredninger, jfr. Kommunestyrets vedtak i desember, utsettes til juni. Det 
vises til kommende oppgave- og regionmeldinger.  

Utredninger av alternative kommunestrukturløsninger i Inn-Trøndelag/Innherred bør skje i et tett 
samarbeid på tvers av grensene for nåværende samarbeidsregioner  

Inderøy kommune deltar i felles innbyggerundersøkelse, jfr invitasjon fra KS og fylkesmannen.  

Oppdatert plan for informasjon og medvirkning kan legges til grunn for videre arbeid  

Inderøy kommune slutter seg til utkast til mandat for en utredning omkring framtidig 
kommunestruktur i regi av Inn-Trøndelagsregionen.  

Styringsgruppen for Kommunereformen utvides med tillitsvalgtrepresentasjon tilsvarende 
representasjon i Administrasjonsutvalget og to ungdomsrepresentanter utpekt av Ungdomsrådet.  

Vedtaket i mars innebærer en forlenget utsettelse av beslutning om konkrete alternativer for 

retningsvalg. Dette må forstås på bakgrunn av behovet for samtidige vedtak i andre kommunestyrer 

om felles utredninger.  På dette tidspunkt forelå ikke konkrete samarbeidsinvitasjoner om felles 

utredninger fra andre enn de øvrige 4-k kommunene.  

Vedtaket presiserer behovet for et utvidet samarbeid på Innherred omkring utredningen. Dette 

punktet er senere fulgt opp gjennom den fellesutredningen om primært faktagrunnlag omfattende 

kommunene fra Frosta til Namdalseid som ble lagt fram i oktober. (tidligere referert til) 

Kommunestyret vedtok å gjennomføre en innbyggerundersøkelse som et ledd i forankrings og 

informasjonsgrunnlaget og godkjente en oppdatert plan for informasjon og medvirkning. Etter 

marsmøtet i kommunestyret har styringsgruppen for kommunereformen bestått av 

administrasjonsutvalget, med tillegg av representanter fra partier ikke representert i formannskapet 

og to ungdomsrepresentanter. 

På det tidspunkt kommunestyret i juni var samlet forelå ikke noe grunnlag for å iverksette konkrete 

alternative utredninger, jfr.  marsmøtets vedtak punkt 2. Dette foreligger egentlig ikke før i desember 

etter at kommunestyrene i Verdal og Levanger har gjort vedtak om å få vurdert nærmere 
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kommunestrukturer hvor Inderøy inngår. Ordfører gav i møtet kommunestyret en kort oppdatering 

på status i kommunereformarbeidet i forbindelse med sak om Innherredssamarbeidet. 

Kommunestyremøtene (avgående og påtroppende) 28.09 hadde ikke kommunereformen på 

sakskartet. Det samme gjelder kommunestyremøtet i desember. Det vises til vedtak i formannskapet 

som danner grunnlaget for denne utredninger 

 

 

b. Informasjons- og forankringsprosesser 

Regjeringen har i sitt opplegg for utforming av en kommunereformprosess vektlagt informasjon og 

brede høringsprosesser.  Målsettingen er å få til en bred diskusjon om fordeler og ulemper ved den 

nåværende kommunestruktur – ut i fra en antagelse om at en slik bevisstgjøring vil øke 

sannsynligheten for ”frivillige” valg om kommunesammenslutninger. 

Inderøy kommunes har søkt å ivareta utredningsplikten ut fra våre forutsetninger og med en 

fremdriftsplan søkt samordnet med våre samarbeidende kommuner i Innherred – både i og utenfor 

Inn-Trøndelagssamarbeidet. 

Konkrete oppfølgningspunkter kan sammenfattes, jfr også vedtatt plan for informasjons- og 

medvirkning av mars 2015: 

1. Tidlig skissert plan for informasjon og høring, herunder forutsatt bruk av rådgivende 

folkeavstemning for det tilfellet at et konkret alternativ til null-alternativet ”egen kommune” 

ville være aktuelt. Se kommunestyrets behandling av oktober 2014. 

 

2. Utvikling av en prosjektside for kommunereformen på hjemmesiden. 

 

3. Bruk av de faste sidene i Kommunal info i Inderøyningen for presentasjon av 

kommunereformen 

 

4. Etablering av utvidet styringsgruppe med bredest mulig politisk representasjon og 

representasjon fra organisasjonene og ungdom. Tilnærmet månedlige møter i 

styringsgruppen. 

 

5. Gjennomføring av innbyggerundersøkelse i mars 2015 for innhenting av informasjon om 

undersøkelse av hvilke faktorer som Inderøys befolkning er opptatt av i relasjon til 

kommunereformen. (se eget avsnitt) 

 

6. Gjennomføring av ungdomskonferanse for Ungdomsskolen i april for å innhente synspunkter 

og vurderinger fra ungdom - i regi av Ungt entrepenørskap. Det er planlagt en tilsvarende 

seanse for videregående skoles elever. 

 

7. Gjennomføring av 6 åpne grendemøter i månedsskiftet mai/juni for informasjon og foreløpig 

høring. Ordfører presenterte fakta og kommuneledelsens foreløpige vurderinger av 
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prosessen. Gruppearbeider og synspunkts-, og spørsmålsrunder. 

 

8. En del aktiviteter er ikke gjennomført eller forskjøvet i tid ut fra en konkret vurdering av 

hensiktsmessighet.  I god tid før kommunestyrets endelige behandling i juni vil det bli 

gjennomført nye brede informasjons- og høringsmøter – eventuelt også møter rettet særskilt 

mot interesseorganisasjoner i Inderøy samfunnet. Det forutsettes rådgivende 

folkeavstemning dersom det det senere på våren skulle foreligge et reelt alternativ til 

nullalternativet ”Egen kommune”. 

 

 

c. Delutredninger  

 

Innherredsutredningen. Felles utredning for Frosta, Levanger, Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa 

og Namdalseid. 

Som ledd i arbeidet med å utrede et samlet grunnlag for valg av fremtidig kommuneløsning, har disse 

kommunene samarbeidet om en felles analyse/utredning. En administrativ/faglig arbeidsgruppe la i 

oktober 2014  fram en rapport.  

Denne ble behandlet i styringsgruppen for kommunereformen – og formannskapet – i møte 

21.10.2015. I samme møte gjorde formannskapet vedtaket som danner utgangspunkt for 

”nullalternativsutredningen” – og med et punkt som nærmest konkluderer ”null-alternativet” som 

prioritert med forbehold om vesentlige endringer i rammebetingelser. (naboers valg og 

inntektssystemet) 

Rapporten er å finne på vår hjemmeside – under Kommunereformen. Rapporten har et omfattende 

vedleggsmateriale over nøkkeltall, kommunevis og for de alternativene som er aktuelle. 

Hovedpunktene er sammenfattet i rådmannens saksforelegg til sak 91/15 og det vises til disse.  

Noen få postulater eller konklusjoner fra rapporten av relevans sammenfattes: 

- Rapporten konkluderer med at det ikke er grunnlag i ”tallene” for å konkludere alternativ. 

Det er ikke ”funnet overraskende forhold som hverken er i favør eller i disfavør av aktuelle 

alternativ”. 

 

- Med grunnlag i den observasjon at arbeidsregionene er mye større enn dagens kommuner 

anføres at ”kommunene pr i dag i stor grad primært tar ansvar for næringsliv i egen 

kommune, og slik kan dagens kommuneinndeling hemme en samlet utvikling av 

arbeidsregionene”. 

Det siste perspektivet er sentralt for tilhengerne av kommuneform. Den offentlige tilretteleggingen 

for infrastruktur – både for folk og næring – kan bli suboptimal. Det planlegges boligfelt, 

tomtetilrettelegging for næringsliv og infrastruktur motivert av ønsket om å få folk og næring til å 

lokalisere seg innenfor kommunegrensen og ikke hvor det i den samlede bo og arbeidsmarkedsregion 

er naturlig – ut fra behov, økonomi og miljø.  
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4-K utredningen. Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. 

Trøndelag forskning og utvikling har fått utarbeidet en større rapport som beskriver forutsetninger 

og konsekvenser av alternative løsninger for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Disse 

kommunene samarbeider i dag innenfor for Inn-Trøndelagsregionen.  

Denne utredningen er forankret i vedtak i politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen med 

grunnlag i bakenforliggende politiske vedtak i kommunestyrene. Rapporten sammenligner 4 k-

alternativet med nullalternativet for de fire kommunene. 

Rapporten bygger på kvantitative data og spørreundersøkelser blant kommunenes politikere og 

ledelse. Rapporten inngår som en del av grunnlaget for Inderøy kommunes behandling av framtidig 

kommuneløsning. Rapporten kan leses på vår hjemmeside – Kommunereformen. 

Rapporten sammenligner null-alternativet med et 4 K alternativ ut fra kommunenes 

kjerneansvarsområder – tjeneste(velferdsproduksjon), myndighetsutøvelse, samfunnsutviklerrollen 

og demokratirollen.  Det gis en rangering etter de antatt viktigste kriterier for evaluering av 

kvaliteten i disse rollene. 4K rapporten vil bli nærmere omtalt senere i denne utredningen. 

Det er 4 K rapporten som gir den grundigste beskrivelse av et alternativ til nullalternativet ”Egen 

kommune”. 8 K rapporten er mer summarisk og mindre beskrivende av andre  alternativer. Det er 

således naturlig at det er resultater og analyser i 4 K utredningen som vi i størst grad gjøre nytte av i 

denne utredningen. 

4 K utredningen også kan på mange måter oppfattes som en generell beskrivelse av konsekvenser av 

en kommunesammenslåing for vår kommune. Det er liten grunn til å tro at de beskrevne effekter for 

Inderøy ville kommet ut vesentlig annerledes om en kommunesammenslåing feks sørover ble 

beskrevet, jfr. også g som beskriver  
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Inderøy kommune som egen kommune. Forutsetninger framtid. 

Rammebetingelser 
 

Nytt inntektssystem – generelle betraktninger 
Bærekraften i et «selvstendighetsalternativ» er avhengig av at kommunens rammebetingelser over 

tid ikke kommer vesentlig dårligere ut enn øvrige kommuner. 

Når er forutsetningene for å velge en kommunesammenslåing generelt til stede ? Krysningspunktet 

kan beskrives på ulike måter avhengig av perspektiver: 

- Ledelses- og styringsperspektivet. Når rammebetingelsen ved å bestå som egen kommune 

fremstår som så ugunstige at egenverdien av å være «herre i eget hus» ikke står i forhold til 

ulempene ved å måtte ta ansvar for tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. 

 

- Tjenesteperspektivet. Når det fremstår som mer sannsynlig at en ny kommune vil være 

bedre i stand til over tid å opprettholde kvalitet og kvantitet i tjenesteytingen til "våre" 

innbyggere. 

 

- Samfunnsutviklingsperspektivet. Når det framstår som mer sannsynlig at en ny 

kommuneorganisasjon  – selv med en annen sentrumsorientering – vil kunne komme til å 

gjøre mer for å bidra til utviklingen av våre lokalsamfunn/våre nærområder.  

 Mosvik kommunes politiske og administrative ledelse kom til en (tilnærmet) felles erkjennelse i 

2008/2009 at alle disse betingelsene var oppfylt og inviterte til kommunesammenslåing med Inderøy. 

Den åpenbart mest avgjørende rammebetingelse er de økonomiske; vil vår kommunetype gis 

økonomiske muligheter i fremtiden til å løse fremtidige oppgavekrav på en forsvarlig og 

kvalitetsmessig akseptabel måte? 

Dette er i siste instans et politisk spørsmål. Gjeldende inntektssystem har som uttrykt forutsetning at 

enhver kommune – uansett størrelse - skal gis muligheter for å gi et godt tjenestetilbud.  

Dette "løses" i det nåværende inntektssystemet gjennom betydelige (relative) omfordelinger av 

skatteinntekter til norske kommuner for å utligne inntektsforskjeller og  ulike utgiftsbehov. (for 

eksempel knyttet til avstand)  

På det tidspunkt dette skrives legger Regjeringen fram sitt forslag til nytt framtidig inntektssystem for 

norske kommuner. Det forventes at dette forslaget vil endre på det grunnleggende prinsipp om at 

enhver kommune skal finansieres slik at den er i stand til å ivareta en forsvarlig og kvalitetsmessig 

tjenesteyting. 
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Nytt inntektssystem – grunnlag høringsnotat av desember 2015. 
 

Regjeringen har sendt ut på høring et forslag til ny innretning på inntektssystemet for kommunene. 

Endelig forslag til løsning vil bli fremmet i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2017 og med 

sikte på implementering fra budsjettåret 2018. 

En hovedpremiss er å søke å gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold til 

kommunesammenslåing. Inntektssystemet skal som i dag kompensere for "ufrivillige" merkostnader 

på tjenestenivå som følge av store avstander og mindre enheter, men ikke for "frivillige" 

merkostnader på kommunenivå som følge av ”uhensiktsmessig” oppsplitting i mange kommuner i et 

funksjonelt samfunnsutviklingsområde. 

Konkret er forslagene: 

1. Basistilskuddet i rammetilskuddet – hvor i dag alle kommuner tildeles en fast sum på 13,4 

mill.  kroner – legges om og knyttes til et "strukturkriterium". Strukturkriteriet sier noe om 

avstander og spredtbygdhet. Indikatoren er gjennomsnittlig reiseavstand pr innbygger for å 

nå et antall av 5000 innbyggere. Inderøy kommer ut med 9,6 km. Med grunnlag i alternative 

”referanseavstander” for fastsetting av tilskudd på hhv 25,4, 16,4 og 13,4 km kommer 

Inderøy kommune ut med et tap på fra 1,7 yil 5,2 mill kroner. 

 

2. Øvrige kriterier og vekter/nøkler  i rammetilskuddet. Kriteriene Urbanitet og Norskfødte 6-

15 år med innvandrerforeldre (eks Skandinavia) tas ut. Et kriterium aleneboende 30-66 år tas 

inn. Det er forsåvidt ingen vesentlige endringer, men det samlede utslag for Inderøy 

kommune er negativt med et inntektstap på ca 3,6 mill. kroner. Det samlede inntektstap for 

Inderøy kommune av omleggingen av basistilskuddet og andre elementer utgjør altså fra 5,3 

mill. kroner til 8,8 mill. kroner. 

 

3. Regionalpolitisk/Distriktspolitiske tilskudd.  Inderøy kommune oppebærer pt. ca. 6,1 mill. 

kroner i regionalpolitiske tilskudd i form av et "distriktstilskudd". Regjeringen skisserer i 

høringsnotat en forenkling av de regionalpolitiske tilskudd - p.t. Nord-Norge og 

Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, (under 3200 innbyggere), og Distriktstilskudd (Sør-

Norge) til et Nord-Norge tilskudd og et Sør-Norge tilskudd. Dette tilskuddet skal spisses og 

sees i sammenheng med øvrige distriktspolitiske virkemidler, jfr. for eksempel 

arbeidsgiveravgiften. Det er vanskelig å lese seg til en sannsynlig konsekvens for Inderøy for 

så vidt gjelder dette elementet, men det er grunn til å forvente at det endelige forslaget vil 

vise en reduksjon i tilskuddsnivået til vår kommunetype. 

