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Forord 
 
 
Rådmannens budsjett og økonomiplanforslag for Inderøy kommune 2017 til 2020, legges med dette fram 
for politisk behandling.  
  
Budsjett 2017 er å anse som første år i økonomiplanperioden 2017-2020. Kommunestyret fatter endelige 
vedtak for den økonomiske disponering for budsjettåret. For årene 2018 til 2020 besluttes rammer og 
føringer for videre planlegging. 
  
Budsjettdokumentet er omfattende. Ved bruk av innholdsfortegnelsen skal det være enkelt å finne fram til 
det som måtte være i leserens interesse. Det er laget et sammendrag hvor det rådmannen oppfatter som 
vesentlige endringer og prioriteringer, er kommentert. 
  
Budsjettforslaget for 2017 er relatert til opprinnelig budsjett 2016, og endringsoversikter tar utgangspunkt i 
konsekvensjustert budsjett for 2016. Konsekvensjustert budsjett 2017, se hovedoversikt og 
endringsoversikter på virksomhetsområdene, er opprinnelig budsjett 2016 korrigert for endringer i lønn og 
pensjon mv. Konsekvensjustert budsjettramme er den budsjettrammen som må til i 2017 for at 
virksomhetsområdet skal opprettholde sin bemanning. Det er ikke foretatt prisjustering.  
  
Tallene for økonomiplanperioden er i faste 2017-priser. Budsjettet skal gi informasjon om alle reelle 
endringer av betydning for aktivitet og rammer. Formelt sett beskrives endringer med utgangspunkt i 
opprinnelig budsjett for 2016.  Hvis virksomhetsområdet har et kostnadsnivå (forbruk) som ligger over 
budsjettert nivå, vil det være behov for tilsvarende tiltak. 
  
Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i våre overordnede planer, 
kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt 
forutsetninger for prioriteringer ikke er endret.  
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Rådmannens forslag til budsjettvedtak 

 
 

 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017- 2020, 
vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i 
budsjettdokumentet av 03.11.16  

o Politisk virksomhet 
o Fellesadministrasjon, plan og landbruk 
o Oppvekst. Skoler og barnehager 
o Helse, omsorg og sosial 
o Kultur og fritid 
o Eiendom og kommunalteknikk tjenester 
o Vann og avløp 
o Næring 

  

 Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor 
sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i 
vedtakets pkt. 1. 

  

 Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, 
interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. 
Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. 

  

 Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2017 slik 
det fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser».  
  

 Av disposisjonsfond disponeres følgende:  
o 1 mill. kroner til et kommunalt utdanningsfond (fordelt over perioden 2017 – 2018), jfr. 

kommunestyrevedtak i sak 34/16 
o 1 mill. kroner til et generelt utviklingsfond 
o 3 mill. kroner til bredbånd (fordelt over perioden 2017 - 2019), jfr. kommunestyrevedtak i 

sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 
o 2 mill. kroner til kommunale veger, jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i 

formannskap i sak 122/16 
o 1,06 mill. kroner til Rørahallen som engangs tilskudd jfr. vedtak i kommunestyresak 10/16 
o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett.  

  

 Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017 -
2020, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i 
budsjettdokumentet:  

o Fellesadministrasjon, plan og landbruk 
o Oppvekst. Skoler og barnehager 
o Helse og omsorg 
o Kultur og fritid 
o Eiendom og kommunalteknikk tjenester 
o Vann og avløp 
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o Næring 
  

 Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor 
vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for 
prosjektet.  
  

 Det tas opp nødvendige lån til investeringer i 2017 med inntil kr. 23,426 mill. kroner.  
  

 Ramme for startlån for 2017 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak.  
  

 Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats 
som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. 
Marginavsetning skal fortsatt være 9 %.  
  

 I medhold av eiendomsskatteloven § 3d, skal det for budsjettåret 2017, skrives ut eiendomsskatt for 
verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Eiendomskattesatsen settes til 6,5 
promille jf. eiendomsskatteloven § 11.  
  

 Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i 
henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV § 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.  
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 
 
Beløp i 1000 
 
  Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -137 304 -140 996 -148 350 -148 350 -148 350 -148 350 
Ordinært rammetilskudd -223 109 -230 323 -236 268 -239 319 -241 599 -243 701 
Skatt på eiendom -2 527 -3 203 -5 273 -9 273 -12 023 -13 273 
Andre direkte eller indirekte skatter -1 074 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 
Andre generelle statstilskudd -3 219 -3 832 -3 416 -3 416 -3 416 -3 416 
Sum frie disponible inntekter -367 232 -379 504 -394 457 -401 508 -406 538 -409 890 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -4 872 -3 750 -3 468 -3 468 -3 468 -3 468 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 14 388 16 550 19 099 19 099 19 099 19 099 
Avdrag på lån 17 368 21 500 29 851 30 625 33 904 34 674 
Finansinntekter/-utgifter 26 884 34 300 45 482 46 256 49 535 50 305 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 4 146 5 189 2 018 4 713 5 000 5 000 
Til bundne avsetninger 46 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger -300 -2 000 -8 560 -1 500 -1 000 0 
Netto avsetninger 3 892 3 189 -6 542 3 213 4 000 5 000 

       
Fordeling       

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift -336 457 -342 015 -355 517 -352 039 -353 003 -354 585 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 334 976 342 015 355 517 352 039 353 003 354 585 
Merforbruk/mindreforbruk -1 481 0 0 0 0 0 

 
 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Politikk  4 078 3 369 3 587 3 387 3 587 3 387 
Administrasjon 23 793 26 404 28 952 27 922 27 922 27 937 
Oppvekst 121 447 122 868 125 745 125 575 124 629 124 020 
Helse, omsorg og sosial 134 698 136 808 139 073 139 073 139 073 139 073 
Kultur og fritid 15 663 15 175 16 532 15 522 15 572 15 572 
Eiendom og Kommunalteknikk  29 833 33 416 34 719 32 719 32 729 32 739 
Vann og avløp -910 0 0 0 0 0 
Næring 1 139 1 000 2 430 2 430 2 430 1 430 
Inn-Trøndelag regnskap og lønn 0 0 0 0 0 0 
Fellesområder (sentrale utgifter) 5 233 2 975 4 479 5 411 7 061 10 427 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 334 976 342 015 355 517 352 039 353 003 354 585 
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Budsjettskjema 2A – Investering 

 
Beløp i 1000 
 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017 -2020 
Finansieringsbehov        

Investeringer i anleggsmidler 164 005 151 084 31 765 23 950 15 619 13 500 84 834 
Utlån og forskutteringer 2 536 4 000 0 0 0 0 0 
Kjøp av aksjer og andeler 1 167 1 470 1 589 1 589 1 589 1 589 6 356 
Avdrag på lån 598 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger 4 381 0 0 0 0 0 0 
Årets finansieringsbehov 172 687 156 554 33 354 25 539 17 208 15 089 91 190 

        
Ekstern finansiering        

Bruk av lånemidler -128 412 -116 817 -23 426 -18 800 -12 015 -10 800 -65 041 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 049 -500 0 0 0 0 0 
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -23 001 -30 217 -8 339 -5 150 -3 604 -2 700 -19 793 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -14 613 -6 250 0 0 0 0 0 
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum ekstern finansiering -169 076 -153 784 -31 765 -23 950 -15 619 -13 500 -84 834 

        
Intern finansiering        

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -4 777 -2 770 -1 589 -1 589 -1 589 -1 589 -6 356 
Sum intern finansiering -4 777 -2 770 -1 589 -1 589 -1 589 -1 589 -6 356 

        

Udekket/udisponert -1 167 0 0 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 2B – per område 

 
Beløp i 1000 
 
Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 

Politikk  0 0 0 0 0 0 0 
Administrasjon 2 972 3 000 4 960 3 450 2 579 2 450 13 439 
Oppvekst 123 090 95 831 2 500 2 110 1 500 950 7 060 
Helse, omsorg og sosial 13 628 18 863 2 420 0 0 0 2 420 
Kultur og fritid   1 960 250 290 600 3 100 
Eiendom og Kommunalteknikk  13 685 19 740 5 900 7 140 5 000 5 000 23 040 
Vann og avløp 6 552 13 650 6 200 7 900 6 250 4 500 24 850 
Næring 4 084 0 7 825 3 100   10 925 
Sum investeringer 164 011 151 084 31 765 23 950 15 619 13 500 84 834 
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Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift 
Beløp i 1000 
 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Driftsinntekter       

Brukerbetalinger -21 961 -22 329 -22 964 -22 964 -22 964 -22 964 
Andre salgs- og leieinntekter -37 763 -39 214 -41 096 -41 096 -41 096 -41 096 
Overføringer med krav til motytelse -79 595 -61 257 -71 882 -71 507 -71 457 -71 457 
Rammetilskudd -223 109 -230 323 -236 268 -239 319 -241 599 -243 701 
Andre statlige overføringer -20 347 -22 832 -22 738 -22 738 -22 738 -22 738 
Andre overføringer -208 0 0 0 0 0 
Inntekts- og formuesskatt -137 304 -140 996 -148 350 -148 350 -148 350 -148 350 
Eiendomsskatt -2 527 -3 203 -5 273 -9 273 -12 023 -13 273 
Andre direkte og indirekte skatter -1 074 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 
Sum driftsinntekter -523 887 -521 303 -549 720 -556 396 -561 376 -564 728 

       
Driftsutgifter       

Lønnsutgifter 262 115 257 015 274 060 270 360 269 560 268 760 
Sosiale utgifter 62 584 68 375 69 178 72 110 73 769 77 126 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

62 309 65 427 70 600 68 575 68 580 68 605 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

62 348 64 101 64 764 65 014 65 014 65 014 

Overføringer 33 409 30 665 34 712 33 402 33 452 32 452 
Avskrivninger 25 661 23 147 23 147 23 147 23 147 23 147 
Fordelte utgifter -925 -49 -49 -49 -49 -49 
Sum driftsutgifter 507 501 508 681 536 411 532 558 533 472 535 054 

       

Brutto driftsresultat -16 386 -12 623 -13 309 -23 838 -27 904 -29 674 

       
Finansinntekter       

Renteinntekter og utbytte -5 119 -3 965 -3 683 -3 683 -3 683 -3 683 
Gevinst finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 0 -30 -30 -30 -30 -30 
Sum finansinntekter -5 119 -3 995 -3 713 -3 713 -3 713 -3 713 

       
Finansutgifter       

Renteutgifter og låneomkostninger 14 453 16 560 19 109 19 109 19 109 19 109 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 17 368 21 500 29 851 30 625 33 904 34 674 
Utlån 42 30 30 30 30 30 
Sum finansutgifter 31 864 38 090 48 990 49 764 53 043 53 813 

       

Resultat eksterne finanstransaksjoner 26 745 34 095 45 277 46 051 49 330 50 100 

       
Motpost avskrivninger       

Motpost avskrivninger  -25 661 -22 595 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 
Sum avskrivninger -25 661 -22 595 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 

       

Netto driftsresultat  -15 301 -1 123 8 791 -964 -1 751 -2 751 

       
Bruk av avsetninger       

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -6 875 -3 150 -9 710 -2 650 -2 150 -1 150 
Bruk av bundne driftsfond -9 239 -1 434 -1 746 -1 746 -1 746 -1 746 
Sum bruk av avsetninger -16 114 -4 584 -11 456 -4 396 -3 896 -2 896 
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 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
Avsetninger       

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 14 775 5 189 2 405 5 100 5 387 5 387 
Avsatt til bundne driftsfond 5 872 518 260 260 260 260 
Sum avsetninger 20 646 5 707 2 665 5 360 5 647 5 647 

       

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -10 770 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering 

 
Beløp i 1000 
 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Investeringsinntekter       

Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 049 -500 0 0 0 0 
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -9 235 -6 250 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -23 001 -30 217 -8 339 -5 150 -3 604 -2 700 
Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 
Sum inntekter -35 285 -36 967 -8 339 -5 150 -3 604 -2 700 

       
Investeringsutgifter       

Lønnsutgifter 5 0 0 0 0 0 
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

136 765 150 884 29 355 23 550 15 179 12 750 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

252 200 2 250 250 250 250 

Overføringer 26 980 0 160 150 190 500 
Renteutgifter og omkostninger 3 0 0 0 0 0 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 
Sum utgifter 164 005 151 084 31 765 23 950 15 619 13 500 

       
Finanstransaksjoner       

Avdrag på lån 598 0 0 0 0 0 
Utlån 2 536 4 000 0 0 0 0 
Kjøp av aksjer og andeler 1 167 1 470 1 589 1 589 1 589 1 589 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til bundne investeringsfond 4 381 0 0 0 0 0 
Sum finanstransaksjoner 8 682 5 470 1 589 1 589 1 589 1 589 

       

Finansieringsbehov  137 402 119 587 25 015 20 389 13 604 12 389 

       
Finansiering       

Bruk av lån -128 412 -116 817 -23 426 -18 800 -12 015 -10 800 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -5 379 0 0 0 0 0 
Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -3 217 -2 770 0 0 0 0 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond -400 0 -1 589 -1 589 -1 589 -1 589 
Bruk av bundne investeringsfond -1 161 0 0 0 0 0 
Sum finansiering -138 568 -119 587 -25 015 -20 389 -13 604 -12 389 

       

Udekket/udisponert -1 167 0 0 0 0 0 
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Status og rammebetingelser 

 

Plangrunnlaget 

Kommunene er pålagt, gjennom Plan- og bygningslovens kapittel 11, å utarbeide en kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 
  
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Planen skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 
  
Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel (eksempelvis budsjett og økonomiplan) som angir hvordan planen 
skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og den skal revideres årlig. Økonomiplanen, etter 
kommunelovens § 44, er en slik handlingsdel. 
  