 

4. Skatteutjevning.  Det ligger en betydelig inntektsutjevning til fordel for inntektssvake 

kommuner i nåværende inntektssystem. Det er redegjort for status og mulige konsekvenser 

av endringer i høringsdokumentet, men det ikke lett å oppfatte konkrete signaler om 

endringer til lempe eller ulempe for kommunegruppene generelt, eller vår kommune 
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spesielt. Dette elementet vil bli konkludert i det endelige forslaget som kommer til våren. Det 

skal tilføyes at den nåværende regjering kan være noe mer tilbøyelig til å redusere omfanget 

av inntektsutjevningen enn det motsatte. 

 

5. Ingar. Inntektsgarantiordningen er en mekanisme som sikrer at ingen kommune fra ett år til 

et annet får en inntektsøkning som er kr. 300,- pr innbygger mindre enn snittveksten i 

kommunene. (etter finansiering av ordningen/alle kommuner bidrar til ordningen met et 

beløp pr innbygger) Dette utgjør ca 2 mill. kroner for Inderøy kommune. Ordningen 

forutsettes videreført. 

 

Vi ser at det fram til Regjeringen legger fram kommuneøkonomiproposisjonen, vil være usikkerheter 

om den endelige effekt av omleggingen av inntektssystemet. Vi har valgt å bruke et inntektstap på 5 

mill. kroner som beste fall og et tap på 12 mill. kroner som verste fall, i våre framskrivninger av de 

økonomiske rammebetingelser for nullalternativet – se nedenfor.  

Det kan godt være at 12 mill. kroner som verste fall er optimistisk i et langsiktig perspektiv, hvis en 

hensyntar muligheten for at inntektsutjevningen i inntektssystemet over tid eventuelt kan bli 

svekket. 

 

Kommunereformen.  Økonomiske forutsetninger forøvrig. 
Et nullalternativ vil innebære at man fraskriver seg økonomisk støtte – forutsatt tildelt dem som har 

fått godkjent sammenslåing innen 01.01.2018. Det er tre tilskuddselementer: 

Dekning engangskostnader 

Dette er kostnader som medgår til selve sammenslåingsprosessen. Midlene fordeles etter hvor 

mange kommuner som slår seg sammen og hvor mange innbyggere som er omfattet. Minstestøtten 

for 2 kommuner med inntil 20000 innbyggere er 20 mill. kroner og maksstøtten til 5+ kommuner med 

over 100000 innbyggere er 65 mill. kroner. For det beskrevne alternativet 4 K blir støtten 45 mill. 

kroner. 

Reformstøtte 

Reformstøtten er egentlig en ren økonomisk motivasjon for å velge sammenslåing. For det beskrevne 

4 K alternativet er tilskuddet på 25 mill. kroner 

I sum utgjør engangstilskuddet 2,8 % av samlede årlige driftsinntekter for de aktuelle kommunene 

Inndelingsstilskudd 

Inndelingstilskudd er differansen mellom nytt rammetilskudd og gammel og hvor kommuner som 

fatter beslutning om sammenslåing beholder differansen i 15 år for deretter å få det nedtrappet med 

20 % årlig. Det er viktig å merke seg gjeldende forutsetninger fra Regjeringen om at de kommuner 

som beslutter sammenslåing under den tidsplan som er lagt for kommunereformen, får 

inndelingstilskuddet beregnet etter gjeldende inntektssystem. Dette gir et klart økonomisk motiv for 

mindre kommuner til ikke å utsette beslutninger om sammenslåing. 
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Inndelingstilskuddet for en tenkt 4 K kommune er anslagsvis 50.3 mill. kroner. Dette utgjør i 

underkant av 2 % av de samlede driftsinntekter pt. Det er egentlig inndelingstilskuddet som 

representerer et egentlig vesentlig økonomisk incitament for sammenslåing nå. En utsettelse av en 

beslutning om gjennomføring av en kommunesammenslåing av feks 4 K, vil kunne gi et inntektstap i 

størrelsesorden 10-15 mill. kroner årlig. 

  

 

 

Skatte-
% 

Småkommun
etilskudd 

Distrikts-
tilskudd 
Sør-No 

Namdals 
tilskudd 

Basist
illegg 

Sum 
inndeling
stilskudd 

Steinkjer 74,2 
 

10 783   13 180 
 Verran 52,3 5 475   13 180 
 Snåsa 69,6 5 475  3 636 13 180 
 Inderøy 74,8 

 
6 130  13 180 

 Sammenslått (4 
kommuner) 73,2 10 950 20 781 3 636 39 540 50 258 

 

Tabellen beskriver størrelse på småkommunetilskudd, distriktstilskudd, Namdalstilskudd og 

basistillegg – alle tilskuddselementer som skal bidra til å kunne sikre velferden i småkommuner og 

distriktskommuner. Bemerk utjevningselementet knyttet til inntektsutjevningen og som 

representerer det største bidraget til å gjøre inntektssvake kommuner i stand til å tilby tjenester på 

akseptabel standard. Kommune under 90 % av landsgjennomsnittet i inntekter får dette kompensert 

100 % gjennom inntektsutjevningen. I tillegg kompenseres for en del av mindreinntekten under 100 

%. Det ligger betydelige overføringer til inntektssvake kommuner i dette systemet. Om en videre 

hensyntar at mange distriktskommuner hører til arbeidsgiveravgiftssone 2 og 3 så så er det åpenbart 

at mange små kommuner er svært avhengig av samfunnets vilje til å opprettholde distriktene.  

Regjeringen har i høringsforslaget til nytt inntektssystem ikke foreslåtte endringer her, men det er 

åpenbart at den nåværende politiske majoriteten har andre prioriteringer her enn den forrige.  

Videre er det viktig å være oppmerksom på at de økonomiske forutsetninger for en eventuell senere 

kommunesammenslåing vil være annerledes, og sannsynligvis dårligere enn en 

kommunesammenslåing som er godkjent før 01.01.2018. Støtte- og overgangsordninger for senere 

kommunesammenslåinger vil ikke basere seg på dagens inntektssystem og  -nivå, og dermed vil de 

etter all sannsynlighet være lavere.  

Sone for arbeidsgiveravgift, distriktspolitisk virkeområde og landbrukstilskudd. 

Regjeringen har i høringsgrunnlaget for forslag til nytt inntektssystem uttalt at småkommunetilskudd 

og regionalpolitiske tilskudd må sees i sammenheng – også i sammenheng med andre 

regionalpolitiske virkemidler så som differensiert arbeidsgiveravgift. 

Inderøy kommune hører til sone 2 og betaler 10,6 % arbeidsgiveravgift. Det utgjør en besparelse på 

ca 10 mill.kroner.  Ved en eventuell kommunesammenslåing (enten nord eller sør) er det det 

overveiende sannsynlig at nykommunen vil bli kategorisert i sone 1. Dette vil i så fall først få effekt 

fra 2021 når neste revisjon skal skje.  
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Dette kan tilsynelatende styrke nullalternativet ”Egen kommune”. Hensett til Regjeringens klare 

signaler om at inntektssystem og andre statlige rammebetingelser skal være sammenslåingsnøytrale, 

er det lite sannsynlig at Inderøy kommune som egen kommune innenfor dagens grenser vil forbli i 

sone 2. I våre fremskrivninger av økonomiske scenarier for nullalternativet har vi forutsatt at Inderøy 

kommune kommer over i sone 1 fra 2021 uansett alternativ. 

Når det gjelder landbruket så er i praksis fastslått at valg kommunestruktur ikke skal påvirke 

bøndenes inntektsgrunnlag. 

 

Fremtidige oppgaver 
Regjeringen la i mai i år – i forbindelse med kommuneøkonomiproposisjonen – fram forslag til mulige 

nye oppgaver for fremtidens kommuner. (Meld. St. 14 (2014-2015), Innst. 333 S (2014-2015))  

Det er tre hovedforutsetninger for en framtidig rasjonell kommunestruktur: 

- Regionorganiseringen 

- Oppgavene 

- Finansieringssystemet 

Det er regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og endringer i regionalt folkevalgt nivå 
samtidig, slik at både nye kommuner og ny regional inndeling kan iverksettes fra 1. januar 2020. Det 
tas sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, 
samtidig med forslag om ny kommunestruktur og nytt folkevalgt regionalt nivå.  

Oppgavemeldingen kom først. Det nye inntektssystemet er skissert i en høring av desember 2015. Og 

regionløsningen utredes med sikte på en melding 2016 – dvs. Regjeringen avventer kommunenes 

konklusjoner vedrørende framtidig struktur før man konkluderer regionreformen. 

Oppgavemeldingen tar opp såvel oppgaver og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene som 

prinsippene for styring. Premissene er større kommuner og regioner og mindre statlig detaljstyring.  

Nedenfor er de ulike oppgaveområdene som er vurdert i meldingen og behandlet av Stortinget kort 

kommentert med hensyn på status: 

Arbeidsrettede tiltak .  Det gjelder ansvaret for varig tilrettelagte arbeidsplasser. Dette er delvis 

kommunalt også i dag. Det skal utredes videre og som det står i flertallsmerknaden; målet er å finne 

en naturlig balanse mellom statlig ansvar og kommunalt ansvar. Et betydelig mindretall avviser 

forslaget om å overføre finansieringsansvaret til kommunene. 

Hjelpemidler.  Flertallet vil også her avvente endelige konklusjoner med samme begrunnelse som for 

arbeidsrettede tiltak. 

Habilitering og rehabilitering.  Det er relativt bred enighet om å gi kommunene et større ansvar på 

habiliterings og rehabiliteringsfeltet. Det er betydelig uenighet om omfanget. Flertallskonstellasjonen 

vil ikke konkludere før videre utredning foreligger. Et betydelig mindretall konkluderer feks at den 

spesialisert rehabilitering fortsatt bør ligge hos helseforetakene. 
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Psykisk helse – distriktspsykiatriske sentre. Flertallets holdning er uttrykt slik: Kommunene har fått 
et økt ansvar innenfor psykisk helse, og at det er naturlig å se på om de også kan overta noen av de 
spesialiserte tjenestene.  

Flertallet mener derfor at det er hensiktsmesssig med en prøveordning med overføring av 
driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse. Et betydelig mindretall går mot å overføre distriktspsykatriske sentre til kommunene. 

Klima og miljøforvaltning. Flertallet støtter forslag om å overføre nye typer oppgaver til kommunene 
knyttet til jakttider samt enkelte bestemmelser i forurensingsloven. Omfanget er begrenset, og vil 
avklares gjennom det videre utredningsarbeid. 

Støtte til frivillig sentraler. Stortingets behandling viser en viss uenighet om omfang og tempo i en 
eventuell overføring av ansvaret til kommunene. Flertallet går for å tilegge kommunene et mer 
helhetlig ansvar for frivillighet, forebygging og folkehelse. Flertallet vil trappe opp tilskuddsnivåene 
og øremerke disse i overføringene til kommunene. 

Videregående opplæring. Flertallet går for at videregående opplæring fortsatt skal ligge under 
regionalt folkevalgt nivå. Det åpnes for forsøk etter gjeldende lovgivning – for å teste ut løsninger 
hvor store kommuner ivaretar ansvaret. 

Kollektivtransport. Flertallet mener ansvaret fortsatt skal ligge på det regionale folkevalgte nivå. 
Ansvaret for kollektivtrafikken kan overføres til større kommuner ut fra gitte kriterier, herunder krav 
om samarbeid med det regionale nivå for å sikre et helhetlig tilbud i regionen. 

Tannhelsetjenesten. Flertallet mener at ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres til 
kommunene. Samme flertall formulerer en vid ramme for måten oppgaven kan løses på:  

Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med private/ideelle eller 
samarbeid med andre kommuner. Regjeringen må vurde- re tiltak som legger til rette for å videreføre 
kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i spesialisttannhelsetjenesten. 

Et stort mindretall ønsker å opprettholde ansvaret på regionalt folkevalgt nivå. 

Nye oppgaver forøvrig. Det legges opp til en bedre samordning av den statlige og kommunale delen 
av NAV. Forslaget om å legge borgerlige vigsler og notarialbekreftelser til kommunene støttes under 
forutsetning om statlig fullfinansiering. 

Det er videre flertall for (med ulike flertallskonstellasjoner) å : 

- å overføre ansvaret for tilskudssordningen til etablering og tilpasning til egen bolig overføres 
fra Husbanken til kommunene.  

- utvide kommunenes muligheter for å utvide selvkostområdet innenfor vann, avløp og 
renovasjon gjennom et mer helhetlig miljøgebyr bør utredes. 

- utvidelse av det kommunale ansvaret for finansiering av skoleskyss. 
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Som det fremkommer er det fortsatt mye som er uavklart når det gjelder omfang av tjenester som 

etter hvert vil bli overført til kommunene. Det kan imidlertid virke slik at omfanget av endringer i 

oppgaveporteføljen for den fremtidige generalistkommune er noe mer begrenset enn hva man 

tidligere antok. I økonomisk volum kan en kanskje regne med maksimum  5 % eller for Inderøy 

kommunes del indikativt inntil 30 mill. kroner.  De endringer som vil komme bør man kunne håndtere 

for en kommuneorganisasjon av Inderøy kommunes nåværende størrelse. Sjansen for at man vil 

være avhengig av ulike former for interkommunalt samarbeid, er imidlertid til stede. I denne 

sammenheng kan man legge merke til at også Stortinget anser dette som en naturlig løsning i mange 

tilfeller uavhengig av kommunestruktur/størrelse på kommunene.  
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Regionale forutsetninger. Oversikt over samarbeidsordninger 
 

Regionalt politisk(fylkeskommunen)  og statlig (fylkesmannen) nivå 

Reformarbeidet omfatter både det kommunale og regionale nivå. Målsettinger er færre og større 

enheter på begge nivåer. Den prinsipielle underliggende begrunnelse er i hovedsak den samme; med 

noe ulik vekting av hensynene. 

Etter planen skal omstruktureringen være gjennomført og implementert innen 2020 på begge nivåer. 

Oppgavemeldingen skisserer mulige framtidige oppgavefordelinger mellom nivåene.  Det formuleres 

slik fordi det gjenstår et betydelig avklaringsarbeide i den videre prosess før det faktiske resultatet 

foreligger. Gjennomgående er det dog et flertall for å føre mer oppgaver fra statlig sentralt og 

regionalt nivå ut til regionalt og lokalt politisk nivå.  

Nord- og Sør-Trøndelag har på eget initiativ initiert et arbeide for å slå sammen fylkeskommunene. 

Denne prosessen er på gang i disse dager med en høringsrunde på grunnlag av en utredning og en 

intensjonsplan. Med beskjeden fra Regjeringen om at regional stat (fylkesmannen) skal styres fra 

Steinkjer, under forutsetning av vedtak om sammenslåing av regionalt politisk nivå 

(fylkeskommunen) skjer innen utgangen av april. Alt tyder nå på at kommunenes valg av framtidig 

kommunestruktur må ta det utgangspunkt at Trøndelagsfylkene blir slått sammen. 

Den regionale løsning danner en premiss for Inderøy kommunes holdning til fremtidig 

kommunestruktur på ulike måter, men kanskje to hovedpoenger med ulik effekt for null-alternativets 

godhet: 

1. Større regioner kan – alt annet likt – motivere til større enheter lokalt. Såvel 

påvirkningsdimensjonen som samarbeidsdimensjonen berøres. En liten kommune blir ”enda 

mindre” når regionene blir større. Dette argumentet svekker null-alternativet. 