Økonomiplanen setter økonomiske rammer for kommende fireårsperiode. Budsjettet defineres som første 
år i økonomiplanen og vedtas med bindende virkning. 
  
Når kommunestyret har vedtatt økonomiplanen, følges dette opp på de enkelte 
virksomhetsområdene/enhetene med virksomhetsplaner med mål og tiltak. Virksomhetsplanene rulleres 
årlig. 
  
Våre resultater skal dokumenteres gjennom årsrapporter på overordnet nivå og på virksomhetsnivå og 
løpende rapporteres til kommunestyret gjennom tertialrapporter. 
  
I følge Plan- og bygningsloven, § 10-1, skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi som et ledd i kommunens 
langsiktige samfunnsplanlegging. Den kommunale planstrategien for inneværende valgperiode ble vedtatt 
den 29.04.2016 i sak 20/16. 
  
Planstrategien viser hvilke planer som skal utarbeides og hvilke som skal revideres, og danner dermed 
grunnlaget for viktige forutsetninger/betingelser i det videre planarbeidet. 
  
Mål og satsingsområder som løftes i Kommuneplanens samfunnsdel, skal finnes igjen i alt planverk; det 
være seg kommunedelplaner, temaplaner og/eller handlingsplaner. Eller kort sagt: delmålene som er 
formulert i kommuneplanens samfunnsdel skal være hovedmål for de ulike kommunedelplaner, temaplaner 
og/eller handlings-/virksomhetsplaner. 
  
I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, vil enhetenes virksomhetsplaner for driftsåret 2017 bli 
synliggjort. Det skal være en direkte sammenheng mellom enhetenes målsettinger og kommunens 
overordnede planverk. Gjennom implementering av de ulike virksomhetsplanene i budsjettdokumentene, 
ønsker man å tydeliggjøre denne sammenhengen. 
  
Sammenhengen i det kommunale planhierarkiet er synliggjort i figuren nedenfor:  
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Planoversikten finnes på kommunens hjemmeside under fanen Planer. 
  
I planstrategien for Inderøy kommune, skal det legges vekt på utfordringer i de sentrale kommunale 
virksomhets- og tjenesteområdene. Det skal særlig legges vekt på generell samfunnsutvikling med bolyst, 
livskvalitet og næringsutvikling, langsiktig arealbruk - samt klima og miljø og universell utforming. 
  
I Kommuneplanens samfunnsdel vil det være naturlig å framheve noen overordnede målsettinger som skal 
ligge til grunn for kommunens arbeid basert på visjonen Best - i lag og verdiene åpenhet, raushet og 
respekt. 
  
I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt den 17.06.13, er følgende overordnede målsettinger formulert: 
  

 Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Trøndelag 

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggere 
  
Delmålene for perioden 2012 - 2015 er formulert som følger: 
  

 Ha en sterk politisk styring i kommunen 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7200 innen 2025 

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud 

 Det skal til enhver tid være de beste oppvekstsvilkår med et godt nærmiljø og et rikt kulturliv 

 Fremme god næringsutvikling 

 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte 

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen 

 Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherred og Trøndelag 
  
I skrivende stund foregår det en revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og i denne sammenheng vil 
ovenstående målsettinger bli revidert. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 - 
2020, har man imidlertid fortsatt tatt utgangspunkt i gjeldende kommuneplan. 
 
 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 15 av 207 

Føringer og pålegg fra staten 
 
 
Innledning 
Kapitlet har som hovedhensikt å gi en kortfattet oversikt over de viktigste satsningsområdene som er nevnt i 
statsbudsjettet. Det henvises til den enhetsvise gjennomgang av budsjett- og økonomiplan for en nærmere 
beskrivelse av hvordan rådmann vurderer å ivareta de ulike momentene som er nevnt i dette kapitlet. Det 
vil også bli spesifisert om tiltakene har medført en økning av driftsrammen, eller om man har ivaretatt 
tiltaket gjennom en omprioritering innenfor gjeldende driftsramme.  
  

Det økonomiske opplegget for 2017 
Det er særlig to ting som er nytt i statsbudsjettet sammenliknet med det økonomiske opplegget i 
kommuneproposisjonen. For det første er anslaget for skatteinntektene i 2016 oppjustert med 3,8 mrd. 
kroner. Dette gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom i 2016, men ikke i 2017. For det andre er en større 
del av realveksten i 2017 bundet opp i statlige satsinger. Dette gir isolert sett lavere handlingsrom i 2017. 
  
Veksten i frie inntekter er disponert slik: 
  

 
*Veksten i frie inntekter fordeles med 0,45 mrd. til fylkeskommunene og 3,6 mrd. til kommunene. 
  
Realveksten er lagt i overkant av intervallet varslet i kommuneproposisjonen, men samtidig er de statlige 
satsingene økt med ½ mrd. kroner. I kommuneproposisjonen ble det varslet at det, i tillegg til 
opptrappingsplanen innenfor rusfeltet, også ville bli vurdert om deler av realveksten skulle begrunnes med 
satsing på habiliterings-/rehabiliteringstilbud - samt fylkesveier. Begge disse satsingene er en del av 
realveksten til kommunesektoren. I tillegg er det i realveksten lagt opp til satsinger på tidlig innsats i 
grunnskolen, skolehelsetjenesten og helsestasjoner. 
  
De statlige satsingene som skal finansieres av veksten i frie inntekter, fordeler seg slik: 
  

 
  



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 16 av 207 

Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar ikke hensyn til at det i kommunesektoren er en 
underliggende kostnadsvekst i ressurskrevende tjenester. KS har anslått denne til 0,4 mrd. kroner. 
Handlefriheten til kommunesektoren er dermed omtrent uendret fra 2016 til 2017. 
  
Demografien i realvekstanslagene for kommunesektoren er ikke oppdatert med SSBs fremskrivning fra juni 
2016, og beregningene som er lagt til grunn er i 2016 kroner. Videre må også kommunene avsette en del av 
veksten til netto driftsresultat, slik at nivået ikke svekkes reelt sett. 
  
Kommunesektoren ligger an til å få en stor merskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. kroner, som isolert 
sett vil øke handlingsrommet i 2016. Merskatteveksten har trolig sammenheng med ekstraordinært store 
uttak av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 
2016. Denne merskatteinngangen blir imidlertid ikke videreført til 2017. 
  

Nytt inntektssystem for kommunene 
Nytt inntektssystem for kommunene iverksettes fra 2017, i samsvar med de prinsipper som ble vedtatt i 
kommuneproposisjonen. Dette betyr: 

 Endringer i kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen basert på nye statistiske analyser 

 Årlig revekting av delkostnadsnøklenes andel av hovedkostnadsnøkkelen basert på sist avlagte 
regnskap 

 Innføring av et strukturkriterium for å gradere basistilskuddet 

 Omlegging av regionalpolitiske tilskudd med større vekt på innbyggertall og mindre vekt på per 
kommune. I tillegg vil distriktsindeks også få betydning for småkommunetillegg 

Inntektsutjevningen er uendret, og innføring av eventuell selskapsskatt er utsatt. 
I statsbudsjettet gjøres enkelte andre justeringer: 

 Grensen for veksttilskudd reduseres fra gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,5 pst til 1,4 pst 

 Satsene for de regionalpolitiske tilskuddene, inkludert vekstkommunetilskudd og storbytilskudd, 
justeres med halvparten av lønns- og prisvekst 

  

Satsningsområde pr. tjeneste 

  
Helse og velferd 
  
Bosetting av flyktninger 
I statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å endre ordningen med refusjon av utgiftene kommunene har 
til enslige, mindreårige asylsøkere til en ordning med fast tilskudd pr. barn som bosettes i kommunen. 
Begrunnelsen er at en ordning med fast tilskudd vil være mer effektiv å administrere enn dagens ordning. 
Det midlertidige tilskuddet på kr. 100 000 for enslige mindreårige som bosettes, opprettholdes i 2017.   
Integreringstilskuddet og tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, økes i tråd med prisstigningen. Det 
innføres et ekstratilskudd på kr. 500 000 for personer som bosettes fra forsterket mottak eller institusjon. 
  

Folkehelseprogram 
Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid 
med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot psykisk helse og 
rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. I programmet skal kommunene selv 
utvikle forslag for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å fremme 
kommunebasert forskning. 
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Betalingsplikt psykisk helse og rus ytterligere utsatt 
Ordningen med kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling, skal etter planen innføres fra 2018. De regionale helseforetakene skal, i 
samarbeid med Helsedirektoratet, etablere et grunnlag for registrering av utskrivningsklare pasienter innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. En betalingsordning er vanskelig å gjennomføre, 
på grunn av kompleksiteten i å definere kriterier for utskrivning. En vanskelig håndterbar ordning kan 
dermed øke risikoen for svikt for denne sårbare gruppen. 
  

Opptrappingsplan for rusfeltet 
I 2016 ble det bevilget 541 mill. kroner, mens det i budsjettet for 2017 foreslås en opptrapping med 
ytterligere 345 mill. kroner. 
  

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplikt psykisk helse og rus innføres fra 2017 
I St. Meld 26 (2014–2015) ble det varslet at den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold også 
skulle omfatte brukere med psykisk helse- og rusproblematikk fra 2017. Dette sidestiller kommunenes 
ansvar for psykisk helse og rus med somatikk. Plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold, gjelder for 
de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det 
foreslås å overføre 86,5 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes frie inntekter. 
  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Regjeringen foreslår en økning på 50 mill. kroner i 2017 i rammen. Dette inngår i opptrappingsplanen mot 
vold og overgrep. I tillegg kommer 100 mill. kroner gjennom budsjettforliket til et øremerket tilskudd til 
styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som foreslås videreført. 
  

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 
Regjeringen legger til grunn en bred forståelse av habilitering og rehabilitering som inkluderer alle brukere 
av helse- og omsorgstjenesten som har behov for en målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, 
vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og å lære å mestre livet med sykdom og 
funksjonsnedsettelse. 
I statsbudsjettet er 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med opptrappingsplanen, og i 
tillegg er det satt av 100 mill. kroner til en søknadsbasert tilskuddsordning. Videre er det bevilget 57 mill. 
kroner til arbeidsrettet rehabilitering. Det er påvist lav kapasitet på fysioterapitjenestene i en del 
kommuner. Regjeringen velger å kutte 175 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene som følge av en 
fremtidig mulighet til å innkreve egenandeler på de samme tjenestene. 
  

Ressurskrevende tjenester 
I forslaget til statsbudsjett 2017, økes innslagspunktet for statlig toppfinansiering med 50 000 kroner ut over 
anslått lønnsvekst. Regjeringen forventer å spare 330 millioner kroner på innstrammingen i 2017. Dette er 
en svekkelse av finansieringen av en ordning som skal omfatte de aller svakeste. Nytt innslagspunkt for 
ordningen blir dermed 1 157 000 kroner. 
  

NAV og sosiale tjenester 
Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottaker trer i kraft 1. januar 2017. Aktivitetsplikt vil gjelde mottakere 
under 30 år. 
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Utdanning 
Tidlig innsats 
Regjeringen varsler et lovforslag som skal sikre barn som sliter, rett til tidlig innsats gjennom blant annet 
intensivopplæring i mindre grupper over en begrenset periode. Dette er tiltak som skal kunne gjennomføres 
uten sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om spesialundervisning. 
For å forberede kommunene på dette, legges det opp til en styrking av tidlig innsats, 150 mill. kroner i 2017 
(årseffekt 360 mill. kroner), totalt 1,44 milliarder kroner over 4 år. Tilført kommuneramma og fordelt etter 
delkostnadsnøkkel for grunnskole. 
Dette kommer i tillegg til videreføring av tilskuddsordningen for økt lærertetthet i 1.- 4.trinn, med samme 
nivå som i 2016. 
  