 

2. På den annen side har vi Steinkjers særlige stilling som administrasjonsby. Den største 

konkrete enkeltutfordring for Nord-Trøndelag i forhold til omstrukturering på regionalt nivå 

er Steinkjers posisjon som framtidig administrasjonsby. Uansett gode intensjoner er 

sannsynligheten stor for at Steinkjer vil tape arbeidsplasser innenfor administrasjon. Det er 

ikke uten videre slik at en større region vil kunne erstatte dette med andre arbeidsplasser.  

 

3. En betydelig endring på regionalt nivå som følge av en fylkessammenslåing er kommunal 

overtaking av NTE. Riktig nok kan en få inntrykk av at NTE overlates til kommunene med en 

skjør balanse, samtidig som at selskapets behov for egenkapital er stor. Man kan dermed 

ikke forvente at en overdragelse av eierskapet fra fylkeskommunen til kommunene vil 

medføre en inntektsøkning som er av betydning.  

 

Oversikt over samarbeidsordninger 
Inderøy kommunes virksomhet drives i all hovedsak i egen regi. Av et samlet tjenestevolum på 550 

mill. kroner er kanskje et volum på maksimalt 30 mill. kroner underlagt interkommunale 
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samarbeidsordninger i en eller annen form. Inntrykket av at interkommunale samarbeidsordninger 

representerer et betydelig volum må således nyanseres. Det kan dermed også diskuteres om disse 

ordningene kan defineres som en demokratisk utfordring.  

Inderøy kommune er slik lokalisert at samarbeidsordninger naturlig kan inngås i flere retninger. Det 

er også tilfelle. Det vises til 4 K utredningen (og delvis 8 K utredningen) som også omtaler disse 

ordningene. Her sammenfattes noen hovedfakta. 

Inderøy kommune er i alt involvert i 32 interkommunale samarbeid av disse er 11 organisert som IKS 

og A/S. 22 samarbeid er organisert under §28 ordningene – ulike vertskommuneløsninger og 

tjenestekjøp. 

De fleste samarbeidsordningene Inderøy deltar i inngår i samarbeidet innenfor Inn-

Trøndelagsregionen. Et ikke ubetydelig antall involverer kommuner i begge regioner – som eksempel 

nevnes beredskapsvaktsordning i barnevern og Innherred reiseliv. 

Inderøy kommune er også alene involvert i relativt tunge – herunder økonomisk tunge – 

samarbeidsordninger som Innherred Interkommunale legevakt og Innherred Renovasjon.  

Om en summerer de økonomiske størrelsene knyttet til samarbeidsordningene vil en finne at disse 1) 

ikke utgjør store andeler av totalbudsjettet og 2) ikke i sum er vesensforskjellige om en ser på 

bruttotallene og regner inn renovasjonsordningen i regi av Innherred renovasjon IKS. 

Inderøy kommunes respondenter i 4 K utredningen vurderer gjennomgående  interkommunalt 

samarbeid som mindre problematisk enn de andre kommunene i forhold til styrings- og 

kontrollbehovet. På spørsmålet om samarbeidsulempene begynner å bli større enn fordelene svarer 

ledere og politikere et relativt klart nei. De samme respondenter anser interkommunalt samarbeid 

som langt å foretrekke framfor en kommunesammenslåing og anser det naturlig å håndtere en 

oppgaveutvidelse gjennom styrking av det interkommunale samarbeidet. 

TFou konkluderer med at ” I 0-alternativet vil interkommunale samarbeid være løsningen men samlet 

for regionen vil ytterligere samarbeid være inneffektivt sammenlignet med 4 K. I tillegg kommer 

ulempene ved fragmenteringen i styringen mange samarbeid  innebærer. En kan også se for seg at 

storebror i samarbeidet ikke ser seg tjent med omfanget, bla annet som følge av 

transaksjonskostnadene det innebærer. Det vil følgelig være en grense for når interkommunale 

samarbeidsløsninger blir så omfattende at de ikke lenger er et alternativ.”  
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Følgende oversikt gjengis fra 4 K utredningen: 

Interkommunalt samarbeid Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 
Samarbeids-

partnere 

Kroa Produkter AS 
   

x 1 

Reko AS x x 
 

x 1 

Brannvesenet Midt IKS x x x x 4 

IKT Indre Namdal IKS 
  

x 
 

5 

Innherred interkommunale 
legevakt IKS 

   
x 4 

Innherred Renovasjon IKS 
   

x 8 

Interkommunalt arkiv 
Trøndelag IKS x x 

 
x 36 

KomRev Trøndelag IKS x x x x 26 

KomSek Trøndelag IKS x x x x 18 

Lierne Nasjonalparksenter 
IKS x 

 
x 

 
4 

PPT Inderøy og Leksvik IKS 
   

x 1 

Indre Trondheimsfjord 
Havnevesen x x  x 4 

 Totalt 10 7 7 11 
  

 

Nabokommuner og kommunereformen 
Inderøy kommune har vært i kontinuerlig dialog med våre nabokommuner i Innherredsområdet 

gjennom reformprosessen. Denne dialogen vil naturlig nok være tettest i den siste fasen fram mot 

beslutning skal tas medio 2016. 

Vi har som foran anført fått gjort en overordnet dataanalyse sammen med 8 K kommunene fra Frosta 

og til og med Namdalseid. For 4 K alternativet foreligger en mer detaljert utredning av konsekvenser 

av en eventuell sammenslåing. Det gjentas at en utredning av et sammenslåingsalternativ sørover 

med noen nyanser ville gitt det samme bildet. 

Pr i dag foreligger det vedtak i samtlige kommunestyrer om mulige retningsvalg og med samme form; 

de fleste vedtakene (med noen forbehold) prioriterer alternativet egen kommune, men vil utrede en 

kommuneløsning basert på dagens regioninndelinger som et mulig alternativ. 

De politiske vedtakene i Inderøy kommune er tidligere referert. Alternativet egen kommune har vært 

prioritert. Det er ikke foretatt noe klart retningsvalg for et eventuelt 

kommunesammenslåingsalternativ, men pt. er et alternativ nordover rimelig godt beskrevet i 

utredningen fra TFOU. 

Situasjonen pr i dag er som følger: 

1.  Våre samarbeidende kommuner i Inn-Trøndelagsregionen er innstilt på å gå inn i forhandlinger 

om en intensjonsplan for utforming av en mulig ny kommune bestående av Snåsa, Verran, 

Steinkjer og Inderøy. Inderøy vil ta standpunkt til dette i kommunestyret ultimo januar. 

 

2. Verdal kommunestyre har gjort vedtak som åpner for en mulig kommunesammenslåing med 

Levanger (dagens samarbeidskonstellasjon), med Inderøy alene, eller med konstellasjoner hvor 

både Inderøy og Frosta er med.  
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3. Det er i januar (Jegtvolden)  gjennomført et felles formannskapsmøte hvor mulighetene for et 

eller flere av sør-alternativene var på dagsorden. Inderøy kommune har pt. en åpen invitasjon 

om å bli med på å en intensjonsavtale mellom Verdal/Inderøy, eller Inderøy, Verdal, Levanger 

og Frosta. 

For Inderøy kommune er situasjonen krevende. Inderøys geografiske plassering kan objektivt sett gi 

like gode begrunnelser for sammenslåing sørover som nordover. Det er mye sannsynlig at veksten i 

et sør-alternativ vil være minst like sterk som i et nord-alternativ. Demografiutviklingen taler således 

like mye for et sør-alternativ som et nord-alternativ. Samarbeidslinjene har så langt vært sterkere 

nordover, som følge av etableringen av Inn-Trøndelagssamarbeidet. Dette har vært godt, selv om det 

i økonomisk volum ikke er vesentlig større enn sørsamarbeidet. Dette vil si at et eventuelt 

retningsvalg ikke er opplagt når det kun tas utgangspunkt i objektive vurderingskriteria. 

Retningsvalget vil dermed i stor grad måtte basere seg på en politisk vurdering av hvilke 

vurderingskriteria man ønsker å vektlegge. 

 

Rekruttering 
En forutsetning for å kunne tilby gode tjenester over tid ved - uendret kommuneløsning - er å være i 

stand til å rekruttere kompetent arbeidskraft til kommunen. 

Om en vil bli ”best” er det i prinsippet nødvendig å være i stand til å rekruttere den beste 

arbeidskraften og organisere seg slik at denne også presterer ”best”. 

Våre vurderinger her gjøres på kjente observasjoner og grunnlag og bør være tilstrekkelig som 

grunnlag for å vurdere null-alternativet og sammenslåingsalternativer. 

Inderøy kommune er sentralt plassert i et relativt befolkningstungt område i Innherred. Det er lett å 

nå Inderøy og det er lett og bo i Inderøy og nå andre.  

Inderøy kommune som organisasjon opplever ikke betydelige rekrutteringsproblemer av kompetent 

arbeidskraft slik som en del geografisk mer ugunstig lokaliserte kommuner gjør. 

Med grunnlag i eksterne tilsyn og rapporter (fylkesmannen oa) så er det grunnlag for å anta at 

kompetansenivået i vår organisasjon er på høyde med omkringliggende kommuner.  

Om en sammenholder nullalternativet med sammenslåingsalternativer vil det – alt annet likt – nok 

være noe lettere å rekruttere til en større kommune enn mindre. Det store spørsmålet er om alt 

annet er ”likt”.  I valget mellom nullalternativet og sammenslåingsalternativer vil det være 

avgjørende i hvilken grad man tror egen kommune (innenfor dagens grenser) er i stand til å 

kompensere for en del smådriftsulemper gjennom å bygge en bedre og mer effektiv organisasjon enn 

alternativet.  
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5.Scenarier for den økonomiske utvikling og utfordringer ved 

nullalternativet. 

 

Vårt absolutte og relative økonomiske utgangspunkt. Beskrivelse med 

utgangspunkt i Kommunebarometeret 
Tallene for plasseringer/rangering av kommunene etter økonomisk og finansiell stilling er 

sammenfattet nedenfor: 

 

Det økonomibildet som er beskrevet i økonomiplanen kan sammenfattes slik: 

Inderøy kommune har i det korte løp en håndterlig økonomisk situasjon, men de økonomiske 

utfordringer over tid vil være krevende. 

Ut fra økonomibarometerets rangering for 2014 kan man danne seg et ytterligere nyansert bilde av 

situasjonen ved inngangen til økonomiplanperioden.  

Inderøy kommunes økonomiske og finansielle stilling ved utgangen av 2014 gir oss en plass som nr. 

322 blant norske kommuner.  I rød sone – men ikke i den rødeste. Alle aktuelle samarbeidende 

kommuner i Innherred med unntak av Steinkjer (149) og Frosta (313) rangeres lavere. 

Gjennomgående scorer Nord-Trønderske kommuner lavt på denne rangeringen.  

Uten å legge for mye vekt på denne type rangeringer kan likevel følgende leses ut: 

1. Null-alternativet har ikke – hverken absolutt eller relativt sett – et spesielt gunstig økonomisk 

utgangspunkt. I den videre analysen ser vi nærmere på utsiktene fremover. Disse er delvis 

krevende både i det korte og det lange løp. Lånegjelden skal økes med ca. 40 % over årene 2015 

til 2017 og et tilsvarende situasjonsbilde i 2017 vil overveiende sannsynlig plassere Inderøy 

kommune ytterligere lengre ned på listen. I det lange løp vil utfordringsbildet skjerpes som følge 

av sannsynlig tilbakeføring av til arbeidsgiveravgiftssone 1 (10 mill. kroner i kostnadsøkning) og 

reduksjon av inndelingstilskuddet fra 2027. (18 mill. kroner) 

 

2. Kommunesammenslåingsalternativene– enten nord eller sør – har heller ikke noe åpenbart 

gunstig økonomisk utgangspunkt. En statisk analyse ville vist at en kommune 4 K likevel har en 

noe sterkere finansiell stilling enn alternativer sør. En dynamisk analyse må kan komme til å 

nyansere bildet. (framtidige investeringsbehov, demografiutvikling mv )  
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Scenarieforutsetninger 

Befolkningsutviklingen har for kommuner av vår type og lokalisering stor betydning for de 

økonomiske frihetsgrader. Dette er først og fremst en konsekvens av inntektssystemet som er 

generelt utformet, men også en konsekvens av at det for vår kommunetype oftere vil være 

situasjoner av ledig kapasitet. Det innebærer at vekst i befolkning oftere kan håndteres uten 

tilsvarende vekst i kostnader. 

Vi har beskrevet to alternativer for å billedliggjøre utviklingen i økonomiske nøkkeltall fram til 2032 

som er det året inndelingstilskuddet etter kommunesammenslåingen Mosvik-Inderøy er avviklet.  

Scenario 1 – er i grove trekk et vekstalternativ i befolkning, kombinert med et øvre (indikativt beste 

fall )  fall anslag for endringer i inntektssystemet. 

Scenario 2 -  er i grove trekk et alternativ med reduksjon i befolkning, kombinert med et nedre 

(indikativt verste fall) for endringer i inntektssystemet 

Scenario 3 – skisserer utfallet på økonomiske nøkkeltall i fremover i tid ved å ta grep for å redusere 

kostnader og forbedre inntektene. 

Vi har bevisst valgt av oversiktshensyn og pedagogiske ikke å ta med et midlere anslag i denne 

fremstillingen. Dette anslaget vil uansett bli liggende ”mellom” øvre og nedre anslag og kan derfor 

lett oppfattes uten at det synliggjøres i tall og grafikk. Det viktigste er i denne analysen og belyse 

risiko – dvs. spredningen i forventningen til fremtidige nøkkeltall for økonomi og bærekraft. 

Forutsetninger 
  

   Befolkning 7163 6303 

Befolkningsvekst 0,4 % -0,4 % 

Snittvekst norske kommuner 1 % 1 % 

Pris og lønnsvekst 2 % 2 % 

Arbeidsgiveravgiften 9900 9900 

Inndelingstilskuddet 18400 18400 

Inntektssystemet 5000 12000 

Inntektsvekst av befolkningsvekst 100 % 100 % 

Kostnadsvekst av befolkningsvekst 100 % 100 % 

Ingar 2000 2000 

Årlig investeringsnivå 50000 30000 

 - andel selvfinansierende 50,0 % 50,0 % 

Avdrag ordinært 3,0 % 3,0 % 

Snitt rentenivå 2,5 % 2,5 % 

Inntektsforbedring   0 0 

Effektiviseringseffekt 0,0 % 0,0 % 
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Tabellen over sammenfatter forutsetningene for ytteranslagene. Befolkningsveksten er i øvre anslag 

(indikativt beste anslag) antatt positiv med 0,4 % pr år. Motsatt nedre anslag med tilsvarende minus 

0,4% pr. år. 

 

 

 

SSBs fremskrivninger tall antyder et beste fall som er bedre enn vårt og et verste fall som også er 

bedre. Vi har valgt og legge ytterpunktene i scenariene ut fra skjønn og med følgende begrunnelse: 

1. SSBs fremskrivninger fremstår noe ustabile over tid (store bevegelser fra år til annet) 

2. Den faktiske historiske utvikling for Inderøy. 

Det er et faktum at befolkningen i Inderøy de siste 25 år har variert mellom 6700 og 6800 

innbyggere. 

 

 

Det er vanskelig å se for seg sterke trendendringer i noen retning i årene som kommer; vi har 

åpenbart muligheter for å skape vekst men lite sannsynlig en sterk vekst. Og vi kan risikere 

befolkningsnedgang men lite sannsynlig en sterk befolkningsnedgang.  
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For ordens skyld tas inn SSBs befolkningsfremskrivninger som de fremkommer i statistikken: 

 

SSBs befolkningsframskrivninger.  (tilnærmet) 

 

2014 
Registrert 

2032 

 

Middels 
nasjonal vekst 

MMMM 

Lav nasjonal 
vekst 

Høy nasjonal 
vekst HHMH 

 
 

    

Inderøy 6720 7095 6612 7780 

Landet 5109056 5959210 5559323 6593125 

Innherred 62275 70577 65856 77495 

     Inderøy av landet – promille 1,315 1,191 1,189 1,180 

Inderøy av Innherred - prosent 10,79 % 10,05 % 10,04 % 10,04 % 

     Relativ endring landet 
 

-9,5 % -9,6 % -10,3 % 

Relativ endring Innherred 
 

-6,8 % -7,0 % -7,0 % 
 

I tilfelle lav nasjonal vekst forventes en befolkningsnedgang i Inderøy med ca 100. Ved middels og 

høy nasjonal vekst forventes en økning på hhv nesten 400 og vel 1000 innbyggere.  

Alle alternativer viser en relativ befolkningsnedgang med ca 10 % i forhold til landet og rundt 7 % 

sammenlignet med området "Innherred" – her definert som Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy. 

(det nære bo og arbeidsmarkedet) 

Disse befolkningsscenariene kan tolkes slik i relasjon til vår problemstilling: 

Ut fra gjeldende forutsetninger er sannsynligheten stor for at Inderøy kommune fremover vil få en 

svakere befolkningsutvikling enn landet for øvrig og vårt nærområde. Kommunen er relativt liten i 

dag og vil fremover bli ytterligere mer sårbar i forhold til for eksempel eventuelle endringer i 

inntektssystemet til ugunst for mindre kommuner. Mindre kommuner er i dagens inntektssystem 

relativt godt ivaretatt. 

 

Mulige scenarier for utviklingen i frie inntekter – øvre og nedre anslag og 

uten tiltak 
Med grunnlag i de alternative befolkningsscenarier og ulike forutsetninger vedrørende 

inntektssystemet skisseres noen scenarier for utviklingen i frie inntekter 

Fremskrivningene nedenfor illustrerer utviklingen i frie inntekter totalt og pr innbygger for tre 

scenarier – alle sammenlignet med et alternativ hvor Inderøy kommune vokser som en 

gjennomsnittskommune i Norge med antatt 1 % pr år. 

Følgende forutsetninger er gjort for fremskrivningene – øvre anslag og nedre anslag:  
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1. Befolkningsutviklingen. Det forutsettes at frie inntekter gjennomgående følger denne. 

Landsveksten anslås til 1 %. For Inderøys del antas øvre alternativ å gi en vekst på 0,4 % årlig, 

og som nedre anslag er brukt en forventet årlig reduksjon på 0,4 %. 

 %. 

 

2. Korreksjon endring i arbeidsgiveravgift.  Det fortsettes årlig oppjustering på ca 2 mill. kroner 

fram til 2020 for begge alternativ. Dette er en sikker forutsetning i den forstand at det følger 

vedtatte retningslinjer for hvordan kommuner skal ”kompenseres” ved endringer i 

arbeidsgiveravgiften. I begge scenarier har vi valgt å legge til grunn at arbeidsgiveravgiften 

for vår kommune i 2021 økes fra 10,6 % til 14,1 %. Dette er selvsagt en mindre sikker 

forutsetning, men nødvendig å legge til grunn i en analyse av godheten i alternativet ”egen 

kommune”. Regjeringen har klart gitt uttrykk for at støtteordninger som bidrar til å 

opprettholde det som måtte oppfattes som uhensiktsmessige kommuneinndelinger skal 

avvikles. Ved en sammenslåing nord eller sør vil vårt område utvilsomt på ny komme inn 

under sone 1. Det må altså forventes at dette også vil bli resultatet ved nullalternativet 

 

3. Inndelingstilskuddet. Inndelingstilskuddet reduseres over perioden 2027 til 2032 som 

forutsatt for begge scenarier. Dette er det grunn til å anta er en rimelig sikker forutsetning. 

Det er vanskelig å forestille seg – uansett regjering – at sammenslåtte kommuner skal få 

beholde inndelingstilskudd i lengre tid enn 20 år.  

 

4. Kommunereformen og nytt inntektssystem.  Det legges til grunn at basistilskuddet (13 mill. 

kroner) fjernes for vår kommunetype. Dette antas å gi et inntektstap netto på ca. 5 mill. 

kroner og som er brukt som forutsetning i det øvre alternativ. I det nedre alternativ har vi 

valgt å legge inn et mulig inntektstap på 12 mill. kroner. I denne sammenheng vises til 

høringsdokumentet for nytt inntektssystem og som peker på 1) generelt på behovet for å 

fjerne ordninger som bidrar til en uhensiktsmessig kommuneinndeling 2) behovet for å 

målrette de regionalpolitiske tilskudd som distriktstilskuddet og se disse mer i sammenheng 

med småkommunestilskudd og eventuelt også basistilskuddet og 3) over tid se nærmere på 

omfanget av inntektsutjevningselementet i inntektssystemet. I dette ligger en betydelig 

usikkerhet om den endelige konsekvens av ny politikk på inntekter for vår kommunetype.  

 

5. Ingar. Ingar – eller inntektsgarantordningen – sikrer at ingen kommune fra ett år til et annet 

får et reellt tap (relativt til veksten pr innbygger på landsbasis) i i inntekter på mer enn kr. 

300,- pr innbygger. Dette tilsvarer ca 2 mill. kroner for Inderøy kommunes del.  I 

framskrivningene er denne effekten ikke hensyntatt av rene beregningstekniske grunner. I 

praksis vil Ingar effekten om den beregnes inn gjøre begge alternativene noe gunstigere og 

spesielt nedre alternativ. Hovedbildet vil ikke endres. 

 

6. Øvrige forutsetninger. Det vises til forutsetningslisten.  
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I tabellen nedenfor er forutsetningene for – og resultatene av – de ulike hovedscenarier 

sammenfattet. (scenarier uten tiltak) 

 Budsjett 2016 Øvre anslag Nedre anslag Absolutt diff. Relativ diff. 

Resultater  økonomi 2032 
     Frie inntekter 378369 387897 332729 55168 14,2 % 

Frie inntekter pr innbygger 56305 54151 52792 1359 2,5 % 

Driftskostnader eks kapital 340055 372828 328405 44423 11,9 % 

Driftskostnader inkl kapital 373155 414965 368395 46569 11,2 % 

Brutto driftsresultat 38314 15069 4324 10745 71,3 % 

Netto driftsresultat 5214 -27068 -35666 5286 -19,5 % 

Netto lånegjeld 660000 794654 755327 39327 4,9 % 

Netto lånegjeld/driftsinnt 120 % 141 % 156 % 0 -10,8 % 
 

 

Kolonne 1 viser tallene for 2016, kolonne to og tre hhv øvre og nedre scenario og kolonne fire og fem 

absolutte og relative differanser mellom scenariene.   

Vi har brukt faste kroneverdier (2016) fram til 2032 for ikke å forstyrre hovedbildet ved å regne inn 

lønns- og prisstigning. Vi er ute etter å få et bilde av utviklingen i kommunens kjøpekraft. 

 

 

I absolutte størrelser vil våre frie inntekter i 2032 kunne variere mellom 333 mill.  kroner og 388 mill. 

kroner avhengig av forutsetninger. Forventningen er da ca 360 mill. kroner (i faste priser) – dvs ca 18 

mill. kroner mindre enn vi i dag har av frie inntekter. 

Målt i inntekter pr innbygger kan bildet nyanseres. Vi vil i 2032 måtte tilpasse oss en inntekt pr 

innbygger som ligger fra kr. 2500 til kr. 3500 under referanselinjen for estimert landsnivå og fra et 

nivå i 2021 som ligger fra kr. 1000,- til kr. 2000,- over ”referanselinjen” . 
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Nærmere om de ulike scenarier for utviklingen av den økonomiske handlefrihet. 

Med grunnlag i inntektsanslagene over og noen kostnadsforutsetninger er det skissert ulike forløp for 

utviklingen i brutto og netto driftsresultat, og lånegjeld – de sentrale indikatorer for økonomisk 

handlefrihet – fram til 2032. 

For begge de to scenariene får vi et fallende brutto og netto driftsresultat, og økende relativ 

lånegjeld, fram til 2032. (uten omstillinger eller inntektsforbedringer) Det vil være behov for et brutto 

driftsresultat over tid på 45 mill. kroner (i faste priser) minimum for økonomisk bærekraft og 

forutsigbarhet.  
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Ikke på noe tidspunkt gir fremskrivninger ved disse forutsetninger et tilstrekkelig brutto eller netto 

driftsresultat. Netto driftsresultat i 2032 vil være negativt med fra 25 til 35 mill. kroner og avvike 

ytterligere 10 mill. kroner fra normen.  

Om en trekker inn Ingar i beregningene så vil naturlig nok fremskrivningen bli noe gunstigere men 

ikke vesentlig gunstigere. Ingar vil for eksempel gjelde for endringer i inntektssystemet. 

Sammenfattet fortolkning av scenariene: 

Ved sannsynlige forutsetninger vil Inderøy kommune uten tiltak være i en situasjon i 2032 

kjennetegnet av ytterligere økt lånegjeld og betydelige negative driftsresultater – netto fra 30 til 40 

mill. kroner. Dette er selvsagt ikke en aktuell faktisk situasjon men en fremskrivning gir et bilde på 

relativt økonomisk bærekraft om vi ikke tar grep- enten eksterne eller interne. 
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Hva er omfanget av behovet for interne grep for møte disse utfordringene ? 

Vi har regnet litt på hva som er nødvendig av interne grep for å kunne sikre en bærekraftig 

økonomisk situasjon fram i tid. 

Det presenteres et alternativ i denne sammenheng og hvor de legges opp til tiltak som i omfang og 

konsekvens ikke vil skille seg fra tiltak som sannsynligvis uansett vil måtte komme som resultat av en 

kommunesammenslåing: 

1. De årlige investeringer reduseres med 5 mill. kroner pr år for begge alternativer 

2. Det innføres eiendomsskatt fra 2018 på nivå med nabokommunene 

3. Det legges opp til en årlig effektivisering på 0,4 %, eller ca 0,75 mill. kroner pr år 

Resultater  økonomi 2032 
     

 

2016 Øvre anslag Nedre anslag Differanse Diff i prosent 

      Frie inntekter 378369 543511 468257 75254 13,8 % 

Frie inntekter pr innbygger 56305 75875 74296 1579 2,1 % 

Driftskostnader eks kapital 340055 495300 437259 58040 11,7 % 

Driftskostnader inkl kapital 373155 520955 461100 59854 11,5 % 

Brutto driftsresultat 38314 48212 30998 17214 35,7 % 

Netto driftsresultat 5214 22557 7157 21094 93,5 % 

Netto lånegjeld 660000 462438 431609 30829 6,7 % 

Netto lånegjeld/driftsinnt 120 % 59 % 63 % 0 -8,3 % 
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Dette scenariet leder fram til et bilde i 2032 som kjennetegnes av økonomisk og finansiell bærekraft 

med et netto driftsresultat rundt normen (over normen for øvre alternativ og under normen for 

nedre alteranativ) og en lånegjeldsgrad som er redusert både absolutt og relativt ganske vesentlig og 

til et nivå under landet forøvrig. 

Økonomi- og kvalitetsutredningen gir en rimelig klar indikasjon på våre muligheter til besparelser og 

inntektsforbedringer.  I sum vil det etter all sannsynlighet være mulig å realisere 

besparelser/inntektsforbedringer i denne størrelsesorden uten å ramme velferdstilbudet – i alle fall 

ikke vesentlig. 

Sammenfattet betraktning rundt de økonomiske rammebetingelser 

Ut fra gjeldende forutsetninger må Inderøy kommune i et 15 års perspektiv planlegge for en redusert 

økonomisk handlefrihet som følge av: 

1. Svekkede økonomiske rammebetingelser for vår kommunetype, jfr nytt inntektssystem.. 

(kjenner pr dato ikke det nye inntektssystemet) Vi har i modellen brukt 5 mill. kroner som 

”beste fall” og  12 mill. kroner som verste fall. 

 

2. Avvikling av inndelingstilskuddet på 18 millioner kroner fra 2027 

 

3. Usikkerhet rundt arbeidsgiveravgiftssone fra 2021. En tilbakeføring til sone 1 vil gi 

merkostnader på 10 mill. kroner fra 2021. Som grunnlag for en evaluering av nullalternativets 

godhet legges til grunn at vi fra 2021 er i sone 1 uansett framtidig kommunestruktur. 

Vi anslår at omstillingsutfordringen ved kjente forutsetninger er i størrelsesorden 30 til 40 mill. 

kroner i et 15 års perspektiv.  

Økonomi- og kvalitetsutredningen peker på konkrete effektiviseringspotensialer uten vesentlig 

svekkelse av velferdstilbudet i sum på godt over 20 mill. kroner. Kostraanalyser antyder 

effektiviseringspotensialer i størrelsesorden 20 til 40 mill. kroner. 
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Innføring av eiendomsskatt i Inderøy på nivå med nabokommunene – og som med all sannsynlighet 

uansett vil bli gjeldende for eventuelle nykommuner – har et inntektspotensiale på 10 mill. kroner. 

Ut fra modellen kan dette økonomisk håndteres gjennom en mulig omstillingspakke som i eksemplet 

omfatter: 

1. effektiviseringspakke tilsvarende en årlig kostnadsreduksjon på 0,4  

2. begrense investeringene 

3. øke inntektene, i praksis gjennom økt eiendomsskatt; i eksemplet er tatt inn merinntekter fra 

eiendomsskatt tilsvarende nabokommunenes nivå fra 2018. 

  

 

6.Inderøy kommune. Status for kommunens oppgaveutførelse med 

grunnlag i ulike ”eksterne” kilder og egne vurderinger. 

Innledning 
Nedenfor er forsøkt grovt beskrevet status for Inderøy kommune når det gjelder kommunens evne til 

å håndtere kjerneansvaret som  

- Tjenesteleverandør og myndighetsforvalter 

- Samfunnsutvikler 

- Demokratisk arena 

Det trekkes fram noen sentrale trekk og utfordringer, men ambisjonen er ikke å beskrive fenomener 

eller forhold utover det som kan anses beslutningsrelevant. Det som er beslutningsrelevant er fakta 

eller kvalitative vurderinger som kan gi grunnlag for å beslutte om 1) Inderøy kommune bør bestå 

som en egen kommune eller ikke og 2) om svaret er nei, hvilken ny kommuneløsning bør en gå for 

dersom forhandlinger gir akseptable utfall. 

Det vises forøvrig til de sentrale kildene for gjennomgangen for nærmere dataspesifikasjoner eller 

vurderinger – alt er å finne på vår hjemmeside: 

- Økonomi og kvalitetsutredningen 

- Innbyggerundersøkelsen – i forbindelse med kommunereformen 2015 

- Innbyggerundersøkelse kommunale tjenester 2012. (siste store – planlagt 4-årig) 

- Fylkesmannens kommunebilde 2014 

- Kostra/kommunebarometeret 2014 

- Diverse brukerundersøkelser(indirekte referert) 

- TFOus undersøkelse i sammenheng med 4 K-utredningen. 