Eiendomsskatt 
Det fremmes ingen forslag om endringer i eiendomsskatteloven, bortsett fra at myndigheten til å fastsette 
forskrift om renter på tilgodebeløp i eiendomsskatt flyttes fra «Kongen» til departementet. Dette betyr at 
det i denne omgang ikke fremmes forslag om endringer i reglene om beskatning av verk og bruk. 
Finansdepartementet sendte i juni i fjor ut et høringsnotat med forslag om store endringer på dette 
området. 
  

Rådmannens oppfølging av føringer i Statsbudsjett 2017 
Rådmannen har foretatt en vurdering av hvordan føringene fra Statsbudsjettet er tenkt gjennomført i egen 
organisasjon. Det henvises til de enhetsvise budsjettkommentarene for en nærmere utdyping av de ulike 
satsningsområdene. 
 
 
 
 

Utfordringer og strategi for kommunen 
  
 
Kommunens hovedmål, strategier, satsninger og utfordringsbildet 
Budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i gjeldende planverk. Det vises til tidligere beskrivelser av 
planstatus, planforankringer, mv. 
  
I visjonen Best – i lag. jfr. Kommuneplanens samfunnsdel, ligger en ambisiøs målsetting for kommunens 
tjenestenivå og rolle som forvalter og samfunnsutvikler. 
  
En avgjørende faktor for utviklingen i kommunens økonomiske rammebetingelser, er 
befolkningsutviklingen. Det skal fortsatt satses på å øke innbyggertallet i Inderøy kommune, og dermed 
følger man opp følgende delmål i kommuneplanens samfunnsdel: 
  

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7 200 innen 2025 
  
Økonomien bør likevel planlegges for en befolkningsstørrelse som i dag, dvs. ikke planlegge for nivåer på 
driften som ikke er «bærekraftig». I dette ligger at man også bør være forberedt på en befolkningsnedgang. 
Dette vil si at en planlegger økonomien slik at man bør kunne håndtere både befolkningsvekst og 
befolkningsnedgang uten uventede utslag i tjenestetilbudet. I planleggingen av den fremtidige 
tjenesteutviklingen (både faglig og strukturelt), bør man ta høyde for disse svingningene i folketallet. Det er 
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dette som gir en omstillingsutfordring, som også kommer klart til uttrykk i rådmannens forslag til budsjett 
og økonomiplan for perioden 2017 – 2020. 
  
Dette forsterkes ytterliggere ved at Inderøy kommune er en nylig sammenslått kommune - noe som 
medfører at kommunen får et inndelingstilskudd på ca. 18 mill. kroner frem til og med 2027. Dette 
tilskuddet blir trappet ned fram mot 2032. Det er nødvendig å ha med seg denne forutsetningen i vår 
løpende økonomiske planlegging. 
  
Det er utvilsomt gjeldsnedbetalingen (evt. med samme effekt oppbygging av disposisjonsfond) som vil være 
det viktigste og sikreste bidraget til å avlaste omstillingsutfordringen i fremtid. 
  
Budsjett- og økonomiplanforslaget for drift er stramt. Etter en periode med betydelige investeringer for 
fremtiden, er det nødvendig å redusere driftsrammene. Det er derfor at rådmannen har fokus på 
strukturelle endringer (innen helse og omsorg), samt at rådmannen foreslår utvidelse av 
eiendomsskatteområdet i planperioden. 
  

Utvikling av organisasjon og viktige fokusområder 
Som tidligere nevnt har Inderøy kommune som visjon Best – i lag. Det kan tolkes som ambisiøst, men 
samtidig meningsfylt - særlig når man skal bruke visjonen som ledetråd i organisasjons- og kvalitetsutvikling 
i en tid som er preget av stramme driftsrammer og i utgangspunkt lite handlingsrom. 
  
Kvalitet krever forbedringsevne og forbedringsvilje. En organisasjon av Inderøy kommunes størrelse, kan 
ikke ha store utviklingsavdelinger. Faktisk utvikling er ikke først og fremst avhengig av et stort 
utviklingsbyråkrati, men mer av evnen til å identifisere god praksis og omsette dette i egen organisasjon. 
Det er, blant annet, med bakgrunn i dette at det i 2015 ble utarbeidet en økonomi- og kvalitetsutredning. 
Det er lagt ned mye arbeid i å synliggjøre omstillingsmuligheter og tilhørende kvalitetsforbedringer. Dette 
dokumentet vil dermed være et viktig grunnlag for mye av det omstillings- og kvalitetsarbeidet som skal 
gjennomføres i løpet av planperioden. 
  
2017 blir, uten tvil, et krevende år, både økonomisk og driftsmessig, siden man baserer seg på 
innsparingstiltak som vil redusere kommunens driftsnivå og dermed også tjenestetilbudet til kommunens 
innbyggere. Disse tiltakene vil i liten grad være bærekraftig i et lengre tidsperspektiv. Dette understreker 
viktigheten av at det i løpet av 2017 jobbes intensivt med å synliggjøre de kvalitative og økonomiske 
gevinster av en strukturendring i helse- og omsorgssektoren. Det er de strukturelle grepene som må til for å 
møte de økonomiske og demografiske utfordringer i framtiden. 
  

Kommunens hovedprioriteringer 
Budsjett og økonomiplanen er kommunens handlingsplan og skal være forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel, med kommunedelplaner og temaplaner. Budsjettforslaget på utgiftssiden følger, i avgjørende 
grad, de politiske føringer i gjeldende økonomiplan - og føringer utledet av den politiske behandling av 
enkeltsaker og tertialrapportene fra inneværende år. 
  

Kommunereformen 
Inderøy kommune har fattet vedtak om å bestå som egen kommune, og rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan for perioden 2017 - 2020 legger dette til grunn. Som en følge av dette vedtaket, blir 
kommunens rammetilskudd redusert fra og med 2017. Rådmannen har belyst utfordringsbildet knyttet til 
dette i flere sammenhenger, og har påpekt viktigheten med strukturelle grep. 
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Endringer i skolestruktur var ett av de strukturelle grepene rådmannen foreslo i tidligere budsjett og 
økonomiplan. Kommunen har imidlertid vedtatt at man skal beholde dagens skolestruktur. I rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 - 2020, er det dermed tatt utgangspunkt i en uendret 
skolestruktur hvor man beholder seks barneskoler i kommunen. Et annet strukturelt virkemiddel som er 
foreslått, er endringer i kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
  

Utredning av kommunens framtidige helse- og omsorgstilbud 
Rådmannen har fått et utredningsoppdrag hvor det skal sees nærmere på fremtidens struktur innen Bistand 
og omsorg. Det vurderes imidlertid som hensiktsmessig at man tar med relevante tjenester innen enhet for 
Helse og rehabilitering, siden utvalgte tjenester innen denne enheten har en viktig rolle, både innenfor 
dagens tjenestetilbud og dermed også fremtidens tjenestetilbud. Selv om mandatet skal ta utgangspunkt i 
et politisk vedtak som setter organisasjonsstruktur på dagsorden, har utredningen fokus på å synliggjøre 
fremtidig dimensjonering av tjenesten. På denne måten tar man opp de utfordringer kommunen står 
overfor innenfor et økonomisk, demografisk og faglig perspektiv. Resultatet av dette arbeidet kan bli at man 
har behov for hensiktsmessige strukturer som støtter opp om helhetlig tjenestetildeling og kvalitativt gode 
tjenester, samt en hensiktsmessig struktur som gir effektiv ressursstyring. 
  
I utredningsarbeidet skal det tas hensyn til føringer i intensjonsavtalen som er inngått mellom gamle Mosvik 
og gamle Inderøy kommune. Det åpnes likevel opp for at andre type(r) helse-/omsorgstjenester kan 
etableres/utvikles i Mosvik istedenfor sykeheim, som erstatter dagens sykeheims-/kjøkkendrift. På denne 
måten sikrer man fortsatt aktivitet/tjenesteproduksjon innenfor helse-/omsorgsområdet i Mosvik, av minst 
samme omfang som dagens helse-/omsorgstjeneste i Mosvik. 
  
Videre skal utredningsarbeidet ta høyde for samarbeidet vi har med våre nabokommuner om DMS og Reko, 
herunder Kastvollen, samt at det legges vekt på synliggjøring av handlingsrommet for velferdsteknologi. 
  
Utredningsarbeidet forventes ferdigstilt høsten 2017, slik at dette kan danne et beslutningsgrunnlag for 
budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021. 
  

Kvalitetsarbeid 
Rådmannen har et oppdrag fra kommunestyrebehandlingen i 2013 om å fremme en sak om overordnet 
kvalitetsplan og balansert målstyring sommeren 2014. Av ulike årsaker har dette blitt forsinket. I 2016 er 
dette satt på dagsorden, men vi er ikke i mål ennå. Rådmannen ser på dette som et viktig satsningsområde, 
og er dermed innstilt på et økt fokus på denne prosessen i 2017. 
  

IKT-samarbeidet 
I forbindelse med den politiske behandlingen av budsjett og økonomiplan for perioden 2016 - 2019, ble det 
blant annet fattet følgende vedtak: "Rådmannen bes å ta en gjennomgang av Inn-Trøndelagssamarbeidet på 
IKT-området med sikte på å avklare hvilke muligheter som ligger innen effektivisering og kvalitet på 
tjenesten – jf. revisjonsrapport." 
  
I løpet av 2016 har IKT-samarbeidet hatt et fortløpende fokus - både ut fra et driftsmessig og strategisk 
perspektiv. Det viser seg at effektiviserings- og kvalitetsarbeidet innenfor dette området må sees over flere 
år. Det vil derfor være et viktig fokusområde også framover. Det har i tillegg kommet signaler fra 
vertskommunen om at det bør satses på en økning i stillingsressurs. Det må tas høyde for dette når 
rådmannens forslag til budsjett for 2017 legges fram. 
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Innkjøpssamarbeidet 
I 2017 vil man også ha fokus på innkjøpssamarbeidet, både opp mot vertskommunen som leverer 
innkjøpskompetansen, og internt i egen organisasjon. Rådmannen ser det som formålstjenlig å se på 
muligheten til å ha en sterkere formalisering av innkjøpssamarbeidet, utover dagens avtale, som baserer seg 
på tjenestekjøp. Dette vil man også vurdere i en mer regional sammenheng. Rådmannen ser på dette som 
et viktig satsningsområde, og er dermed innstilt på et økt fokus på denne prosessen i 2017. 
 
 
  

Kommunens utfordringsbilde ut fra et demografisk perspektiv 
 

Befolkningsvekst 
Den viktigste indikatoren på hvordan etterspørselen etter kommunale tjenester vil forløpe over tid, er 
forventet utvikling i befolkning og befolkningsstruktur. 
SSB opererer med ulike prognoser for vekst; høy, middels, lav.  De siste årene har SSBs prognoser for 
befolkningsutviklingen i Inderøy vært relativt svake. Prognosene er noe forbedret siste år; dette skyldes en 
kombinasjon av mange forhold både på landsnivå og lokalt. I rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan, har man tatt utgangspunkt i en middels nasjonal befolkningsvekst. 
Likevel velger rådmannen i kommende økonomiplanperiode, å legge en 0-befolkningsvekst til grunn. 
Begrunnelsen for dette er at prognosene viser en for svak stigning i perioden 2017 – 2020. Det vil dermed 
være svært usikkert å legge en større befolkningsvekst til grunn når rådmannen legger frem en budsjett- og 
økonomiplan for perioden 2017 – 2020. 
  

 
  
  
Man har altså registrert en positiv befolkningsutvikling i Inderøy de siste årene, noe som nok påvirker SSB 
sine framtidsprognoser. Bemerk at SSB sine statistikker kan avvike noe fra det reelle innbyggertallet pr. 
dato. Dette avviket er imidlertid å betrakte som lite, og derfor vektlegger rådmannen ikke dette i denne 
sammenhengen. Den positive befolkningsveksten skyldes i all hovedsak at kommunen tar i mot flyktninger. 
(Dette er for øvrig en gjennomgående «årsak» til nettoveksten i befolkning i mange distriktskommuner.) 
Med den forventede økningen i antall flyktninger i årene framover, vil dette kunne gi en positiv 
befolkningsutvikling for Inderøy kommune. 
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Befolkningsveksten i et lengre perspektiv (utover planperioden) viser den samme tendensen: svak vekst 
som fortsatt ligger under kommunens overordnete målsetting om 7200 innbyggere. Dette perspektivet er 
viktig å ta med, i og med at investeringer har en levetid på inntil 40 år. I så måte er ikke en 4-årsperiode 
tilstrekkelig som planhorisont for gode investeringsvalg. Tabellen under viser SSB sin prognose for vekst for 
Inderøy kommune fra 2016-2041. 
  
  

 
  
Demografisk utvikling 
I tillegg til grad av befolkningsvekst, vil det også være relevant å se på hvordan befolkningen utvikler seg ut 
fra et demografisk perspektiv. Som figuren nedenfor viser, vil man måtte planlegge for en endring i 
befolkningssammensetningen over tid. Kommunen får relativt færre unge og flere eldre. 
  