Det er alltid problematisk å måle verdien av – eller kvaliteten på -  rasjonerte tjenester. For tjenester 

omsatt i et marked vil folks betalingsvilje gi et rimelig entydig bilde av den verdi som legges i 

tjenesten. For rasjonerte tjenester som produseres av det offentlige  – så som undervisningstjenester 

– så vil det alltid måtte brukes indikatorer som aldri fullt ut entydig kan representere et mål på volum 
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og/eller kvalitet. (eksamensresultater eksempelvis). Utfordringene vil være enda større innenfor 

pleieområdet feks hvor en i praksis er avhengige av kvalitative brukerundersøkelser for å kunne 

danne seg en oppfatning av opplevd kvalitet. Disse vil ofte ha i seg betydelige metodiske 

utfordringer. 

Kortfattet hovedinntrykk av kvalitet på tjenesteleveranser og myndighetsforvaltning basert på våre 

kilder. 

Økonomi og kvalitetsutredningen. 
Økonomi og kvalitetsutredningen er et omfattende dokument som beskriver samtlige 

tjenesteområder i kommunen – både etter kvalitets- og kostnadsdimensjonen. Utredningen 

konkluderer på alle områder med at Inderøy kommune leverer akseptabelt eller god tjenestekvalitet 

– dvs er på nivå med et snitt i kommunesektoren eller bedre. Kostnadseffektiviteten er 

gjennomgående god, men vil selvsagt variere. På et sentralt område kan det synes som om 

kommunen har hatt en negativ utvikling de senere år – på skoleområdet. Resultatene på nasjonale 

prøver har hatt en svakt fallende tendens både på 5 og 8 trinn. Karakterene fra avgangsklassene i 

ungdomsskolen holder seg rimelig bra og fortsatt over nivået til sammenlignbare kommuner. 

Innbyggerundersøkelsen – mars 2014. 
I forbindelse med arbeidet med kommunereformen gjennomførte Inderøy kommune, sammen med 

de fleste andre kommuner i fylket, en innbyggerundersøkelse. Innbyggerundersøkelsen hadde som 

siktemål å styrke utredningsunderlaget for den enkelte kommune i forhold til utredningsplikten. 

Hovedresultatene for Inderøy refereres punktvis: 

- 40 prosent av befolkningen er i stor grad opptatt av kommunereformen, 25 % i liten grad og 

35 % indifferent.  Inderøyningene er gjennomgående noe mindre opptatt av reformen enn 

kommunene forøvrig 

- Menn er noe mer interessert enn kvinner, middelaldrende mer interessert enn andre 

aldersgrupper, høyt utdannede mer interessert en lavere utdannede og ansatte i offentlig 

sektor mer interessert enn private. Dette er observasjoner hvor Inderøy ikke skiller seg ut. 

- 25 %  er positiv til reformen, mens 34 % er negativ. (41 % hverken eller eller vet ikke) Det er 

relativt færre som er positiv til reformen i Inderøy enn i kommunene forøvrig. 

- 52 % ønsker å bli informert og/eller involvert.  

Inderøy kommunes befolkning vurderer kvaliteten på tjenestetilbudet eller oppgaveløsningen på 

hovedområdene slik:  
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På helseområdet er ca 56 % fornøyde, 23 % anser oppgaveløsningen middels(akseptabel) og 15 % er 

misfornøyde.  70 % er fornøyde med skoletilbudet, 13 % anser oppgaveløsningen 

middels(akseptabel) mens 7 % er misfornøyd. På kulturområdet er 77 % fornøyde, 12 % anser 

oppgaveløsningen middels(akseptabel) og 8 % er misfornøyd. På næringsområdet er inntrykket noe 

mer blandet. 47 % er fornøyde, 24 prosent anser oppgaveløsningen middels(akseptabel), mens 17 % 

er misfornøyd. 

På alle områdene er det en relativt høy grad av fornøydhet med oppgaveløsningen til dagens 

kommune. Gjennomgående er Inderøy kommunes innbyggere blant de mest fornøyde i Nord-

Trøndelag med kommunens oppgaveløsning.  

Undersøkelsen tar videre for seg spørsmålet om forventninger til en eventuell 

kommunesammenslåing om forbedring av tjenester.  
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På dette spørsmålet er usikkerhetsdimensjonen mest påtagelig – av naturlige grunner. På alle 

områder anser de fleste at det ikke er grunn til å forvente hverken forbedring eller forverring. Det er 

nødvendig å være forsiktig med å vektlegge relativt små differanser, men forventningen til en 

kommunesammenslåing er størst på næringsområdet. Den er kanskje overraskende nok faktisk 

tilnærmet like stor på kulturområdet og hvor Inderøy kommunes innbyggere uttrykker stor grad av 

fornøydhet med egen kommune – gjennomgående mer fornøyd enn andre kommuner.  

Innbyggerne har videre svart på hva de forventer av endringer på områdene driftskostnader, 

fagkompetanse, lokaldemokrati, livskraft og individuelt engasjement: 

 

Det forventes gjennomgående mer effektiv drift, høyere fagkompetanse, svakere lokaldemokrati, 

svakere livskraft men noe mer individuelt engasjement. Når det gjelder forventningen til høyere 

fagkompetanse så svarer Inderøyningene mer i favør av kommunesammenslåing enn andre (selv om 

en generelt er noe mer negativ enn andre) Det vil være usikkerhet om hvordan dette skal tolkes, 

spesielt når Inderøyningene gjennomgående er mer fornøyd enn andre kommuner med den 

tjenesteyting som Inderøy kommunes fagkompetanse står for. 

 

Bred innbyggerundersøkelse 2012 
 

Det ble i 2012 gjennomført en bred spørreundersøkelse til alle kommunens husstander for å hente 

inn vurderinger av kommunens løsning av sine oppgaver.  Etter gjeldende planer skal det 

gjennomføres slike undersøkelser 4-årlig i forbindelse med revisjon av kommunplanens samfunnsdel: 

Hovedbildet er sammenfattet slik: 

Ut fra gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål på skjemaet, ligger Inderøy kommune litt høyere på de 

fleste områder i forhold til landsgjennomsnittet. De fleste brukerne er ofte mer fornøyd enn de som 

ikke bruker tjenesten daglig.  



 38 

Befolkningen er svært fornøyd med kommunen som bosted og har god tillit til kommunen og deres 

arbeid. Det er noen tjenester som det er misnøye med og som går igjen i merknadsrubrikken. Dette 

går på kollektivtransport ut og inn av kommunen, et bedre lokalt butikktilbud, bedre tilgang til 

rekkehus/leiligheter samt at det noe misnøye med serviceinnstilling innenfor tjenester i kommunen.  

Responsen er slik representert grafisk: 

 

De absolutte tallstørrelser kan i og for seg være interessante. Vi ser at graden av fornøydhet varierer 

fra en score på 3,8 (møte med kommune) til 5,2 (kommunen som bosted) Det mest relevante er å se 

på forskjellen til andre kommuner.  

Vi ser at Inderøy kommunes innbyggere er generelt mer positive til både kommunen som bosted og 

kommunen som organisasjon. Om differansene måles i prosenter så varierer disse med fra 5 % til 14 

%.  

Forsåvidt gjelder spørsmålet om tillit til kommunen som organisasjon svarer Inderøyningen klart mer 

positivt enn andre kommuners innbyggere.  
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Selv om en gjerne skulle ha sett en høyere absolutt score, har Inderøyningen mer tillit til at 

kommunen behandler saker likt/følger lover og regler enn andre kommuners innbyggere. Dette går 

på myndighetsforvaltning og som tradisjonelt defineres som en av de fire hovedfunksjonene en 

kommune har. 

Inderøy kommunes politikere verdsettes høyere enn politikere i andre kommuner; det samme 

gjelder serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen.  

Også utbyggings- og utviklingsinnsatsen gis høyere score i Inderøy enn i andre kommuner.  

På noen få områder scorer Inderøy på linje med eller lavere enn i andre kommuners undersøkelser: 

- Tilbudet bank, post og forsikring. Butikktilbudet 

 

- Muligheten for å skaffe tomter og leiligheter 

 

- Kollektivtilbudet innenfor og inn og ut av kommunen 

Det skal tilføyes at akkurat på disse områdene har det skjedd en betydelig utvikling de senere år og 

sannsynligheten er rimelig stor for at den alminnelige Inderøyning ser noe annerledes på dette i dag.  

Butikktilbudet er utvidet – i alle fall i hovedsenteret Straumen. Tomtetilbudet er utvidet og 

leilighetstilbudet er vesentlig større enn i 2012. Kollektivtilbudet er vesentlig forbedret gjennom 

forbedret og subsidiært drosjetilbud. 

 

Fylkesmannens kommunebilde desember 2014. 

Fylkesmannen gjennomfører kommunebesøk tilnærmet hvert fjerde år i kommunene. Etter 

besøkene presenterer fylkesmannen sine kommunebilder – dvs en sammenfattende rapport om 

situasjonen i kommunen. Rapporten kan oppfattes som en ekstern faglig vurdering av kommunens 

prestasjoner – sterke og svake sider. Rapporten kan søkes opp på kommunens hjemmeside eller 
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fylkesmannens hjemmeside. Noen hovedpunkter refereres. 

Økonomi 

Fylkesmannen konstaterer at de økonomiske marginer er etter normen, men i realiteten basert på 

ekstraordinære inntekter.  Det forventes en svekkelse av gjeldssituasjonen i årene som kommer.  

Sosial, helse og barnevern 

Fylkesmannen sammenfatter styrker og utfordringer slik: 

Styrker 

•  Høy fagutdannet personell i pleie og omsorgstjenesten og flere lege- og fysioterapitimer pr 

beboer i sykehjem   

•  Større ressurser avsatt til aktivisering hos brukere av pleie og omsorgstjenesten   

•  Levekårsprofilen viser at flere innbyggere har høyere utdanning og færre har lav  inntekt enn 

landet for øvrig   

•  Hjerte og karsykdommer og diabetes er mindre utbredt enn landsgjennomsnittet   

•  Faglig sterk barnevernstjeneste som kommer godt ut på de aller fleste områder   

 

Utfordringer   

•  Økende antall sosialhjelpsmottakere som mottar sosialhjelp i lang tid – økende 

sosialhjelpskostnader   

•  Økende andel av sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde.   

•  Flere har muskel/skjelettsykdommer enn landsgjennomsnittet.   

•  Økte behov for hjemmetjenester  

 

Fylkesmannen bemerker i rapporten at Inderøy kommune har en dekning av institusjonsplasser som 

er høyere enn gjennomsnittet. Dette må sees opp mot utfordringspunktet økt behov for 

hjemmetjenester. 

Kommunen har samme andel årsverk med fagutdanning som snittet i fylket – dvs kompetansemessig 

normalt besatt om kun denne indikatoren hensyntas. 

Legetimer i sykehjem tilfredsstiller nasjonale måltall og ligger høyere enn fylkesgjennomsnittet. Det 

samme gjelder fysioterapitimer. 

Kommunen hadde i referanseåret 2013 et svakt lavere sykefravær på dette området enn 

landsgjennomsnittet. 

Kommunen bruker mer penger på diagnose, behandling og rehabilitering enn på forebyggende 

arbeid. Netto utgiftene til kommunehelsetjenesten ligger noe under snittet av andre kommuner.  

Oppvekst 

Oppvekst og utdanning beskrives slik med styrker og utfordringer: 
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Styrker  

•  58 % av assistentene i barnehagene har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget   

•  Mange kommunale og ikke-kommunale barnehager i Inderøy har gjennom flere år  deltatt i 

ulike kompetansenettverket i fylkesmannens regi   

•  Utvikling i antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning   

•  Positiv utvikling i mobbetall på 7. trinn  Utfordringer   

•  Barnehagene har hatt en rask og stor økning i minoritetsspråklige barn i løpet av de siste 5 

årene.   

•  Høy andel av elevene med spesialundervisning har 5 timer eller mindre per uke   

•  Resultater på nasjonale prøver på 5. trinn   

 

Det kan synes som om Inderøy kommune ikke skiller seg ut når det gjelder kompetansebakgrunn for 

ansatte.  Fylkesmannnen anfører at gjennomsnittlige grunnskolepoeng (avgangsklasser) har variert 

en del de tre siste år. Siste år (skoleåret 2013 til 2014) lå kommunen såvidt under snittet i Nord-

Trøndelag. Dette endres positivt for året 2014 til 2015. 

Fylkesmannnens beskrivelser på dette punkt tas inn i sin helhet: 

 
 

 

Nasjonale prøver omfatter tre grunnleggende ferdigheter/fag: lesing, engelsk lesing og regning for 

5., 8. og 9. trinn  

Inderøy kommune ligger under gjennomsnittet for Nord-Trøndelag i samtlige prøver på 5. trinn i 

2013/14. Gutter har bedre resultater i regning. I lesing og engelsk skårer jenter og gutter likt.  

Ser vi på resultater på 8. trinn, ligger Inderøy kommune på fylkesgjennomsnittet i engelsk. Men i 

lesing og regning ligger de på landsgjennomsnittet, dvs. over gjennomsnittet for Nord-Trøndelag.  

Resultater på nasjonale prøver på 9. trinn i lesing ligger over fylkesgjennomsnittet, mens resultater i 

regning ligger under gjennomsnittet både for Nord-Trøndelag og landet for øvrig. 

Resultater fra elevundersøkelsen i 2013/14 for 7. trinn viser gode resultater og lite mobbing 

Kommunen ligger stort sett over eller på gjennomsnittstall for fylket. Resultater på 10. trinn vises 

ikke i Skoleporten. 
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Miljø 

På miljøsiden noterer fylkesmannen følgende styrker og utfordringer: 

Styrker  

•  Kommuneplanens Arealdel er nylig revidert (2014) og bør være et godt styringsverktøy for 

kommunens arealforvaltning.   

•  Inderøy har vært en pionerkommune for fullskala kildesortering av husholdningsavfall.   

•  Inderøy har jobbet aktivt med en egen miljøplan for kommunen.   

•  Inderøy har vist betydelig engasjement i å heve kvaliteten på naturtypekartlegging i 

Inderøy/Mosvik og er sterkt involvert i et samarbeidsprosjekt med FMNT og skogeierlaget i 

Inderøy og Mosvik som kartlegger MIS og naturtyper samtidig.   

 

Utfordringer   

•  Inderøy kommune har et stort utbyggingspress i strandsonen.   

•  Kommunen synes å signalisere å åpne for økt utbygging i strandsonen, noe som vil komme i 

konflikt med viktige strandsoneverdier og være i strid med nasjonale føringer på området.   

 

Landbruk 

På landbruksområdet refereres følgende fra fylkesmannens kommunebilde: 

Styrker  

•  Det er arbeidet godt med kommuneplanverket, og det ligger langsiktige og gode grep med 

hensyn til landbrukets produksjonsarealer både i samfunnsdelen og i arealdelen   

•  Den Gylden Omvei, 15 års erfaring med merkevarebygging som har gitt gode resultater   

•  Høy aktivitet i skogbruket, spesielt på sluttavvirkning   

•  Utviklingsorientert landbruksnæring, med lang tradisjon for spennende og  utradisjonelle 

tiltak, f.eks LLI, Inderøy 2020, flere rekrutteringstiltak mm.   