 
Befolkningsutvikling i perioden 2016 - 2041 (middels nasjonal vekst) 
  
Som det framkommer, vil man få en økning i antall eldre i aldersgruppen 80 - 89 år fram til 2031. Etter dette 
vil andelen i denne aldersgruppen synke. Aldersgruppen 90+ viser en markant stigning fra 2026 og fram til 
2036. Det framkommer også at den yrkesaktive gruppen (20 - 66 år) har en negativ utvikling i hele perioden, 
samt at antall barn (0 - 19 år) har en nøytral/svak negativ utvikling. 
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Denne prognosen må man ta innover seg i et langsiktig planleggingsperspektiv. Spissformulert kan man 
konkludere med at vi får flere eldre som kommer til å være avhengig av kommunale tjenester, som skal 
utføres av færre yrkesaktive. 
  
Utredningsarbeidet innen helse og omsorg må også sees i lys av dette. Utredningen skal synliggjøre mulige 
løsninger for de problemstillingene som er knyttet til ovenstående utviklingsmønster. I løpet av 2017 vil det 
foreligge en konklusjon, og ut fra dette vil rådmannen komme med en anbefaling om hvordan man skal 
kunne tilpasse tjenesteområdet. Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til denne omorganiseringen, 
er ikke tatt med i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Utredningen vil legge føringer for det 
videre budsjettarbeidet for perioden 2018 - 2021. Rådmannen vil dermed ikke forskuttere om 
omorganiseringen vil medføre reelle innsparingsmuligheter for kommunen. 
 
 
 

Personal og stillinger 
 
Kommunens administrative organisering 
  
Kommunens administrasjon er organisert i en to-nivå modell: 
  
  

 
  
Nærvær, HMS og inkluderende arbeidsliv 
Nærværsutviklingen de siste årene viser at vi må forsterke opp vårt arbeid innenfor HMS og inkluderende 
arbeidsliv. Vi har de siste årene hatt følgende tall for nærvær: 2014 - 91,3 %, 2015 - 90,5 %. Så langt har 
utviklingen i 2016 vært positiv med et høyere nærvær enn tidligere år. I et langsiktig bilde er det realistisk å 
holde på vårt mål om et nærvær på 93 %.  
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Lederutvikling 
Rådmannen vil i 2017 ha hovedfokus på relasjonsledelse. Temaet er tatt inn i lederutviklingen i 2016, og skal 
videreføres. Så langt har vi hatt fagsamlinger med ledere innenfor relasjonsledelse, oppfølgingsplan IA, 
arbeid og psykisk helse.  
  

Vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter 
I samarbeid med bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter, vil en ved årsskiftet gjennomføre en 
statusgjennomgang ved alle tjenester med vernetjeneste og tillitsvalgte tilstede. Rapportene skal følges 
opp av leder og verneombud og danne grunnlaget for aktiviteter i en HMS/IA plan ved de ulike tjenestene. 
Arbeidsmiljøutvalget skal ta en samlet gjennomgang. Dette blir et materiell som vil danne grunnlag for 
målretta bruk av bedriftshelsetjeneste og NAV. Det skal i 2017 gjennomføres en medarbeiderkartlegging 
hvor alle ansatte skal bidra. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført tidligere i 2013 og 2015. 
  

Samlinger for alle ansatte 
Det legges opp til to samlinger av alle ansatte i 2017. Her vil en sette fokus på bl.a. nærvær og helse. En 
samling på våren og vår tradisjonelle samling på slutten av året. 
  

Kvalitet i arbeidet med nærvær 
Et forbedringsområde vil være utvikling av informasjonsmateriell og fornying av relevante rutiner og 
personaldokumenter - særskilt knyttet til sykefraværsoppfølging. Utvikling og aktiv bruk av vår elektroniske 
kvalitetshåndbok (EQS), ikke minst i forhold til avvikshåndtering HMS, vil være satsingsområde. 
  

 

Investeringsbehov og planer for kommunen 
 
Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver, og dermed den største enkelte bidragsyter til 
verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy. 
Dette bidraget ytes primært gjennom den ordinære tjenesteproduksjonen. God opplæring, og generelt 
ivaretakelse av barns lærings- og oppvekstsvilkår, er verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme gjelder 
god pleie og omsorg, gode helsetjenester, ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg og kulturtjenester, for 
å nevne noen hovedområder. 
  
Ved inngangen av budsjettåret 2017, vil kommunen ha en brutto lånegjeld på omlag 686 mill. kroner (uten 
startlån). AKSET kultur- og skolesamfunn ble ferdigstilt i 2016. 
Dette er svært høye tall og betydelig over sammenliknbare kommuner. Dermed tas det ikke inn nye 
prosjekter av betydning i kommende økonomiplanperiode. Her ligger det et forbehold på investeringer 
knyttet til eventuelle strukturendringer innen Bistand og omsorg.  
  
Likevel kan kommunens investeringsportefølje betraktes som relativ betydelig og kan begrunnes primært i 
behovet for ytterligere å styrke Inderøy kommune som leverandør av gode kommunale tjenester, men også 
med perspektiv om å bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden. En del av de 
foreslåtte investeringer må også ses i lys av vedtaket om å beholde dagens skolestruktur. Rådmannen 
foreslår diverse investering innen eksisterende skolebygg (2,5 mill. kroner i 2017, 7 mill. kroner totalt i hele 
planperioden). Tiltakene er primært rettet mot oppgraderingsbehov som tidligere er satt på vent i påvente 
av vedtak i skolestruktursaken. 
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Nye investeringer fremover må, i enda større grad, begrunnes i effektivisering slik at kapitalkostnadene 
dekkes gjennom kostnadsreduksjoner i drift. Det vises videre til de enhetsvise beskrivelsene av 
investeringsbudsjettet i planperioden. 
  

Startlån 

Inderøy kommune ønsker fortsatt å satse på å gi mennesker en mulighet til å etablere seg i egen bolig selv 
om de ikke får lån i andre banker for å kjøpe en egnet bolig. Seneste statistikk fra SSB (2014- tall) viser at de 
to største årsakene for å avslå søknader om husbanklån og/ eller tilskudd fra Husbanken, er for dårlig 
betjeningsevne eller for god inntekt. Inderøy kommune tar mål av seg at alle som har langvarige problemer 
med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten for sparing hvor kommunen hensyntar barn og 
særlige sosiale eller helsemessige utfordringer skal være kjente med muligheten Startlån eller tilskudd via 
Husbanken kan gi. Inderøy kommune tar mål av seg i 2017 å søke om kr. 4 000 000 i Husbankmidler og vil 
samtidig utarbeide en strategi og målsetting som inkluderer et mer tverrfaglig samarbeide i 
administrasjonen for å nå målgruppene med å tilby Husbanklån/ -tilskudd. 
  

Egenkapitaltilskudd KLP 

Det årlige egenkapitaltilskudd i KLP budsjetteres i henhold til god kommunal regnskapsskikk i 
investeringsregnskapet og finansieres med ubundet kapitalfond. Anslaget på i underkant av kr 1,6 mill. 
kroner er i samsvar med prognoser fra KLP. 
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Hovedtallene i budsjettforslaget 

 

Sentrale inntekter 
 

 
 

   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 
Skatt på inntekt og formue -140 996 -148 350 -148 350 -148 350 -148 350 
Rammetilskudd -230 323 -236 268 -239 319 -241 599 -243 701 
Skatt på eiendom  -3 203 -3 273 -9 273 -12 023 -13 273 
Andre direkte eller indirekte 
skatter 

-800 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150 

Andre generelle statstilskudd -3 832 -3 416 -3 416 -3 416 -3 416 
Konsesjonskraftinntekter -1 000 -467 -467 -467 -467 

Sum sentrale inntekter -380 154 -392 924 -401 975 -407 005 -410 357 

 
  
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, tar utgangspunkt i en inntektsramme på i 
underkant av 393 mill. kroner. Disse frie disponible midler består i all hovedsak av rammetilskudd, skatt på 
formue og inntekt samt eiendomsskatt på verker og bruk og andre næringseiendommer i 2017 og generell 
eiendomsskatt fra 2018. Ved beregning av de frie disponible midlene, har man anvendt KS’ prognosemodell 
for skatt og rammetilskudd («Stolpmodellen»). Prognosemodellen tar utgangspunkt i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2017. Den gir samtidig mulighet til å legge inn lokale prognoser, bl.a. når det gjelder 
befolkningsvekst. 
  
Rådmannen har tatt utgangspunkt i 0-vekst i kommunens befolkningsgrunnlag i økonomiplanperioden. 
Dette på bakgrunn av egne prognoser for forventet befolkningsvekst i Inderøy kommune. Videre tar 
rådmannen utgangspunkt i en skattevekst på 1,9 % med utgangspunkt i prognosene for 2016. 
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Fra 2017 blir det innført et nytt inntektssystem for kommunesektoren. For Inderøy kommune har dette 
medført at kommunens rammetilskudd har blitt redusert betraktelig fra og med 2017. Rådmannens forslag 
til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 – 2020, bærer preg av dette. I tillegg til utvidelsen av 
eiendomsskatteområdet, foreslår rådmannen diverse kutt i kommunens tjenestetilbud, samt reduksjon i 
diverse tilskudd til lag, organisasjoner og arrangement. Det henvises til nærmere gjennomgang av 
kommunens frie inntekter, samt den enhetsvise gjennomgang av budsjettet for en nærmere beskrivelse av 
kuttforslagene. 
  
Økningen i sentrale inntekter i planperioden utgjør omlag totalt 8 % i forhold til 2016. Dette skyldes i 
hovedsak forslaget om innføring av eiendomsskatt på boliger fra 2018 og redusert trekk for overgang til 
lavere sone for arbeidsgiveravgift. 
  

Skatt på eiendom 

Rådmannen foreslår utvidelse av eiendomsskatteområdet på følgende måte: 

 Utskrivningsområdet for 2017 utvides til Verk og bruk og andre næringseiendommer – jfr. 
Eiendomsskatteloven § 3 d) 

 Utskrivningsområdet for 2018 utvides til alle eiendommer i kommunen – jfr. Eiendomsskatteloven § 
3 a) 

  
I denne sammenhengen henvises det også til sak 63/16, behandlet i Formannskapet den 19.09.2016. 
Rådmannen legger til grunn følgende inntektsnivå knyttet til eiendomsskatt i planperioden: 
  

 2017: 5,2 mill. kr. 

 2018: 9,3 mill. kr. 

 2019: 12,0 mill. kr. 

 2020: 13,3 mill. kr. 
  
For 2017 foreslås det en promillesats på 6,5 for verker og bruk og andre næringseiendommer. Rådmannen 
legger til grunn at skatteinntektene for 2017 skal være på nivå med brutto skatteinntekter før 
klagebehandling 2016, 5.273.000,-. Det er også en forutsetning at promillesatsen samlet skal være lavere 
enn de 7 promille det er for verker og bruk per i dag. Skattegrunnlaget for verker og bruk er per dagens 
status i klagebehandlingen ca. 700 millioner uten at klagebehandlingen er ferdigstilt når dette skrives. Før 
klagebehandling var dette tallet drøyt 740 millioner. Man må ta høyde for en nedside på ytterligere 40 
millioner basert på de sakene som gjenstår i klagebehandlingen. El, tele og nett står for drøyt 50 % av 
grunnlaget for verker og bruk. Skatteetaten har varslet usedvanlig store endringer i skattegrunnlaget for 
kraftverk fra 2016 til 2017. Der skattegrunnlaget for 2016 var 193 millioner, er taksten for 2017 satt til 75,5 
millioner. Konsekvensen for Inderøy vil være 117.500 per promille i redusert eiendomsskatt for verker og 
bruk. Det er Skatteetaten som fastsetter disse takstene. Tar man høyde for dette forventer man et 
skattegrunnlag for verker og bruk i 2017 på omtrent 582,5 millioner før klagebehandlingen 2016 er ferdig. 
  
Bidraget fra innføring av eiendomsskatt på alle næringer skal kompensere for reduksjonen i promille fra 7 i 
2016. Skattegrunnlaget og inntektspotensialet for dette utvidede området har man ikke fasit på før 
taksering er gjennomført. Man har gjort et overslag på skattegrunnlaget for andre næringer. Basert på 
informasjon i matrikkelen, og forskjellige tilgjengelige registre, har man anslått et areal næringsbygg, og 
tomteareal. Det er på bakgrunn av dette at man anslår et skattegrunnlag for andre næringer på ca. 260 
millioner. 
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Totalt har man da et forventet skattegrunnlag for verker og bruk, og andre næringer på 542,5 + 260 = 802,5 
millioner. En promillesats på 6,5 vil gi et inntektsnivå på linje med 5,27 millioner brutto for 2017 basert på 
dette overslaget. 
Det er generelt mange usikkerheter forbundet med dette regnestykket. Man vet ikke hva som blir med som 
faktisk næringsareal av det man har identifisert før man har gjennomført taksten og sakkyndig nemd har 
gjort en vurdering. Samtidig kan det hende arealet vil øke dersom registrene ikke er fullstendige. I tillegg har 
man utfallet av klagebehandlingen i 2016 som en usikkerhet. 
  