 

Utfordringer 

  Behov for økt ungskogpleie, og bedre kunnskap om hogst av ungskog. Til tross for stor 

aktivitet de senere årene er det fortsatt behov for investeringer i nye  driftsbygninger, 

spesielt i melkeproduksjon 

 

Kommunebarometeret 2015 (for året 2014) 

Kostra (kommunal og statlig statistikk) er det systemet som brukes for å etablere sammenlignbar 

statistikk for ressursbruk og ”produksjon” i kommune og stat. 

Med grunnlag i Kostra tall har Kommunal rapport over tid utviklet et såkalt ”Kommunebarometer” 
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som søker å rangere kommuner ut fra et stort antall indikatorer. Disse er utviklet over tid slik at de 

årlige rangeringer kan variere veldig etter hvordan de ulike indikatorene er vektet. 

Det vitenskapelige grunnlaget for slike rangeringer er selvsagt ytterst skjørt. Inderøy kommunes 

toralrangering har variert til blant de 50 ”beste” (ikke inntektskorrigert) til blant de 250 ”beste”. 

Tilsvarende fluktuasjoner vil en kunne finne i mange kommuner uten at det har noe med endringer i 

kvalitet eller kostnadskvalitet å gjøre. Det er uansett interessant og følge utviklingen i egne nøkkeltall 

og sammenligne disse med andre. 

Hoved bildet fra Kommunebarometeret for 2014 (året) kan sammenfattes slik: 

 

Tabellen til høyre viser den inntektskorrigerte rangering på totalen. Denne gir nok det beste 

inntrykket av utviklingen i rangeringen på denne sumindikatoren. De to siste år kommer indikatoren 

ut med en verdi som plasserer oss som nr 241 blant 429 kommuner. Tallet for 2015 er reelt sett 

bedre ettersom det ligger en rapporteringsfeil på bemanningen i barnehagene som slår sterkt ut. 

Barnehagene er tillagt 10 % vekt som grunnlag for totalrangeringen.  

De bakenforliggende tall kan studeres i en rapport fra KS som ligger på vår hjemmeside, men noen 

sentrale anførsler fra rapporten tas ut og refereres tilnærmet som formulert i rapporten: 

- Våre resultater på overordnet nivå er omtrent som forventet; kanskje litt svakere enn 

forventet 

- Forsåvidt gjelder nøkkeltallene så er det flere som forverres enn forbedres fra 2013 til 2014. 

(måleåret) 
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- Skoleprestasjoner er omlag middels. Relativt mange har spesialundervisning. 

- Typisk fordeling mellom hjemmebasert eldreomsorg og institusjon. (avviker noe fra andre 

analyser) 

- Få undersøkelser i barnehagene tar lang tid. Få tiltak i hjemmet sammelignet med 

omsorgsovertakelser. Gode resultater på kvalitetsindikatorer i barnevernet to siste år. 

- Korrigert netto driftsresultat var omtrent null i 2014. Disposisjonsfondet er ikke spesielt 

stort, og spises opp av premieavviket. Høye finansutgifter. 

- Enhetskostnadene er godt under middels gjennomgående. (enhetskostnadene) Kostnadene 

økte betydelig i pleie og omsorg i fjor, men fra et lavt nivå. Barnevernet har høye kostnader. 

 

 

Kortfattede kommentarer i rapporten refereres: 

- Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Inderøy har ingen topplasseringer men havner på 

topp 100 lista hva gjelder kostnadsnivå og saksbehandling. Nøkkeltallene innen miljø og 

ressurser, sosialtjeneste og ikke minst økonomi trekker ned. Totalt er profilen ørlite mer 

negativ enn i normalkommunen.  

- Kommunebarometerets analyse gir følgende beskrivelse av forholdet mellom store og små 

kommuner: 

 

”innen de ulike sektorer er det til dels store forskjeller mellom store og små kommuner. Samlet 

slår ulikhetene ut begge veier. I totaltabellen, hvor vi har justert for korrigert inntekt, kommer 
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store kommuner bedre ut enn de små. Ser vi bort fra de økonomiske forutsetningene i Kommune 

Norge er det de små kommunene  som kommer marginalt bedre ut.” 

Dette er det samme som å vurdere store kommune som mer effektive enn små kommuner; dvs 

de yter mer velferd pr krone enn de små kommunene. 

På grunnskoleområdet kommer indikatoren for Inderøy ut litt bedre enn snittet og med en liten 

bedring fra 2013 til 2014. I relasjon til spørsmålet om rekruttering og rekrutteringsutfordringer 

legges merke til at Inderøy kommune scorer høyt på andelen lærere med høyere utdanning.  

Karakternivået for avgangselevene var i 2014 noe lavere enn gjennomsnittskommunen. Frafallet 

på videregående skole blant elever fra kommunen er imidlertid langt under landsgjennomsnittet 

og normalkommunen. 

Eldreomsorgen har hatt et relativt lavt utgiftsnivå i Inderøy – i hovedsak på grunn av en gunstig 

alderssammensetning. Rangeringen kommer noe dårligere ut i 2014 enn i 2015. En enkeltfaktor 

bidrar vesentlig her; en tilsynelatende sterk nedgang i tid med lege og fysioterapeut på sykehjem. 

Det kan synes som det her er underrapportert. Noen nøkkeltall som trekker vesentlig ned 

totalplasseringen er gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand og hjemmesykepleie i hjemmet, 

bemanning av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier, og brukerundersøkelser. Samtidig har vi litt 

mer hjemmebasert omsorg enn gjennomsnittskommunen. Når det gjelder kompetanse på 

personalet (med fagutdanning) så ligger vi ikke på topp, men godt over gjennomsnittet. 

Barnevernet vektes med 10 % i totalindikatoren.  Det registreres en økning bemanningen, selv 

om denne ikke er relativt høy. I en av ti saker brøt kommunen hovedregelen for hvor rask 

saksbehandlingen skal være. Dette kan forklare at andelen fristbrudd har gått ned. Få barn 

mangler utarbeidet plan. Andelen saker med tiltak i hjemmet er lav. Det er pt ikke gjennomført 

brukerundersøkelser og som bidrar negativ til totalscore. 

Barnehage. Statistikken for 2014 skjemmes av en feil i rapporteringen på oppholdstimer pr barn. 

En riktig innrapportering ville gitt en annen totalplassering. Kommunen er blant de beste i landet 

når det gjelder kompetansenivået i barnehagene. Negative bidragsytere til totalscore er 

indikatoren ”andelen ansatte som er menn” og leke og oppholdsareal pr barn. 

Helse.  Legedekningen har økt og er på nivå med landsgjennomsnittet. Dekningen på områdene 

helsesøster og psykiatrisk sykepeier mv er omtrent middels. Negative bidragsytere til 

totalrangeringen er indikatoren legedekning (selv om betydelig forbedret), helsesøster og 

medisinbruk. 

Sosialhjelp. Denne indikatoren er tillagt økt vekt i totalindikatoren og kommer dårligere ut for 

Inderøy i 2014 enn i 2013. Det er i praksis lengdene på stønadstiden for ulike kategorier som slår 
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ugunstig ut og forverres.  Dette er det forøvrig all grunn til å analysere nærmere. Individuell plan 

brukes i liten grad. 

Kulturområdet. På dette området rangeres Inderøy kommune høyt. Telemarksforsknings 

spesialiserte indeks rangerer Inderøy kommune rundt nr 20 blant norske kommuner. I 

kommunebarometeret trekkes fram den sterke prioriteringen av tilskudd til frivillige lag og 

foreninger. Såvel ressursindikatorer for kultur og musikkskole, utgiftsnivåer til aktivitetsttilbud 

for barn som den totale ressursbruken på kulturområdet,  ”trekker ned”  scoren. 

Økonomi. Økonomindeksen trekker totalindeksen og rangeringen stadig nedover. Samtlige 

delindikatorer ligger ”nærmere de de svakeste enn de beste” med unntak av netto driftsresultat i 

2014; et netto driftsresultat som praksis var et resultat av ekstraordinære inntekter. Ut fra 

Kommunebarometerets målesystem har vi for høy lånegjeld, for lavt disposisjonsfond, for høye 

investeringer, for høy andel av investeringene som finansieres ved lån, og et for stort akkumulert 

premieavvik.  

Kostnadsnivå. Denne indikatoren søker å favne kommunens relative kostnadsnivå. Vårt 

kostnadsnivå kommer på de fleste delindikatorer (eks barnevern) bedre ut enn snittet. Når det 

gjelder administrasjonskostnader kommer vi ut med score 5,6 av 6 – dvs blant de mest 

kostnadseffektive i landet. På grunnskolen er score 4,4; i forhold til de beste i landet bruker vi ca 

10 mill. kroner mer på skole. 

Kommunebarometerrapporten gjør anslag på kommunens innsparingspotensiale. I sum anslås 

innnsparingspotensialet til over 40 mill. kroner om vi sammenligner oss mot de billigste og 20 

mill. kroner om vi sammenligner oss mot den kommunen som er rangert som nr 100 på denne 

indikatoren. Dette er tallstørrelser som underbygger egne vurderinger av mulige potensialer, jfr. 

økonomi og kvalitetsutredningen. 

Miljø og ressurser. Denne indikatoren, som gis en vekt på 2,5 % i totalrangeringen, bidrar 

negativt til vår rangering etter totalindikatoren. En del av svaret kan synes å være knyttet til 

mangler ved innrapportering. En delindikator av spesiell interesse er energikostnader pr kvm 

bygg, hvor vi får en score på 2,1 av 6. Vi scorer videre svært lavt på vedlikehold pr kvm bygg. 

Saksbehandling.  Denne indikatoren er knyttet til plan og byggesaksbehandling. På alle 

delindikatorer scorer over snittet; dog bare såvidt over snittet når det gjelder byggesak. 

Vann, avløp og renovasjon.  Inderøy kommune kommer gunstig ut når det gjelder totalscore. 

Årsgebyrene er svakt høyere enn snittet. Vi scorer fortsatt klart under snittet når det gjelder 

tempoet i fornying av vannledningsnettet selv om investeringene er økt de senere år.  
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TFous spørreundersøkelse rettet mot kommunene i 4 K. 
Det vises til denne undersøkelsen som er en del av beslutningsgrunnlaget. 

TFOU rapporten beskriver en del trekk ved de viktigste velferdsområdene i kommunene. Noen 

hovedinntrykk fra spørreundersøkelsen blant politikere og ledere refereres punktvis: 

1. Forsåvidt gjelder politikeres, lederes og ansattes oppfatning av kvaliteten på tjenestene så 

svarer 83 % av respondentene i Inderøy at denne er svært bra. Dette er en høyere score enn i 

Steinkjer og Verran; såvidt lavere enn i Snåsa.  

 

2. Økonomisk soliditet. På spørsmål om den økonomiske situasjon gjør det vanskelig å oppnå 

ønsket kvalitet på tjenestene, svarer Inderøy kommunes administrative og faglige leder ja til 

det i større grad enn lederne i nabokommunene. For hele gruppen av respondenter svarer 63 

% ja – dette er den laveste prosenten for alle kommunene. 

 

3. Respondentene i Inderøy, såvel politikere, ledere som øvrige grupper, oppfatter 

rekrutteringssituasjonen som mindre problematisk enn i de øvrige kommunene. 

 

4. Når det gjelder sårbare små fagmiljøer, så er den generelle tilbakemeldingen at dette 

problemet ikke oppfattes som større i Inderøy enn i Steinkjer. Lederne i Inderøy svarer noe 

mer ”negativt” på dette og anser problemet som større enn resten av respondentgruppen.  

 

5. I forhold til kriteriet ”tilstrekkelig distanse” så gir oppfatter 75 % av Inderøyrespondenten at 

at dette er uproblematisk – mens feks 69 % av Steinkjerrespondenten sier det samme. Her er 

holdningen blant politikere og Inderøy mer ”positiv” enn i de øvrige kommunene. 

 

6. Det samme trekket kommer til syne når spørsmålet stilles om Kommunen ikke har 

utfordringer når det gjelder å håndtere stadig økende krav til de kommunale tjenester. 

Inderøy kommunes respondenter synes gjennomgående at utfordringene er mindre enn i de 

andre kommunene. Dette gjelder også politikere og ledere hver for seg. 

 

7. Inderøyrespondentene svarer også mest positivt på spørsmålet om hvor rusta kommunen er 

til å håndtere nye oppgaver og framtidige utfordringer. Her er dog lederne noe mer skeptisk. 

Steinkjer lederne og Snåsalederne er noe mer positive. 

TFou gjør en egen sammenfattende vurdering av utfordringer ved tjenesteyting i null-alternativet. 

TFou konkluderer med at kommunens hovedutfordring vil være utvidelse av PLO-tjenestene etter 

2020. 

Kommunen vil i følge TFOU være stor nok til å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, men kan 

også ha utfordringer på grunn av høy turnover og hard konkurranse om spesielle 

kompetansegrupper. 

TFOu antar at rettssikkerheten bedre kan ivaretas med større enheter. (myndighetsforvaltningen)  

Sammenfattet ” Kommunen er ikke stor nok til å oppnå effektiv tjenesteproduksjon på alle områder, 

men ivaretakelse av lokalkunnskap og lokalt skjønn er styrker også for Inderøy”. 
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Tfous oppsummerer nullalternativet slik forsåvidt gjelder tjenesteproduksjon og 

myndighetsforvaltning: 

  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 

Tilstrekkelig kapasitet God Utfordende Utfordende God 

Relevant kompetanse God Middels Middels God (-) 

Effektiv tjenesteproduksjon God Utfordende Utfordende Middels 

Valgfrihet God Utfordende Utfordende Middels 

Tilstrekkelig distanse Ja Utfordende Utfordende Ja (-) 

Økonomisk soliditet Ja Utfordende Utfordende Ja (-) 

Lokalkunnskap Viktig Viktig Viktig Viktig 

 

Motposten til dette oppsettet er oppsummeringen av 4 K alternativet. TFOu antar at Inderøy 

kommer bedre ut på områdene relevant kompetanse og valgfrihet. 

TFOus vurdering av nullalternativet og samfunnsutviklingsarbeid 

Respondentene for Inderøy svarer på nivå med – og mer positivt –  Steinkjers respondenter når det 

gjelder vurdering av hvor godt kommunen arbeider med arealplanlegging og utbygging. 

 

  

Med grunnlag i intervjuer gis naturlig nok et supplerende bilde og kanskje noe mer nyansert uten at 

er så lett å oppfatte verdien av utsagnene. 

Utfordringen knytter til utviklingsledelse  – om en skal tolke TFOUs refererende punkter som 

representative -  er; det er behov for raskere vekst i antall arbeidsplasser, generelt behov for å 

komme i mål med prosjekter som næringsareal på Lensmyra, ledere har et uforløst potensial i å gjøre 

hverandre gode, samt forvente mer fra ”næringslivet.”  Videre har man ikke ”systematisert  bevaring 

eller utvikling av utviklingskompetanse”. 

Når det gjelder økonomi, tid og kultur for utvikling refereres med grunnlag i intervjuer etc til et stort 

investeringsfokus, utviklingsfokus generelt, men det er utfordrende å frigi tid til utvikling. Det er 

krevende og utnytte potensialet i frivillige aktører, og det er behov for flere og bedre møteplasser for 

kommune, innbyggere og næringsliv. Det er en viss skepsis til endring, selv om 

kommunesammenslåingen kan være et eksempel på det motsatte. Også her synes det som om de 
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respondenter som er intervjuet refererer et bilde som ikke kjennes helt igjen i resultatene fra 

spørreundersøkelsen. 