Videre har rådmannen foretatt et foreløpig anslag av inntektspotensiale på boliger og fritidseiendommer. 
Her er det lagt til grunn prognosene fra Økonomi- og kvalitetsutredningen. Det er på bakgrunn av dette at 
rådmannen anslår følgende promillesatser for boliger og fritidseiendommer: 
  

 2018: 2 promille 

 2019: 3,5 promille 

 2020: 4 promille 
  
Her har rådmannen forutsatt at man beholder det samme inntektsnivået på verker og bruk og andre 
næringseiendommer som foreslått i 2017, samt at det ikke legges inn bunnfradrag på boliger og 
fritidseiendommer. Det understrekes at dette er et foreløpig anslag og at man kan være mer konkret på 
dette, så fort det foreligger et oppdatert takstgrunnlag. Uansett vil promillesatsen bli fastsatt årlig i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 
  
Fram til endelig behandling av budsjett og økonomiplan, vil rådmannen holde seg fortløpende orientert om 
status og sluttresultat av klagebehandlingen i sakkyndig klagenemnd. Ut fra det endelige resultatet av 
klagebehandlingen, vil rådmannen vurdere en evt. justering av promillesatsen i forkant av den endelige 
behandlingen av budsjett og økonomiplan for perioden 2017 - 2020. Ved en eventuell justering av 
promillesatsen er det imidlertid viktig å understreke at det budsjetterte inntektsnivået for eiendomsskatt i 
2017 opprettholdes fra rådmannens side. 
  
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, tar utgangspunkt i en inntektsramme på i 
underkant av 393 mill. kroner. Disse frie disponible midler består i all hovedsak av rammetilskudd, skatt på 
formue og inntekt samt eiendomsskatt på verker og bruk og andre næringseiendommer i 2017 og generell 
eiendomsskatt fra 2018. Ved beregning av de frie disponible midlene, har man anvendt KS’ prognosemodell 
for skatt og rammetilskudd («Stolpmodellen»). Prognosemodellen tar utgangspunkt i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2017. Den gir samtidig mulighet til å legge inn lokale prognoser, bl.a. når det gjelder 
befolkningsvekst. 
  
Rådmannen har tatt utgangspunkt i 0-vekst i kommunens befolkningsgrunnlag i økonomiplanperioden. 
Dette på bakgrunn av egne prognoser for forventet befolkningsvekst i Inderøy kommune. Videre tar 
rådmannen utgangspunkt i en skattevekst på 1,9 % med utgangspunkt i prognosene for 2016. 
  
Fra 2017 blir det innført et nytt inntektssystem for kommunesektoren. For Inderøy kommune har dette 
medført at kommunens rammetilskudd har blitt redusert betraktelig fra og med 2017. Rådmannens forslag 
til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 – 2020, bærer preg av dette. I tillegg til utvidelsen av 
eiendomsskatteområdet, foreslår rådmannen diverse kutt i kommunens tjenestetilbud, samt reduksjon i 
diverse tilskudd til lag, organisasjoner og arrangement. Det henvises til kapittel XX for en nærmere 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 29 av 207 

gjennomgang av kommunens frie inntekter, samt den enhetsvise gjennomgang av budsjettet for en 
nærmere beskrivelse av kuttforslagene. 
  
Økningen i sentrale inntekter i planperioden utgjør omlag totalt 8 % i forhold til 2016. Dette skyldes i 
hovedsak forslaget om innføring av eiendomsskatt på boliger fra 2018 og redusert trekk for overgang til 
lavere sone for arbeidsgiveravgift. 
  
 
 

Skatt på inntekt og formue 
Kommunenes Sentralforbunds inntektsprognosemodell benyttes som grunnlag for anslag for 
skatteinntekter for 2017. Anslaget utgjør 149,5 mill. kroner for 2017 og framskrives på samme nivå i hele 
planperioden. Dette er en nominell vekst på 1,9 % for Inderøy (i forhold til 2016). Nominell skattevekst på 
landsbasis er anslått til 2,3 %. Skatteinntekter påvirkes også av befolkningsendringer. Rådmannen legger til 
grunn en befolkning på 6800 innbyggere. Dette ut fra faktisk folketallet pr 1.7.16 er 6788. 
 
 
 

Rammetilskudd 
Kommunenes Sentralforbunds inntektsprognosemodell gir et anslag for sum rammetilskudd og 
inntektsutjevning på 236,3 mill. kroner i 2017 (KS anslag 358,1 mill. kroner i 2016).  I de frie inntektene 
inngår 18,7 mill. kroner i inndelingstilskudd, jf. særskilt fordeling, og 0,1 mill. kroner i skjønnstilskudd. Dette 
er midlertidige inntekter og som utgjør nærmere 8 % av Inderøy kommunes frie inntekter i 2017. Inderøy 
kommunes beregnede andel av det ordinære rammetilskuddet, reduseres over tid. Dette reflekterer 
hovedsakelig en lavere vekst i folketall enn landet for øvrig. 
  
Kommunen mottar ikke midler over inntektsgarantiordningen (INGAR) i 2017. Fra 2015 er praksis for 
beregning av Ingar endret slik at kommuner som mottar inndelingstilskudd ikke samtidig mottar 
kompensasjon for de samme elementene gjennom inntektsgarantiordningen. Dette medfører at kommunen 
i 2017 bidrar (trekkes) med kroner 0,6 mill. til inntektsutjevningen mellom kommunene i landet. 
  
Inderøy kommune kommer inn under ordningen med distriktstilskudd for Sør-Norge fra 2015. For 2017 
utgjør tilskuddet kr 6,9 mill. kroner.  Skjønnstilskuddet utgjør 0,1 mill. kroner. 
  
Tilskudd etter særskilt fordeling utgjør netto kr 14,5 mill. kroner. For Inderøy kommune omfatter dette 
inndelingstilskudd, og trekk for redusert arbeidsgiveravgift samt kompensasjon helsesøster- og 
skolehelsetjeneste og frivillighetssentraler. 
Inndelingstilskuddet som er en «kompensasjon» i frie inntekter knyttet til kommunesammenslåingen i 2012, 
utgjør for 2016 18,7 mill. kroner. Tilskuddet trappes ned fra 2027 og opphører i 2032. 
  
Kommunen trekkes i rammetilskuddet i en 5 årsperiode (2015 til 2019) for reduserte utgifter til 
arbeidsgiveravgift fra 1.7.2014. Trekket reduseres årlig med 20 % og deflatorjusteres og utgjør til og 
med 2017: 
  

 2015: kr 9 mill. kroner 

 2016: kr 7,419 mill. kroner 

 2017: kr. 5,7 mill. kroner 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 30 av 207 

 Trekket opphører fra 2020. 
  
Rammetilskuddet er styrket med kr 575 000 for overføring av ansvaret knyttet til frivillighetssentraler er 
overført til kommunene. 
 
 
 

Skatt på eiendom  
Som nevnt ovenfor legger rådmannen til grunn 6,5 promille eiendomsskatt for verker og bruk og andre 
næringseiendommer. 
 
 

Andre direkte eller indirekte skatter 
Inntekter fra konsesjonsavgift og naturressursskatt anslås på samme nivå som tidligere år. 
 
 
 

Andre generelle statstilskudd 
Kompensasjonen omfatter en rekke lån som over år er tatt opp til skole og helseformål. Kompensasjonene 
gis på grunnlag av søknad. Det er i 2017 budsjettert med 3,4 mill. kroner i rentekompensasjon.   
Når det gjelder omsorgsboliger og sykehjem er utbetalingen av kompensasjonstilskudd relatert til den 
gamle ordningen fra før 2008, hvor det var en kombinasjon med oppstartingstilskudd og et løpende 
kompensasjonstilskudd over 30 år. For prosjekter bygd etter 2008 blir det gitt et Investeringstilskudd. Det er 
ingen ramme for dette tilskuddet. 
   
For skolebygg med rentekompensasjon er det satt en øvre ramme for investeringer.  Kommunen får 
kompensasjon for bla. Inderøy ungdomsskole, Mosvik skole og svømmeanlegg og Sandvollan skole. 
Inntektsanslaget for 2017 og fremover er satt på grunnlag av oppgaver fra Husbanken.  
 
 

 Sentrale utgifter 

 
  
  
I sentrale utgifter inngår utgifter som ikke er fordelt på enhetene. Dette gjelder avsatte budsjettmidler 
til lønnsoppgjør 2017, tap på fordringer, forventede økninger i pensjonsutgiftene og budsjettpost til 
formannskapets disposisjon. Sentrale utgifter er omlag på samme nivå som i 2016. Økningen i planperioden 
skyldes i hovedsak pensjonsutgifter.  
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Vi legger til grunn et budsjett i faste budsjetterer i faste priser. Det er imidlertid gjort et unntak for 
pensjonsutgiftene der KLP har gitt en prognose for økonomiplanperioden. 
  

Pensjon 
Pensjonskostnadene øker over tid noe mer enn den alminnelige lønnskostnadsveksten. Den generelle 
veksten i kostnader og innbetalinger over tid representerer en utfordring for kommunesektoren både 
driftsmessig og likviditetsmessig. 
  
Analyse av pensjon for 2016 viser en budsjettert avsetning til pensjon anslagsvis 2,6 mill. kroner 
under reviderte kostnadsprognoser for inneværende år. 
Det anslås at pensjonspremien vil overstige kostnaden - et positivt premieavvik på omlag 3,7 mill. 
kroner som skal inntektsføres i kommunens regnskap. Dette medfører at netto pensjonsbelastningen vel 1 
mill. kroner lavere enn budsjettert. 
  
I budsjett 2017 er det lagt til grunn pensjonskostnader på 37 mill. kroner – ca. 2,9 mill. kroner 
over budsjettert nivå i 2016. Kommunen budsjetterer med beregnede kostander til pensjon i henhold til 
oppgave fra aktuar. I dette inngår pensjonspremie, administrasjonskostnader og andel av tidligere års 
premieavvik.  Inntekter i form av positivt premieavvik budsjetters ikke da dette er regnskapsteknisk føring 
som i realiteten er utsatt utgiftsføring. 
I økonomiplanen er det valgt å videreføre budsjettert nivå i 2017. Dette kan være en optimistisk antagelse 
  
Regnskapet skal i henhold til god kommunal regnskapsskikk viser pensjonspremie. Dette medfører at 
forskjellen mellom premie og kostnad, premieavvik, regnskapsføres mot balansen (fordring eller gjeld). 
  
Premieinnbetalingen er den faktiske premien som innbetales til vårt pensjonsfond. Innbetalingene kan fra år 
til år variere ganske mye som følge av variasjoner i lønnsoppgjør, endringer i rentenivåer/avkastning i 
kapitalmarkedene og endringer i forskriftskrav til pensjonsordninger (skjerpede soliditetskrav mv).  
  
Pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik er de totale kostnadene som belastes 
driftsregnskapet. Pensjonskostnadene fastsettes på et mer forutsigbart grunnlag. 
  
Premieavviket er differansen mellom premieinnbetaling og pensjonskostnad. Under stabile forhold vil i 
prinsippet differansen mellom premieinnbetaling og pensjonskostnad utligne seg.  De siste års sterke 
lønnsøkninger kombinert med fallende avkastning og skjerpede soliditetskrav, har gitt vesentlig negative 
avvik over år.  Akkumulert premieavvik (positivt) som er inntektsført i kommunens regnskap og presentert 
som fordring utgjør 35,5 mill. kroner. Dette skal utgiftsføres i de kommende 7 år. Dette beløpet er 
differansen mellom innbetalte premier og regnskapsførte kostander og reflekterer en underliggende 
langsiktig likviditetsutfordring. 
Regelverket for nedbetaling av premieavviket er endret fra opprinnelig 15 år nedbetaling til 7 år fra 2014. 
Dette innebærer at tidligere års premieavvik nedbetales med 15 år eller 10 års nedbetaling. Fra 2014 er 
nedbetalingsperioden 7 år.  Redusert nedbetalingstid medfører at årlige pensjonskostnadene øker. 
  