 

Det er en gjennomgående holdning at det arbeides bedre med næringsutvikling i Inderøy enn i 

Steinkjer og Verran; Snåsarespondenten svarer marginalt mer positivt. 



 50 

 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 

Utfordringer i 
kommunens 
samfunns-
utvikling 

Ivareta offentlige 
arbeidsplasser. Bygge 
opp under livskraftige 
lokalsamfunn 

Høy andel utenfor 
arbeidslivet. 
Næringsutvikling. 
Levende lokalsamfunn 

Oppvekstmiljø. Utvikle 
arealressursene. 
Pendlerkommune. 
Infrastruktur 
(Trønderbanen). 
Framtidig 
inntektssystem.  

Framtidig 
inntektssystem og 
oppgaver. Skape flere 
arbeidsplasser. 

Utviklingskapasitet  

Utviklings-
ledelse  

Avd. for samfunns-
utvikling er sentral. Har 
utviklingsorienterte 
ledere og ansatte.  

Rådmann og stab er 
sentrale i arbeidet. 
Store forventninger til 
kommunen.  

Rådmann og stab er 
sentrale. Mange gode 
krefter i samfunnet men 
lite helhet. Samhandling 
mellom administrativ/ 
politisk ledelse ikke god 
nok. 

Rådmann og stab er 
sentrale. Ledere må 
gjøre hverandre god. 
Lite helhetlig 
samfunnsutviklings-
arbeid. 

Utviklings-
kompetanse 

God kompetanse på 
prosjektgjennomføring 
og FOU-arbeid i 
organisasjonen. Kan 
utfordre enhetsledere til 
å være med på 
samfunnsutvikling i 
større grad. 

Nærhet og 
breddekunnskap i adm. 
Mangler spiss-
kompetanse. 
Utfordrende å 
implementere prosjekter 
fullstendig.  

Nærhet og 
breddekunnskap. 
Mangler 
spisskompetanse. 
Utviklingskompetanse i 
landbruksmiljø, 
Sæterlag og Saemien 
sijte. Utfordrende å 
implementere prosjekter 

Nærhet og 
breddekunnskap. Noe 
spisskompetanse. 
Kompetent og 
utviklingsrettet 
næringsliv. Utfordrende 
å implementere 
prosjekter 

Utviklings-
økonomi 

Betydelige regionale og 
statlige utviklingsmidler. 
Få private investorer 
med risikokapital. 

Betydelige regionale og 
statlige utviklingsmidler. 
Få private investorer 

God tilgang på eksterne 
midler/prosjektmidler 

Har gjort store 
investeringer. Har 
næringsfond og andre 
offentlige midler.  

Tid og 
ressurser 

Gode 
utviklingsressurser. 
Godt næringsapparat. 
Kompetente ansatte. 
Plan- og 
utredningstjenesten er 
en vesentlig ressurs. 

Begrensede 
utviklingsressurser. Ikke 
egen planavdeling. Eget 
næringsfond. Direkte 
arbeid opp mot 
næringsliv 

Begrensede 
utviklingsressurser. Ikke 
egen planavdeling. 
Direkte arbeid opp mot 
næringsliv 

Begrensede 
utviklingsressurser. 
Direkte arbeid opp mot 
næringsliv 

Utviklings-
kultur 

Må utvikle bedre 
utviklingskultur og være 
en god samarbeids-
partner. Samhandling 
mellom kommune og 
lokalsamfunn er i stadig 
utvikling. 

Lite helhetlig 
samhandling mellom 
kommune/innbygger 
(tillit, forventninger og 
ansvar). Toppinitierte 
prosjekter. 

Fokus på problemer 
framfor styrker. 
Utviklingskrefter men 
lite helhetlig 
samhandling mellom 
kommune/innbygger/ 
næringsliv (tillit, 
forventninger og 
ansvar). Få 
utviklingsarenaer. 

For lite involvering av 
ansatte. Sterke 
utviklingsaktører i 
næringslivet. 
Litehelhetlig 
samhandling 
kommune/innbygger/ 
næringsliv (tillit, 
forventninger og ansvar) 

Hovedtrekk fra åpne svar om utfordringer i samfunnsutvikling. (fra spørreundersøkelsen) 

 Bedre intern 
samhandling og 
utnytting av interne 
ressurser. Bedre 
innbyggerinvolvering.  

Liten kompetanse, 
økonomi og ledelse i 
kommunen – dette gir 
lite handlingsrom til å 
være langsiktig. For 
dårlige på samhandling 
intern og med 
innbyggerne. For dårlig 
på næring og 
folkehelse.  

Manglende 
planleggingskompetans
e internt. Bedre 
planlegging og 
gjennomføring av tiltak 
– for lite ressurser til 
dette i dag. 

Inkluder innbyggere og 
lokalsamfunn i større 
grad. Stedsutvikling må 
styrkes.  

Planverk      

Kommune-
planens 
samfunnsdel 

Vedtatt 2014 Vedtatt 2013 Vedtatt 2004 Vedtatt 2012 

Kommune-
planenes 
arealdel 

Vedtatt 2009 Vedtatt 2011 Vedtatt 2011 Vedtatt 2013 

Folkehelse-
plan* 

Vedtatt 2013 Ikke egen strategi/plan 
men omtalt i 
samfunnsdelen  

Vedtatt 2014 Vedtatt 2014  

Klima og 
energiplan  

Klima- og energiplan 
vedtatt 2010 

Ikke egen plan, omtalt i 
samfunnsdelen.  

2009 Vedtatt 2015 

Næringsplan 2009-2011, samt arbeid 
med strategisk 
næringsplan for Inn-
Trøndelag** 

2006-2009 Ikke utviklet Vedtatt 2013 

 

Tfou rapporten og vurderingen av kommunen som demokratisk arena 

Den viktigste enkeltindikatoren på dette må være god valgdeltakelse: 
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Kommune 2003 2007 2011 2015 

Steinkjer 57,8 59,5 62,8 58,6 

Verran 60,5 60,9 60,3 58,6 

Snåsa 64,4 64,7 70,7 72,2 

Inderøy   69,0 66,0 

Mosvik 70,1 73,1   

Inderøy 65,3 69,8   

Nord-Trøndelag - 61,9 63,7 60,8 

Norge 59,0 61,2 64,2 60,0 

 

Inderøy kommune har over tid en valgdeltakelse som ligger over snittet for landet, over Steinkjer og 

Verran, og noe under Snåsa. 

Alle partier representert på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet,  er også representert i 

Inderøy kommunestyre. (Fremskrittspartiet var representert siste periode) 

I TFOUs utredning er det også foretatt en beregning av sammensetning av et kommunestyre i en 4 K 

konstellasjon. Det vises til denne. 

Spørreundersøkelsene viser at respondenter fra Inderøy oppfatter at: 

1. lokaldemokratiet fungerer bra 

2. det politiske handlingsrommet er akseptabelt 

3. kommuneadministrasjonen har kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode 

beslutningsgrunnlag 

4. at det er relativt sjelden at habilitetsproblematikk kommer opp i forbindelse med saker. 
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Enhetslederens vurdering av kommunens tjenesteleveranse 
 

Som et ledd i utredning av 0-alternativet, ble enhetsledere forespurt om deres synspunkter, både når 

det gjelder behov for sammenslåing og i så fall i hvilken retning. 

Ikke alle enhetsledere besvarte spørsmålene, men de svarene vi fikk kan i korte trekk oppsummeres 

som følger: 

• Det påpekes at Inderøy kommune nettopp har vært gjennom en kommunesammenslåing og 

at prosessen ennå ikke er helt fullført på tjenestenivå. En ny sammenslåing vil medføre en 

stor belastning på enhetene og deres ansatte. 

• I et fremtidig perspektiv angir de fleste enhetsledere at Inderøy kommune kan bli for små, 

men det pekes også på konkrete strukturelle løsninger som kan være med på å skape bedre 

rammebetingelser for å kunne forbli en egen kommune. 

• Det gis ikke et entydig svar i forhold til et eventuelt retningsvalg. Det kan virke slik at de 

retningsvalgene som er angitt i stor grad bærer preg av de eksisterende samarbeidene man 

er inne i pr. i dag. 

• Det påpekes også at det kan bli en endring i styrkeforholdet hvis Inderøy kommune står for 

seg selv og at omkringliggende kommuner slår seg sammen. 

• Over det hele kan det virke slik at enhetsledere er fornøyd med de tjenestene som leveres 

pr. i dag, men at man er avhengig av interkommunale samarbeidsløsninger. 

Ovenstående oppsummering viser at det finnes forskjellige meninger om diverse forhold knyttet til 

kommunereformen og det er dermed vanskelig å kunne formulere en klar og entydig konklusjon på 

bakgrunn av innspill fra kommunens enhetsledere.  
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7.Inderøy kommune. En sammenfattet vurdering av kommunens 

svake og sterke sider med grunnlag i gitt kriteriesett. 
  

Tjeneste og velferdsdimensjonen 
Det er nødvendig å presisere at det vil alltid være et element av skjønn i vurderinger av kvalitet og 

effektivitet i tjenester som ikke er underlagt et marked.  

Som det fremgår av de eksterne eller (mer eller mindre) objektive bedømminger som er referert 

foran, så er det ikke alltid enkelt å konkludere entydig på hvor gode og effektive vi er i 

tjenesteytingen. 

Vi kan ta eksemplet Barnevern. Ut fra tilsyn og tilbakerapportering de siste år fremstår Inderøy 

kommune som en tilnærmet foregangskommune når det gjelder oppfølgning på barnevernsområdet. 

Kommunebarometeret som rangerer etter vektede størrelser hvor både data for omfang, 

kvalitetsindikatorer (tidsfrister mv) og ressursbruk er lagt inn, rangerer kommunen relativt lavt. 

Hovedbildet er likevel entydig. Ut fra den kjennskap vi har til dagens tjenesteyting via indikatorer på 

volum og kvalitet (Kostra mv), eksterne tilsyn mv er kommunen gjennomgående konkurransedyktig 

med andre kommuner på tjenesteleveranser. Inderøy kommunes innbyggere er gjennomgående mer 

fornøyd med tjenesteytingen (kommunen) enn i andre kommuner.  

Inderøy kommune har et omdømme og en lokalisering geografisk som gir oss akseptable eller gode 

muligheter for å rekruttere kompetent personell – i dag og i fremtid; uansett kommunestruktur. 

Det vil være variasjoner i kvalitet og kostnadseffektivitet på de ulike tjenesteområdene og det vil 

alltid være rom for kostnads- og kvalitetsforbedring. Den siste brukerundersøkelsen på bistand – og 

omsorgsområdet viser en relativt høy brukertilfredshet, men ikke høyere enn snittet av øvrige 

kommuner. (på noen områder svakt under) 

Vi ser en tendens til svekkelse av resultatene på nasjonale prøver på skolene – i alle fall relativt sett 

de senere år. Uansett hva en måtte mene om dette målesystemet, så vil ikke Inderøyskolen over tid 

være tjent med å ”vise fram” dårligere resultater enn andre kommuner på denne svært så synlige 

indikatoren. De utfordringer som vi måtte ha er fullt håndterbare innenfor rammen av dagens 

kommuneorganisering.  

I hvilken grad vil en større skoleorganisasjon – som følge av en kommunesammenslåing - kunne 

prestere bedre?  Ikke nødvendigvis. Det er selvsagt stordriftsfordeler også på skoleområdet. Det er 

behov for felles ressurser og kostnader til utvikling, til koordinering, til administrative funksjoner 

generelt. I de administrativt-faglige diskusjoner om forutsetninger for å videreutvikle skolekvaliteten 

i Inderøy til ønsket nivå kommer til tider opp forslag om mer støtte til skoleledelse og lærere – både 

støtte av teknisk karakter og strategisk støtte. Inderøy kommune er en mellomstor kommune og 

nærmer seg et volum som bør kunne bære tilstrekkelige ressurser til utvikling og støtte til de 

utøvende ledd. Men vi er nok noe sårbar og må på en måte kompensere for størrelse med økte 

effektivitet – gjennom bedre organisering av ressursbruken. 
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I hvilken grad vil så omfang og kvalitet i tjenesteproduksjonen kunne ivaretas om en feks må 

forberede seg på feks 3-5 % reduksjon i finansieringen , jfr.  de økonomiske scenarier beskrevet 

foran. 

På skoleområdet vil det utgjøre i størrelsesorden 5 mill. kroner.  

Med grunnlag i økonomi og kvalitetsutredningen, jfr. også Kostrastatistikken,  er det grunn til å anta 

at Inderøy kommune vil kunne kostnadsforbedre seg på skoleområdet i denne størrelsesorden uten 

at det går utover kvaliteten å undervisningen. Det vil kreve en bred effektivisering, blant annet 

gjennom strukturgrep.  

Dette er strukturgrep som uansett vil måtte påregnes i en eventuell ny kommunesetting. Det virker 

ytterst lite sannsynlig at en ny kommune – enten den er styrt fra Steinkjer eller fra Verdal/Levanger 

vil kunne forsvare 6 barneskoler for ca 7000 innbyggere på Inderøy;  omlag det samme antall 

barneskoler som Verdal og Steinkjer har med 2 til tre ganger så mange innbyggere/barn. 

Generelt er det rådmannens vurdering at nullalternativet over tid vil kunne generere et akseptabelt 

til godt nivå – både volummessig og kvalitetsmessig – på vår tjenesteyting. Tilføring av nye oppgaver 

vil kunne utfordre dette bildet, men der er fortsatt mye uavklart. Det er imidlertid ikke grunn til å tro 

at det er urealistisk at en tilføring av nye oppgaver kan bli ivaretatt av en kommune på størrelse med 

Inderøy. Det kan tenkes at dette vil styrke behovet for omstilling, samt behov for en utvidelse av det 

interkommunale samarbeid. 

Et bærekraftig 0-alternativet forutsetter imidlertid en forholdsvis betydelig omstilling – ved dagens 

oppgaveportefølge dimensjonert til i størrelsesorden 30 til 40 millioner kroner i et 15 års perspektiv.  

Som beskrevet over er kan dette løses gjennom en en kombinasjon av grep;  redusere 

investeringsnivået,  årlig effektivisering av driften og en økning av inntektene, i praksis i form av økt 

eiendomsskatt. 

Hvorvidt et sammenslåingsalternativ i det lange løp – forsåvidt gjelder tjenesteytingsperspektivet – 

kommer bedre ut for Inderøyinnbyggerne er således helt avhengig av hvordan en framtidig 

selvstendig kommune velger å innrette seg. Dersom man i dag erkjenner at det ikke er politisk vilje 

eller mot til å ta strukturbeslutninger som uansett vil komme, så må man snarest gå inn i 

forhandlinger om sammenslåing – mot nord eller sør. 

 

Inderøy kommune som myndighetsutøver – status og utsikter. 
Kommunesektoren er underlagt et betydelig lovverk. En vesentlig del av dette lovverket regulerer 

naturlig forholdet mellom kommune og individ – og spesielt individets rettigheter. Det er unødvendig 

å referere alle de områder hvor individets rettigheter knyttet til offentlige tjenester generelt, og 

kommunale tjenester spesielt, er styrket over tid. Det kan synes som om troen på 

rettighetslovgivning som virkemiddel ikke akkurat svekkes over tid og det må forventes en videre 

skjerping. 