Lønnsreserve 
Den kommunale deflatoren er i nasjonalbudsjettet beregnet til 2,5 % som er gjennomsnitt av forventet 
lønnsvekst og prisvekst. Lønnsveksten for 2017 er i Statsbudsjettet anslått til 2,7 %. 
Det har for 2017 tatt utgangspunkt i et lønnsgrunnlag på netto 288,5 mill. kroner som basis for beregnet 
behov for sentrale budsjettavsetninger til å møte lønnsoppgjøret i 2017 (for 2016 til 260 mill. kroner). 
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Effekten av lønnsoppgjørene i 2016 på 2017-budsjettet er innarbeidet i budsjettrammene for 
driftsområdene - 0,9 % av lønnsgrunnlaget dvs. 2,6 mill. kroner. 
På fellesområdet – reservert til tilleggsbevilgninger - er avsatt av midler til å dekke helårseffekt av 
lønnsoppgjørene i 2017. Anslaget er beregnet til 5,3 mill. kroner - omlag 1,8 %.   
Det er en viss usikkerhet om avsetningen er tilstrekkelig til å møte lønnsoppgjør 2017. 
  

Andre sentrale utgifter 
Det er avsatt kr 230 000 til tap på fordringer som i 2016. 
  

Til formannskapets disposisjon 
Det er avsatt kr 500 000 til formannskapets disponering. Dette er samme nivå som i 2016. 
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Finansinntekter og -utgifter 
 
 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 
Renteinntekter -2 250 -2 368 -2 368 -2 368 -2 368 
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

13 050 15 869 15 869 15 869 15 869 

Rentebytteavtaler - kostnader 3 500 0 0 0 0 
Avdrag på lån 21 500 29 851 30 625 33 904 34 674 
Rentebytteavtaler -1 500 2 130 2 130 2 130 2 130 

Netto finansinntekter/finansutgifter 34 300 45 482 46 256 49 535 50 305 

Finansutgifter i tjenesteområdene -205 -205 -205 -205 -205 

Totale finansutgifter 34 095 45 277 46 051 49 330 50 100 

Motpost avskrivinger -22 595 -23 177 -23 177 -23 177 -23 177 

  
Nivå og utvikling i finansutgiftene – renter og avdrag - er en konsekvens av nivå og utvikling på: 
  

 Investeringsutgiftene. 

 Netto driftsresultat og disponeringen av dette. 

 Rentenivå 

 Avdragstakt 

  
Investeringer og lånegjeld 
Kommunen har vært inne i en periode med betydelige investeringer.  I inneværende økonomiplan-periode 
(2016-2019) utgjør investeringene 286,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at investeringene i 
AKSET. For økonomiplanperioden 2017- 2020 utgjør investeringene 84,2 mill. kroner - 
en reduksjon på 202,5. 
  
Kommunen vil ved inngangen til budsjettåret 2017 ha en brutto lånegjeld (uten startlån) på omlag 686 mill. 
kroner og ved utgangen av økonomiplanperioden en beregnet bruttogjeld på omlag. 619 mill. kroner. Dette 
under forutsetning av budsjetterte avdrag ligger noe over minimumsavdrag. Budsjetterte avdrag som ligger 
omlag 0,7. mill. kroner over minimumsavdrag fra 2018. I 2019 og 2020 anslagsvis 5 mill. kroner og 7 mill. 
kroner over minimumsavdrag.  
  
Driftsinntekter skal finansiere løpende drift og finansutgifter. Det er derfor vanlig å måle lånegjeld i prosent 
av driftsinntektene. Som figuren under viser vil gjeldsgraden reduseres i økonomiplanperioden, men 
gjeldsgraden er ved inngangen til økonomiplanperioden 2017-2020 fortsatt for høy. 
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Figur: Kommunens gjeldsgrad i perioden 2016-2020 

  
Finansutgifter 
Finansutgifter i henhold til rådmannens forslag legger til grunn et lavt rentenivå, og en avdragsstruktur som 
skal ligge noe over minimumsavdrag. Som figuren under viser vil netto finansutgifter (rente- og 
avdragsutgifter) reelt sett utgjøre en sterkt økende andel av brutto driftsinntekter. 
 

 
Figur: Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene 2016-2020 
 
 
 

Renteinntekter 
Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 1,6 % på innskudd på grunnlag av markedsrente og 
gjeldende bankavtale. 
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Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
Anslåtte renteutgifter er beregnet ut fra gjennomsnittlig rentenivå på 2,2 %, totalt 15,8 mill. kroner. Dette 
omfatter alle typer lån (fast og flytende). Anslaget er 2,8 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett for 
2016. 
Renteanslaget er satt ut fra gjennomsnittlig rente i låneporteføljen, og dagens markedsrente. 10 års 
swaprente i Kommunalbanken er pr dato 1,68 %. 
Vi legger til grunn en lav rente i hele planperioden. 
 
 
 

Avdrag på lån 
Fra 2017 er minimumsavdrag beregnet i henhold til nye regler etter endringer i 
kommuneloven. Avdragsbetalingene økes vesentlig utover i planperioden for å korrigere den betydelige 
gjeldsveksten. For å redusere den høye gjelden er det viktig å nedbetale mer enn minimum. I 2017 legges til 
grunn minimumsavdrag, I 2018 budsjetteres med omlag 1 mill. kroner mer enn minimum, mens det 
henholdsvis 2019 og 2020 budsjetteres med omlag 5 og 7 mill. kroner mer enn anslått minimum 
avdragsnivå. 
  
 
 

Rentebytteavtaler 
Inderøy kommune benytter rentebytteavtaler for å rentesikre lånegjelden. Med en lånegjeld langt over 
landsgjennomsnittet er dette et virkemiddel for å skape forutsigbarhet for nivå på renteutgifter. 
Rentesikringsavtaler for 100 mill. kroner ved inngangen til 2017. Bindingstiden er inntil 10 år og avtalene 
forfaller på ulike tidspunkt. 
Netto rentekostnader anslås til 2,1 mill. kroner. 
 
 
 
 

Motpost avskrivninger 
Overføringer fra selvkostområdene vann og avløp som kompensasjon for renteutgifter og avskrivinger, 
budsjetteres som inntekt. Dette er for 2017 anslått til 4,2 mill. kroner i henhold til selvkostkalkyler. 
  
Avdrag på lån skal budsjetteres i driftsregnskapet og påvirke netto driftsresultat og årets mer- eller 
mindreforbruk. Avdrag er et uttrykk for hva vi må betale for de investeringer vi har foretatt. Avskrivninger 
(kapitalslitet) som tidligere er synliggjort må derfor utlignes (motpost avskrivninger)  
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 
Avsetning til disposisjonsfond  5 189 2 018 4 713 5 000 5 000 
Bruk av ubundne avsetninger  -2 000 0 0 0 0 
Finansiering bredbåndsatsing 
2017-2020 

0 -1 000 -1 000 -1 000 0 

Finansiering tilskudd 
Rørahallene 

0 -1 060 0 0 0 

Utviklingsmidler rådmannen 0 -1 000 0 0 0 
Bruk av Utdanningsfond avsatt i 
2015 

0 -500 -500 0 0 

Finansiering innføring 
eiendomsskatt 

0 -2 000 0 0 0 

 Økt veivedlikehold avsatte 
midler 2015 

0 -2 000 0 0 0 

Finansiering utredning helse 0 -1 000 0 0 0 

Netto avsetninger 3 189 -6 542 3 213 4 000 5 000 

Netto avsetninger i 
tjenesteområdene 

-2 066 -2 249 -2 249 -2 249 -2 249 

Totale avsetninger 1 123 -8 791 964 1 751 2 751 

 
 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og regnskap. Netto 
driftsresultat er differansen mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter, inkludert renter og 
avdrag, og er et mye brukt mål for balansen i kommuners drift. Over tid er kommunen avhengig av et 
positivt resultat. På kort sikt kan kommunen balansere budsjetter gjennom å disponere av eventuelle 
fondsavsetninger til driftsformål. 
  
En positiv differanse mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter gir grunnlag for en forutsigbar 
tjenesteyting, egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for «senere» bruk av penger. 
Naturlig nok er et positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid ikke genererer negativ 
likviditet og behov for kassakreditt mv. 
  
Sentrale normer for netto driftsresultat utgjør for kommuner utgjør 1,75 %. Rådmannen anbefaler en 
målsetting på 2 % – som pr dato utgjør omlag 10,4 mill. kroner. 
  
Netto driftsresultat med rådmannens budsjettforslag og økonomiplanforslag ligger under normen i hele 
økonomiplanperioden. 
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Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet er frie midler fra tidligere år som kan benyttes både til drifts- og investeringsformål. 
Disposisjonsfondet målt i forhold til brutto driftsinntekter bør i henhold til teknisk beregningsutvalg for 
økonomi, bør utgjør 4-6 % av brutto driftsinntekter ved normal drift. Rådmannen anbefaler en målsetting på 
minimum 6 % sett i lys av høy lånegjeld. Ved inngangen til økonomiplanperioden utgjør disposisjonsfondet 
knapt 8 % av driftsinntektene. 
  
Rådmannens budsjettforslag innebærer følgende endringer i disposisjonsfondet under forutsetning at det 
ikke oppstår avvik fra budsjett: 
  

 
Tabell: utvikling disposisjonsfond 2017-2020 
  
Målt i forhold til driftsinntektene vil fondet ligge på 6-8 % som er tilfredsstillende i forhold til målsettingen. 
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Figur: Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 
  
Rådmannen mener at dagens størrelse på disposisjonsfondet er en nødvendig buffer for å møte de 
økonomiske utfordringene og de marginale rammene i inneværende økonomiplanperiode. 
 
 

Avsetning til disposisjonsfond  
Rådmannen foreslår å avsette 2 mill. kroner i 2017. Dette er vesentlig mindre enn anbefalt norm og 
kommunens eget mål på 2 % (10,4 mill. kroner årlig). 
I økonomiplanperioden økes avsetningen slik at det i 2019 og 2020 avsettes omlag 1 % av brutto 
driftsinntekter.  
 
 
 

Bruk av ubundne avsetninger  
Budsjett 2016 - salderes i balanse. Vi ser 2017 uavhengig av bruk i 2016. I 2016 brukte vi fond til vedlikehold 
(ansvar 510). 
 
 
 

Til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 
Oppsummering sentrale poster 2016 2017 2018 2019 2020 

Frie disponible inntekter -379 504 000 -394 457 -401 508 -406 538 -409 890 
Finansinntekter/-utgifter 34 300 000 45 482 46 256 49 535 50 305 
Avsetninger og bruk av avsetninger 3 189 000 -6 542 3 213 4 000 5 000 
Fordeling 0 0 0 0 0 

Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling 
tjenesteområdene 

-342 015 000 -355 517 -352 039 -353 003 -354 585 

      

Sum fordelt tjenesteområdene -342 015 000 -355 517 -352 039 -353 003 -354 585 
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Tabellen "til disposisjon for tjenesteområdene" viser at rådmannens budsjettforslag innebærer at 355,5 mill. 
kroner fordeles på virksomhetsområdene i 2017. Dette er en økning fra opprinnelig budsjett for 2016 på 13, 
5 mill. kroner og skyldes i hovedsak flere utgifter til ett-årstiltak, samt lønnsoppgjør 2016 som er fordelt på 
enhetene. Utgifter til tiltak med ett-årsvirkning er bl.a. utredningsarbeid, økte utgifter til utdanning, veg 
og bredbånd som finansieres bruk av avsatte midler fra 2015 til fond. 
  
Fra 2018 til 2020 reduseres fordelingen til enhetene. Det er ikke lagt inn innsparingstiltak knyttet til 
skolestruktur, eventuelle konsekvenser av helseutredningen eller av bosetting av flyktninger i planperioden. 

 

 

Økonomisk utvikling i planperioden 

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
 

 
 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 
 

   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 
Sum inntekter -521 303 -549 720 -556 396 -561 376 -564 728 
Sum utgifter 508 681 536 411 532 558 533 472 535 054 

Brutto resultat -12 623 -13 309 -23 838 -27 904 -29 674 

Netto finansutgifter og inntekter 11 500 22 100 22 874 26 153 26 923 

Netto resultat -1 123 8 791 -964 -1 751 -2 751 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 1 123 -8 791 964 1 751 2 751 
Overført til investeringer 0 0 0 0 0 
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   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Årsresultat 0 0 0 0 0 

 

Økonomiske mål og vurdering av netto driftsresultat 
Netto driftsresultat bør ligge på et nivå på omlag 2 % av brutto driftsinntektene som utgjør omlag 10,4 mill. 
kroner. En positiv netto driftsresultat (differansen mellom driftsinntekter og drift- og finansutgifter) gir 
grunnlag for en forutsigbar tjenesteyting, egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for 
«senere» bruk av penger. Naturlig nok er et positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid 
ikke genererer negativ likviditet og behov for kassakreditt mv.  
Som figuren "netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter" over viser er netto driftsresultat i 
økonomiplanperioden vesentlig lavere enn måltallet på 2 % og nivået i 4- årsperioden 2012-
2016. Rådmannens forslag til budsjett for 2017 gir et negativt netto driftsresultat på kroner vel 8,7 mill. 
kroner, det vil si at vi bruker av tidligere års avsetninger. Som vi ser av tabellen, over er netto driftsresultat 
positivt i resterende år i planperioden, men mindre enn målsettingen. Det økonomiske handlingsrommet er 
vesentlig redusert. 
  

Konsekvenser av tidligere politiske vedtak 
I løpet av 2016 er det fattet vedtak i diverse saker som har en økonomisk konsekvens for 2017. I oversikten 
nedenfor framkommer det også hvilke forslag som rådmannen har innarbeidet i sitt forslag til budsjett og 
økonomiplan, og hvilke tiltak det ikke er funnet rom for. 
  

Sak Saken omfatter Anslag merkostnad 2017 Kommentar 

KS 3/16 Utredning til helse, bistand og omsorg Inntil 1. mill.kr 

Økning ift. tidligere vedtak, 
grunnet sen oppstart i 2016 - 
foreslått dekt over 
disposisjonsfondet 

KS 10/16 Tilskudd Rørahallene AS 
Engangstilskudd 1,060 
mill.kr 
  

Foreslått dekt over 
disposisjonsfondet 

KS 14/16 

Et sted å være – oppfølging av 
budsjettvedtak. Videreføring fra 1.8.16 
I budsjett 2016 ble det lagt til grunn 
lønnskostnader på 1,8 årsverk i 7 
måneder. Dette er framskrevet i 
gjeldende økonomiplanperiode. For 
2017 legger vi til grunn lønnskostnader 
på 0,8 årsverk med helårsvirkning 

Kr. 128 000 Innarbeidet driftsbudsjettet 

KS 34/16 Årsregnskap 2015 
kr. 1 mill. til et kommunalt 
utdanningsfond 

Er lagt inn med kr. 500 000 i 
2017 og kr. 500 000 i 2018 - 
dekt over disposisjonsfondet 

KS 38/16 Driftstilskudd Petter Northug stadion Inntil kr. 25 000 Innarbeidet driftsbudsjettet 

KS 42/16 
Etterbruk Sakshaug skole tatt ut av 
finansieringsportefølje AKSET 

kr. 450 000 knyttet til avtale 
om drift av bygget (ikke 
FDV) 
1.mill. over 
investeringsbudsjettet jfr. 

Kostnader knyttet til drift av 
bygget er foreslått dekt inn 
gjennom reduksjon av FDV-
kostnader knyttet til gamle 
Sakshaug skole 
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oversikt, gitt i saken De øvrige økonomiske 
forhold som er beskrevet i 
saken, legges også til grunn 
(salg av eiendom, framleie 
bankbygget) 

KS 44/16 Driftstilskudd Flyndre kr. 27 000 Innarbeidet i driftsbudsjettet 

KS 37/16 
Oppgradering av bassenget Sund 
folkehøgskole 

Det er lagt inn en 
merkostnad til kr. 
0(driftstilskudd) 

Rådmannen utreder 
muligheten for alternativ 
svømmeundervisning, siden 
Sund Folkehøyskole har 
angitt at de ikke kan drifte 
bassenget med gjeldende 
driftstilskudd. Eventuell 
oppjustering av driftstilskudd 
må vurderes i forbindelse 
med 
budsjettrevisjon dersom 
alternativ 
svømmeundervisning ikke er 
et reelt alternativ 

KS 51/16 
Etablering av Oppvekstforum Nord-
Trøndelag 

kr. 98 000 Innarbeidet i driftsbudsjettet 

FSK 90/16 Prøveprosjekt skolemåltid   
Rådmannen har ikke funnet 
rom for dette tiltaket i 
budsjettet 

FSK 
115/16 

Dysleksivennlig kommune   
Rådmannen har ikke funnet 
rom for dette tiltaket i 
budsjettet 

FSK 
117/16 

MOT i Inderøy kommune   
Rådmannen har ikke funnet 
rom for dette tiltaket i 
budsjettet 

KS 34/16 
og 
FSK 
122/16 

Ekstrabevilgning til bredbånd og veg 
kr. 2 mill. kroner til veg 
Kr. 3 mill. kroner til 
bredbånd 

Er innarbeidet i 
budsjettforslaget - bredbånd 
er fordelt over planperioden, 
1 mill. kroner i henholdsvis 
'17, '18 og '19 

  
 

Andre tiltak 
e@ Internettkafe - søknad om økning av driftstilskudd (kr. 69 000 økning); Rådmannen har ikke funnet rom 
for dette tiltaket. Dermed er tilskuddet på det samme nivået som i 2016. 
  
Søknad om tilleggsbevilgning Sommerarbeid for ungdom (kr. 47 000); Rådmannen har ikke funnet rom for 
dette tiltaket. Dermed er tilskuddet på det samme nivået som i 2016. 
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Økning driftstilskudd Nils Aas - det henvises til politisk sak 18/16 om engangstilskudd til Nils Aas 
kunstverksted. Her framkommer det også at det må vurderes å legge dette tillegget i driftsbudsjettet fra 
2017. Rådmannen har på bakgrunn av dette innarbeidet kr. 230 000 i driftsbudsjettet til tiltaket. 
  
Rådmannen har lagt inn kr. 1 mill. til et generelt utviklingsfond finansiert over disposisjonsfondet. Dette er 
et tiltak som ble tatt ut i 2016-budsjettet, men er foreslått tatt inn igjen. Dette fordi at man ser det som 
hensiktsmessig at rådmannen har disponeringsmyndighet innenfor denne rammen for å kunne finansiere 
diverse utviklingsprosjekter, uten at dette skal bli tatt opp til politisk behandling. 
  
Rådmannen har lagt inn kr. 2 mill. som innføringskostnader til eiendomsskatt for boliger og 
fritidseiendommer finansiert over disposisjonsfondet. Kostnadene er i all hovedsak knyttet til 
takseringsarbeid av alle boliger og fritidseiendommer i kommunen. 
  
I budsjett og økonomiplan for perioden 2016 - 2019, ble det ikke lagt inn lønnskostnader knyttet til 
innholdsprosjektet på AKSET kultur- og skolesamfunn. I rådmannens forslag til budsjett, er det lagt inn en 
nettokostnad på kr. 425 000 i 2017 knyttet til dette prosjektet. 
  
Utover dette foreslår rådmannen diverse nye tiltak og innsparingstiltak i den kommunale 
tjenesteproduksjonen. Det henvises forøvrig til beskrivelse av disse tiltakene under 
virksomhetsområdene/den enkelte enhet. 
  
 

Det økonomiske utfordringsbildet utover planperioden 
Bortfall av inndelingstilskuddet i 2032 
Inndelingstilskuddet er midlertidige inntekter som mottas fram til og med 2027 for deretter å trappes ned 
over 5 år. Fra 2032 mottar kommunen ikke disse inntektene. Tilskudd i økonomiperioden er på 18,2 mill. 
kroner. 
Nedtrappingen vil medføre at kommunens inndelingstilskudd reduseres slik (2016-tall): 
  

 2028      3,64 mill. kroner 

 2029      7,28 mill. kroner 

 2030      10,92 mill. kroner 

 2031      14,56 mill. kroner 

 2032      18,2 mill. kroner 
  
 

Økonomiske mål 
God økonomiforvaltning tilsier at kommunen styrer mot økonomiske mål. Rådmannen anbefaler at 
kommunen legger til grunn anbefalingene til teknisk beregningsutvalg for økonomi (TBU) for sentrale 
økonomiske nøkkeltall og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Anbefalingene må ses i lys av kommunens 
økonomiske utfordringsbilde slik at kommunen sikrer seg tilgjengelige økonomiske reserver til å 
møte framtidige utfordringer; dette bl.a. med bakgrunn i den svake befolkningsveksten og den 
demografiske utviklingen i et langsiktig perspektiv. 
For å møte eventuelle behov for økonomisk omstilling, bør det i slike perioder stilles strengere krav til 
økonomiske målsettinger. Dette for å sikre at kommunen har en god økonomi som tåler perioder med 
midlertidige merutgifter og/eller mindreinntekter, konsekvenser av økte investeringer og lignende. 
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 Oppsummering av det økonomiske utfordringsbildet med bakgrunn av kommunens driftsnivå 

En økonomiplanperiode er på 4 år. God økonomiplanlegging vil ofte kreve lengre tidsperspektiv; jf. 
beslutninger om investeringer som medfører økonomiske konsekvenser for inntil 40 år. 
Inderøy kommune har et særskilt behov for å ivareta langtidsperspektivet i sin løpende økonomiplanlegging 
begrunnet i følgende: 

 Inndelingstilskuddet utgjør 18 mill. kroner av de frie inntekter i 2016. I 2017 budsjetteres med 
18,689 mill. kroner i inndelingstilskudd. Alle ordinære inntekter, inkludert inndelingstilskuddet, er 
disponert til drift.   
  

 Inderøy kommune har fattet vedtak om at man skal bestå som egen kommune. Dette vedtaket er 
fra statlig hold betraktet som at man ønsker å være "frivillig liten". Dette straffer seg gjennom en 
reduksjon i basistilskuddet. For Inderøy sin del faller dette ekstra negativt ut, siden kommunen har 
to byer i umiddelbar nærhet.  
  

 Inderøy kommune har hatt et historisk høyt investeringsnivå de siste årene. Dette har medført en 
betydelig økning i rente- og avdragsutgifter, noe som vil utfordre driften og evne til prioritering.  
  

 Inderøy kommune har fattet vedtak om at man skal beholde dagens skolestruktur, og dermed vil 
man ikke kunne ta ut en økonomisk effektiviseringsgevinst av en ny skolestruktur. Samtidig vil vi 
fortsatt ha i bruk skolelokaler som har et betydelig vedlikeholdsetterslep. 

 
Det er blant annet disse momentene som gir Inderøy kommune et relativt stort utfordringsbilde, og 
rådmannen vurderer det slik at det trengs større grep for å få en økonomi som er mer bærekraftig over tid. 
Økonomi- og kvalitetsutredningen beskriver blant annet større strukturelle grep innen Oppvekst og Bistand 
og omsorg, og det er etter rådmannens vurdering helt nødvendig å ta ut de eventuelle økonomiske 
gevinstene som disse strukturendringene kan medføre. 
Som tidligere nevnt er det satt i gang et større utredningsarbeid i denne sammenheng, og resultat av denne 
utredningen vil foreligge i løpet av høsten 2017. Rådmannen ønsker likevel å presisere at en eventuell 
effektiviseringsgevinst av en ny struktur innen helse- og omsorgstjenesten, må settes opp mot den 
demografiske utviklingen man ser i et langsiktig perspektiv. 
  
Rådmannen foreslår også en utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt. Fra 2017 foreslås det en 
utvidelse til verker og bruk og andre næringseiendommer, og fra 2018 foreslås det en utvidelse til alle 
eiendommer i hele kommunen. Dette er et tiltak som rådmannen vurderer som absolutt nødvendig for å 
kunne møte de økonomiske utfordringer som kommunen møter i planperioden. 
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Kommunens tjenesteområder 

 

Politisk virksomhet 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Ordfører 1 309 1 342 1 342 1 342 1 342 
Kommunestyret 920 884 884 884 884 
Valg 0 200 0 200 0 
Kontroll og revisjon 1 091 1 112 1 112 1 112 1 112 
Diverse råd og nemder 49 49 49 49 49 

Sum 3 369 3 587 3 387 3 587 3 387 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Området omfatter underliggende funksjoner som ordfører, kommunestyre, valg, kontroll og revisjon, 
diverse råd og nemnder. 
  

 
  
Politisk aktivitet gjennomføres inneværende år i henhold til fastsatte planer.   Det er lagt til grunn at 
medlemmer i politiske organer og møtefrekvens opprettholdes slik: 
Kommunestyret              31 medlemmer/5 møter 
Formannskap                     9 medlemmer/10 møter 
Hovedutvalg                     11medlemmer/9 møter 
  
Råd og utvalg 
Budsjettet omfatter i hovedsak kostnader til eldres råd, rådet for likestilling og funksjonshemmede og 
ungdomsrådet.  
Budsjettramme til funksjoner råd og nemnder foreslås på samme nivå som i 2016, kr 48 850 fordelt slik: 
Ungdomsrådet: kr 30 000. 
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Eldres råd: kr 12 000. 
Rådet for likestilling og funksjonshemming:  kr 6 850. 
 
 
 

Kostra-analyse  
 
Utgifter til funksjon politikk omfatter underliggende funksjoner som kommunestyret, ordfører, kontroll og 
tilsyn og råd og nemnder. 
  

 
  
Figur Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr pr innbygger 2012-2015 
  
Som figuren over viser er utgifter til politikk målt pr innbygger, ligger omtrent på samme nivå i perioden 
2012-2015. Sammenlignet med sammenlignbare kommuner, Nord-Trøndelag og landet har bruker vi mindre 
kroner pr. innbygger. til politisk styring. Det er i hovedsak antall kommunestyrerepresentanter, samlet antall 
møtedager for politiske utvalg og møter på dagtid som avgjør kostnadsnivået. 
  