Det finnes ikke entydig materiale eller datagrunnlag som entydig kan si noe om hvorvidt dagens 

Inderøy kommune som myndighetsutøver presterer bedre eller dårligere enn andre. En subjektiv 
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bedømmelse basert på noen indikatorer tilsier at vi presterer på linje med andre kommuner, men har 

klare forbedringsmuligheter. 

Ut fra volumet på klager til Klageutvalget i Inderøy kommune så er det lite som tyder på Inderøys 

innbyggere oppfatter kommunen som en dårlig myndighetsutøver.  Dette understøttes for øvrig  av 

tillitsundersøkelsen av 2012 som indikerer at Inderøy kommunes innbyggere har høyere tillit til 

myndighetsutøvelsen enn innbyggere i andre kommuner.  

Fylkesmannens tilsyn på ulike områder har på ulike områder avdekket avvik – dvs lovbrudd i 

tjenester. Hvis en ser nærmere på hva som ligger i disse avvikene, så gjelder så godt som 100 % av 

avvikene mangler ved dokumentasjon – ikke faktiske avvik i myndighetsutøvelsen. Det oppfattes ikke 

at tilsynsmyndigheten oppfatter Inderøy kommune å skille seg ut hverken den ene eller den andre 

vegen når det gjelder kvaliteten i håndteringen av myndighetsutøverfunksjonen. 

På byggesaksområdet – som er et betydelig lovregulert område - er det ikke grunnlag for å anta at 

myndighetsutøvelsen i kvalitet står tilbake for andre kommuner.  

Det er likevel her – som på tjenesteområdet – utvilsomt forbedringsmuligheter og det legges i disse 

tider ned et større arbeid i å få opp et IKT-basert kvalitetssystem som også skal bidra til å sikre 

kvaliteten på myndighetsforvaltningen. 

Det er utvilsomt stordriftsfordeler – inntil et visst nivå – også på dette området. Vedlikehold av gode 

kvalitets- og dokumentasjonssystemer har et betydelig fastkostnadselement i seg. Det samme gjelder 

forvaltningskostnadene; som eksempel tildelingskontorer for kvalitetssikring av rasjonering av 

tildeling av tjenester. Det er åpenbart at større kommuner kan få ned enhetskostnadene uten at det 

går på bekostning av rettssikkerheten. 

I den grad dimensjonene tjenesteyting, myndighetsforvaltning, samfunnsutvikling og demokratisk 

arena skal rangeres etter graden av mulige eller sikre gevinster av sammenslåing – for Inderøy 

kommunes del - så kan det være at dimensjonen ”myndighetsforvaltning” scorer høyest på potensiell 

gevinst av sammenslåing. 

 

Inderøy kommune som demokratisk arena 
Det kan være en utfordring å foreta en objektiv vurdering av Inderøy kommune som politisk arena. 

Det er mange elementer som spiller inn når man skal foreta denne vurderingen og dermed kan det 

være vanskelig å knytte objektive kriteria til verdsetting av den lokale demokratiske arenaen. 

 

For likevel å kunne ha en strukturert tilnærming til denne problemstillingen, har man her tatt 

utgangspunkt til de kriteriene som Ekspertutvalget mener er sentrale for at kommunene skal ivareta 

sin rolle som demokratisk arena: 

- Høy politisk deltakelse 

- Lokal politisk styring 

- Lokal identitet 

- Bred oppgaveportefølje 

- Statlig rammestyring 
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I det følgende vil disse kriteriene bli satt i en lokal kontekst. Dette for å kunne danne seg et bilde av 

hvordan Inderøy kommune som demokratisk arena fungerer i dag. Ut fra dette vil man kunne si noe 

om en eventuell kommunesammenslåing vil påvirke den lokale demokratiske arenaen i positiv eller 

negativ retning. 

 

Høy politisk deltakelse 

Som det fremkommer i 4K utredningen ligger Inderøy kommune forholdsvis høyt i valgdeltakelse. Det 

er kun Snåsa kommune som har en høyere valgdeltakelse, både i 2011 og 2015. I denne 

sammenheng kan det også nevnes at valgdeltakelsen i Inderøy kommune ligger over 

landsgjennomsnittet. En annen indikator som kan si noe om grad av politisk deltakelse (og valgfrihet), 

er antall partier som stiller til valg. I Inderøy kommune er alle politiske partiene – unntatt 

Fremskrittspartiet - representert og dermed vil et stort spekter av politisk representasjon være 

ivaretatt. Man kan stille spørsmål ved om et mer perifert kommunestyre i en sammenslått kommune 

(med sannsynligvis færre representanter fra dagens Inderøy kommune), bidrar til en økning av den 

lokale politiske deltakelse i Inderøy kommune. 

Lokal politisk styring og bred oppgaveportefølje 

Ekspertutvalget peker i denne sammenheng på nødvendig kompetanse og kapasitet i den 

kommunale organisasjonen til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte som en 

avgjørende faktor for lokalpolitisk styring og kontroll. Videre peker utvalget på at kommunene ikke 

må være "tvunget" til å organisere sine lovpålagte tjenester i interkommunale ordninger. 

4K utredningen viser at Inderøy kommune har et akseptabelt politisk handlingsrom og undersøkelsen 

viser også at administrasjon har god utredningskompetanse, samt at det sjelden oppstår 

habilitetsproblematikk. Som det fremkommer i denne utredningen deltar Inderøy kommune i 32 

ulike interkommunale samarbeid. Dette utgjør maksimalt  30 mill. kroner (ikke kvalitetssikret) av et 

totalt tjenestevolum på 550 mill. kroner.  Når man skal vurdere det eventuelle demokratiske 

underskuddet som kan oppstå i forbindelse med interkommunalt samarbeid, bør man plassere dette 

i denne konteksten. 

Videre refereres det til at Inderøy kommunes respondenter i 4 K utredningen vurderer 

interkommunalt samarbeid som mindre problematisk enn de andre kommunene i forhold til styrings- 

og kontrollbehovet. På spørsmålet om samarbeidsulempene begynner å bli større enn fordelene 

svarer ledere og politikere et relativt klart nei. De samme respondenter anser interkommunalt 

samarbeid som langt å foretrekke framfor en kommunesammenslåing og anser det naturlig å 

håndtere en oppgaveutvidelse gjennom styrking av det interkommunale samarbeidet. 

En eventuell utvidelse av den kommunale oppgaveportefølje vil selvsagt utfordre denne balansen, 

men med utgangspunkt i resultatet av undersøkelsen i 4K rapporten, kan man konkludere med at det 

skal forholdsvis mye til før samarbeidsulempene begynner å bli større enn fordelene ved 

interkommunale samarbeidsløsninger. 

Likevel må det nevnes at eventuelle kommunesammenslåinger i omkringliggende kommuner kan 

endre maktbalansen og dermed forutsetninger for (interkommunalt) samarbeid. Dette er imidlertid 

fortsatt uavklart og kan dermed ikke vektlegges. 
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Lokal identitet 

Ekspertutvalget nevner to dimensjoner som spiller inn i denne sammenhengen: Opplevd tilknytning 

til et område og felles identitet til andre områder. Utvalget refererer til undersøkelser som viser at 

innbyggernes identitet er sterkere knyttet til området de bor i, byen eller bygda, enn til kommunen. 

Men dersom bygda eller byen i stor grad samsvarer med kommunen, er det logisk at 

argumentasjonen om lokal identitet vil bli aktualisert. 

Det kan tenkes at dette har overføringsverdi til forhold i Inderøy kommune. Mange innbyggere i 

Inderøy kan være sterkere knyttet til eget tettsted eller bygd enn kommunen som sådan. Diverse 

formuleringer i kommuneplanens arealdel kan likevel tyde på at det politiske styringsnivå ønsker å 

ivareta utvikling i hele kommunen – og dermed lokal identitetsbygging. Spørsmålet blir dermed om 

en større kommune, med et mer perifert kommunestyre klarer å være en bedre premissleverandør 

for lokal identitetsbygging. 

Statlig rammestyring 

Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det lokale 

demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir bestemmende for 

hvordan tildelte oppgaver ivaretas og for prioriteringen av ressurser mellom ulike oppgaver. En 

kommunestruktur med større kommuner vil etter utvalgets vurdering redusere dagens behov for 

statlig styring. 

Det kan diskuteres om ekspertutvalgets vurderinger når det gjelder dette punktet har 

overføringsverdi for en kommune på størrelse med Inderøy. 4K undersøkelsen viser at det politiske 

handlingsrommet per i dag oppleves som tilfredsstillende, og grad av statlig styring kan ses i lys av 

dette. På den andre side vil det alltid være risiko for en samfunnsmessig suboptimalisering (se også 

tidligere i denne utredningen) når det er flere suverene beslutningstakere involvert. Dette vil kunne 

styrke behovet for en sterkere grad av statlig styring. 

Ut fra ovenstående kan man konkludere med at Inderøy kommune som demokratisk arena fungerer 

på en tilfredsstillende måte. Både valgoppslutning, politisk representasjon og omfang av 

interkommunalt samarbeid kan tyde på dette. Denne balansen vil imidlertid bli utfordret hvis 

kommunesektoren skal få en større oppgaveportefølje, og sjansen blir dermed større for at en 

kommune på størrelse med Inderøy må ty til en større grad av interkommunalt samarbeid. Hvorvidt 

dette er et demokratisk problem kan diskuteres, men resultat av 4K undersøkelsen og 

formannskapets vedtak fra 30. oktober 2015 kan tyde på at det skal mye til før en utvidelse av 

interkommunalt samarbeid blir ansett som en demokratisk utfordring. 

 

Inderøy kommune som samfunnsutvikler 
I kapitlet som beskrev status for kommunens oppgaveutførelse er det gjort forsøk på å gi et bilde av 

hvordan Inderøy kommune ivaretar sin rolle som samfunnsutvikler. Som det fremkommer er det lagt 

godt til rette for utvikling av kommunens lokalsamfunn og man kan vise til en god utvikling innenfor 

flere samfunnsutviklingsområder. Dette må imidlertid ses opp mot ekspertutvalgets utgangspunkt 

som blant annet legger til grunn at effektiv planlegging er avhengig av geografiskfunksjonelle 

planleggingsområder for de formål det skal planlegges for. 
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Ekspertutvalget peker videre på at befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har gjort at de fleste 

funksjonelle samfunnsutviklingsområder i dag dekker flere kommuner, både i byområder og 

distrikter. Særlig byområdene favner om flere kommuner, der innbyggere og næringsliv lever sine 

daglige liv og opererer på tvers av kommunegrenser. Dette gjør at kommunens administrative 

grenser i liten grad sammenfaller med det funksjonelle området det er nødvendig å se i 

sammenheng. De tidligere omtalte "suboptimaliseringskrefter" kan også nevnes her. 

 

Det vil være en normativ vurdering hvorvidt Inderøy kommune, i dagens størrelse klarer å balansere 

hensynet til lokale samfunnsutviklingsinteresser med hensynet til de mer helhetlige regionale 

samfunnsutviklingsinteresser. I tillegg er utfordringen for Inderøy sin del at det alltid vil være en 

kommunegrense som vil dele en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion. Som utredningen viser, 

finnes det ingen markante forskjeller mellom det nordlige og sørlige sammenslåingsalternativet. 

Inderøy kommune ligger midt i det hva som kan defineres som en helhetlig funksjonell 

samfunnsutviklingsområde og et sammenslåingsalternativ som ivaretar det hele funksjonelle 

samfunnsutviklingsområdet er å betrakte som urealistisk (hele Innherredsregionen). Hvorvidt en 

kommunesammenslåing (enten nordover eller sørover) klarer å ivareta ekspertutvalgets vektlegging 

av akkurat dette må dermed nyanseres. Slik sett vil Inderøy som selvstendig kommune heller kunne 

fungere som et bindeledd mellom to større regioner som i sum danner en helhetlig funksjonell 

samfunnsutviklingsområde. Dette vil bli utdypet nærmere i neste avsnitt som dermed også berører 

samfunnsutviklingsspørsmålet. 

 

 

Inderøy kommune i et regionalt styrings- og utviklingsperspektiv 
Det er lagt opp til en frivillig kommunereform; dvs det vil i stor grad overlatt til kommunene å fatte 

beslutning om kommunestrukturløsning innenfor rammen av gitte statlige forutsetninger. (oppgaver, 

inntektssystem, regional løsning mv) 

Hvordan kan en anta at Inderøys kommunereformposisjon ser ut i det regionale styrings- og 

utviklings perspektiv? 

I et dynamisk langsiktig styringsperspektiv vil regionnivået se på Inderøy som en del av den interne 

innflytelsesbalansen på Innherred og faktisk – dog kanskje i begrenset grad – som en liten del av den 

regionale innflytelsestenkningen, 

I perspektivet ny region og balansen mot Trondheim og Sør-Trøndelag vil større kommuner på 

Innherred og i Namdalen kunne styrke vårt område.  Dette er dog svært avhengig av hvordan sør-

trønderske kommuner innretter seg opp mot kommunereformen. 

Inderøy vil ved sin beslutning kunne påvirke den interne balansen i Innherred/Inn-Trøndelag. En 

konstellasjon hvor administrasjonsbyen og fylkeshovedstaden Steinkjer muligens svekkes relativt sett 

som følge av at feks. Inderøy, Verdal, Levanger og også eventuelt Frosta slår seg sammen, kan 

indirekte svekke Steinkjers posisjon – og mest sannsynlig også regionens posisjon - i den framtidige 

konkurransen om statlige og regionale arbeidsplasser. 

I et utviklingsperspektiv vil nok ”regionen” anse Inderøy som så inneklemt i området Inn-

Trøndelag/Innherred at det vil være formålstjenlig om Inderøy gikk inn i en større enhet. Dette vil 
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kunne oppfattes å gi bedre utviklingsmuligheter for næring, bedre utnyttelse av arealressurser for 

bolig og næring, samtidig som feks presset på landbruksarealene samlet sett kan avta noe. 

 

 

Avsluttende kommentar 

I denne utredningen har rådmannen forsøkt å belyse "0-alternativet" på forskjellige måter. For det 

første har man foretatt en vurdering om, og i hvilken grad kommunen klarer å ivareta de fire 

kjernefunksjoner som Ekspertutvalget har definert. I denne sammenheng har man også skissert en 

del økonomiske forhold, blant annet knyttet til forslag til nytt inntektssystem. Utredningen synliggjør 

at det finnes gode muligheter for at Inderøy kommune kan bestå som egen kommune, forutsatt at 

det foretas grep for å gjøre økonomien mer bærekraftig. Videre bør det legges inn et forbehold i 

forhold til de ulike usikkerhetsmomenter som nevnes i utredningen, primært knyttet opp mot det 

nye inntektssystemet og kommunenes fremtidige oppgaveportefølje.  

Videre har man forsøkt å synliggjøre diverse regionale og strategiske aspekter som er viktig å ta med 

videre når man skal vurdere hvordan den videre prosessen i forhold til kommunereformen skal være. 

Denne utredningen har med andre ord ikke gitt et tydelig svar på videre veivalg. Rådmannen har 

valgt å formulere dette i saksutredningen som skal legges frem ovenfor politikken med denne 

utredningen som vedlegg.  