 

Overordnede mål 

 

 Innbygger: Vedtak skal være formelt klart slik at innbyggere får korrekt informasjon  

 Økonomi: Vedtak innenfor rammen med gjeldende økonomiplan og planer 
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Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  3 369 3 369 3 369 3 369 

Tiltak forrige år     
Valg 200 0 200 0 
Lønnsoppgjør 2016 48 48 48 48 
Kontroll og tilsyn 20 20 20 20 
Sum Tiltak forrige år 268 68 268 68 

Tidligere vedtatte endringer 268 68 268 68 

Konsekvensjustert ramme 3 637 3 437 3 637 3 437 
Innsparingstiltak     

Kommunestyremøter på kveldstid -100 -100 -100 -100 
Sum Innsparingstiltak -100 -100 -100 -100 

Nye tiltak     
Leie av lokaler og grunn 50 50 50 50 
Sum Nye tiltak 50 50 50 50 

Nye tiltak og realendringer budsjett -50 -50 -50 -50 

Ramme 2017-2020 3 587 3 387 3 587 3 387 

 
 

Tiltak forrige år 

 
Valg 

Det budsjetteres med økte utgifter til valg i 2017 og 2019 knyttet til henholdsvis stortingsvalg i 2017 og 
kommunevalg i 2019. 
 
Kontroll og tilsyn 

  
Kontrollutvalget fattet i sak 16/16 Forslag til budsjett for 2017  følgende vedtak: 
  
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i Inderøy kommune med en total ramme på kr. 1.111.000. 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 
  
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om 
kontrollutvalg. 
  
 
Innsparingstiltak 

 
Kommunestyremøter på kveldstid 
Tiltaket ble fremmet i budsjett 2016, men ble da ikke vurdert som aktuelt fra kommunestyret. Tiltaket 
fremmes på nytt for ny vurdering. 
 
Nye tiltak 

 
Leie av lokaler og grunn 
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Kommunestyrets møter skal avholdes i AKSET. Dette vil medføre økte utgifter til leie av lokaler. Det er 
knyttet noe usikkerhet til anslagets størrelse. 
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Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Administrasjon 6 865 9 027 8 027 8 027 8 027 
Personal og kompetanse 3 325 3 374 3 374 3 374 3 374 
Servicetorg 4 721 4 812 4 812 4 812 4 812 
IT-Tjeneste 5 794 5 794 5 794 5 794 5 794 
Div. fellesutgifter 553 567 567 567 567 
Førskole 315 323 323 323 323 
Grunnskole 315 323 323 323 323 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 16 16 16 16 16 
Salg og skjenkebevilling -94 -94 -94 -94 -94 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1 250 1 272 1 272 1 272 1 272 

Sum 23 060 25 416 24 416 24 416 24 416 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

I virksomhetsområdet inngår funksjonene administrasjon (rådmann/rådmannens stab), personal, 
servicetorg og støtte inkl. rådgivning og støtte skole/barnehage. Fellesutgifter til Inn-Trøndelag 
skatteoppkrever, IKT Inn-Trøndelag, Inn-Trøndelag regnskap og lønn, salgs- og skjenkebevilling. Frikjøp av 
tillitsvalgte og hovedverneombud, opplæring av verneombud, kjøp av fellestjenester BHT og forsikring av 
alle ansatte i henhold til hovedtariffavtalen. 
  

 
 
 
 

 

Utfordringer og strategi 

Høyere grad av digital tjenesteyting. Innføring av SvarUt hvor en digitaliserer en større andel av vår 
utgående post. Det vil på sikt gi gevinster i forhold til utgifter til postbehandling. I budsjett 2017 forventes 
det en reduksjon i utgifter til postbehandling som vil bidra til å finansiere økte utgifter i IKT Inn-Trøndelag 
(fellestjenesten skal styrkes med 1 årsverk). 
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Utredning innen helse og omsorgstjenesten skal gjennomføres i 2017. Sentraladministrasjon skal legge til 
rette for at prosjektleder for utredningen klarer å legge fram en utredning som viser framtidige 
utviklingsmuligheter for helse- og omsorgstjenesten i Inderøy kommune. Utredningen vil dermed være et 
viktig grunnlag for utviklingen av en helse- og omsorgstjeneste, som er tilpasset det framtidige 
utfordringsbildet i et økonomisk, faglig og demografisk perspektiv. 
  
Økt fokus på HMS- og nærværsarbeid. Dette inkluderer økt fokus på relasjonsledelse, målretta og aktiv bruk 
av kommunens bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter. Et av hovedmålene er frigjøring av 
arbeidsressurs innenfor personal for å styrke nærværsarbeidet.  
  
Bedre IKT fellestjeneste. Økt fokus på overordnet samarbeid mellom kommunens sentraladministrasjon og 
Inn-Trøndelag IKT. Samarbeidet skal være rettet mot driftsmessige utfordringer, men ikke minst rettet mot 
den strategiske videreutviklingen av IKT-tjenesten. Informasjonsarbeid i egen organisasjon om pågående 
prosesser i IKT-samarbeid er også et viktig tiltak i denne sammenheng 
  
Bedre implementering av innkjøpssamarbeidet. Sterkere formalisering av samarbeidet. Sterkere forankring 
av samarbeidet i egen organisasjon. Være med på utvikling av samarbeidet, slik at kommunens interesser 
blir ivaretatt på en bedre måte (økt grad av med- og påvirkning i strategiske veivalg). 
  
Videreutvikle kommunen kvalitetssystem. I løpet av 2017 skal det jobbes mer intensivt med implementering 
av kommunens kvalitetssystem EQS. Dette skal bli et vanlig verktøy, både for å prosedyrefeste kommunens 
tjenesteproduksjon, men også for å melde avvik. Dermed vil EQS være et viktig verktøy for kommunens 
internkontroll 
 
 

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  23 060 23 060 23 060 23 060 

Tiltak forrige år     
Utredning helse, omsorg og sosial  1 000 0 0 0 
Lønnsoppgjør 2016 286 286 286 286 
Sum Tiltak forrige år 1 286 286 286 286 

Tidligere vedtatte endringer 1 286 286 286 286 

Konsekvensjustert ramme 24 346 23 346 23 346 23 346 
Innsparingstiltak     

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn - lavere kostnader -50 -50 -50 -50 
Sum Innsparingstiltak -50 -50 -50 -50 

Nye tiltak     
Utvikling 1 000 1 000 1 000 1 000 
Framsikt - budsjettverktøy - lisens 120 120 120 120 
Sum Nye tiltak 1 120 1 120 1 120 1 120 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 070 1 070 1 070 1 070 

Ramme 2017-2020 25 416 24 416 24 416 24 416 
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Sammendrag budsjett 

Enheten har en økonomisk ramme som vil bidra til å holde aktiviteten på samme nivå i 2017 som i 2016. 
Rammen er styrket for å ha utviklingsmidler til ulike sentrale prosjekter.  Det er ikke avsatt nye midler til 
økte IKT utgifter. Tjenesten skal styrkes med 1 årsverk samlet i IKT Inn-Trøndelag, hvor andel Inderøy 
kommune utgjør ca. kr. 130.000. Her forutsettes at en effektiviseres enheten tilsvarende gjennom bl.a. økt 
digitalisering av tjenester.    
 
Innsparingstiltak 

 
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn - lavere kostnader 
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn har effektivisert tjenesten og det gir lavere kostnader 
 
Nye tiltak 

 
Utvikling 
Rådmannen foreslår å budsjettere med utgifter til utvikling sentralt. Dette innebærer at rådmannen får 
fullmakt til å disponere rammen til prosjekter som vurderes som nødvendige. 
Rådmannen forslår for 2017 finansieres dette av med bruk av disposisjonsfond. Dette innebærer at 
rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 1 mill. kroner av disposisjonsfond for 2017. Fra 2018 dekkes 
utviklingsmidler over drift. 
 
 

Forslag til investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye investeringer          
Inderøy gjenvinningsstasjon 
- infrastruktur 

2017 1 700 0 1 700 1 700 0 0 0 1 700 

Integrering fagprogram 
Oppad - Agresso 

2017 110 0 110 110 0 0 0 110 

Sum Nye investeringer  1 810 0 1 810 1 810 0 0 0 1 810 
Tidligere vedtatte 
investeringer 

         

Digitalisering av 
eiendomsarkiv 

2018 300 0 300 0 300 0 0 300 

Fagprogram for 
meldingsutveksling 

2020 850 0 850 200 200 129 0 529 

Inventar og utstyr 2020 1 500 0 1 500 500 500 0 0 1 000 
Utskifting av IKT-
infrastruktur  

2020 900 0 900 200 200 200 200 800 

Utskiftning av pc'er 2020 10 000 0 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Økonomisystem 2020 1 200 0 1 200 250 250 250 250 1 000 
Sum Tidligere vedtatte 
investeringer 

 14 750 0 14 750 3 150 3 450 2 579 2 450 11 629 

Sum investeringsprosjekter  16 560 0 16 560 4 960 3 450 2 579 2 450 13 439 
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Digitalisering av eiendomsarkiv 

Prosjekt omfatter skanning/digitalisering av byggesaksarkiver. 
  
Utskiftning av pc'er 

PC er et viktig arbeidsverktøy for kommunens ansatte. For å sikre stabil drift bør vi ha et regime for 
utskifting ved utgangen av pc-ens forventede levetid. Vi bør også ha en byttepool som sikrer rask respons 
slik at ansatte ikke blir uten pc i feilrettingsperioden. 
   
Økonomisystem 

Prosjektet er et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av økonomisystemet - Agresso  -  i henhold til 
utviklingsplan. Planen er vedtatt av administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet. 
I 2017 omfatter videreutviklingen oppgradering til ny versjon - Agresso M5, samt flere funksjoner i web. 
Oppgraderingen og digitaliseringen skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 
   
Utskifting av IKT-infrastruktur  

Den tekniske IKT-infrastrukturen er grunnmuren for alt IKT-utstyr og IT-programmer i kommunal drift. Den 
må være solid, moderne og framtidsrettet. Slik sikrer vi stabil IKT-drift og rigger oss for framtidige IKT-
satsinger som skal gjøre kommunale tjenester mer tilgjengelige og effektive, som digitaliseringsprosjekter. 
Eksempel på IKT-infrastruktur er vårt trådløse nett. 
 
Inderøy gjenvinningsstasjon - infrastruktur 

I forbindelse med at Innherred Renovasjon skal bygge en ny miljøstasjon på Utøya, skal kommunen 
investere i infrastruktur for det nye anlegget. Investeringene består av en tilførselsveg fra FV755 inn til 
anlegget, samt tilførsel av vann, og behandling av spillvann (kloakk). Per i dag finnes det ikke kommunalt 
avløp for området miljøstasjonen skal bygges. Hovedvannledningen går langs FV755 og er forholdsvis lett 
tilgjengelig. 
 
Integrering fagprogram Oppad - Agresso 

Fagprogrammet  Oppad som benyttes av enheter innen oppvekstområdet. Prosjektet 
innebærer integreringer slik at lønnsdata fra Oppad overføres til Agresso regnskapssystem. Dette vil bidra 
til færre feil enn tidligere og effektivisering. 
 
Inventar  

Det avsettes budsjettmidler på en fellespost til inventar som det kan bli behov for i forbindelse med 
investeringer i bygg.  Dette fordeles ut på prosjektene etter nærmere vurdering. 
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Plan, landbruk og miljø  
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Plansaksbehandling 1 591 1 625 1 625 1 625 1 625 
Byggesaksbehandling og eierseksjonering -14 8 8 8 8 
Kart og oppmåling 107 173 143 143 158 
Kommunal næringsvirksomhet -17 -108 -108 -108 -108 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv. 1 085 1 037 1 037 1 037 1 037 
Naturforvaltning og friluftsliv 485 597 597 597 597 
Kommunalt Viltfond 91 96 96 96 96 
Kommunalt Fiskefond 16 107 107 107 107 

Sum 3 344 3 536 3 506 3 506 3 521 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enheten omfatter plansaksbehandling og arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kommunal 
næringsvirksomhet (kommuneskog), landbruksforvaltning, miljø, natur og friluftforvaltning (inkl. viltfond og 
fiskefond). Enheten er også tillagt beredskapskoordinator. Enheten  Plan, landbruk og miljø har pr i dag 6,5 
ansatte i faste stillinger. 
  
  
Ut fra kostratall leverer enheten kostnadseffektivitet tjenester med god kvalitet sammenholdt med 
sammenlignbare kommuner. 
 
 
 

 

Utfordringer og strategi 

Bemanningen innenfor alle fagfeltene er knapp, og det er derfor stor sårbarhet spesielt i forhold til fravær, 
permisjoner etc. Utfordringen fremover vil være å sikre rekruttering, samt å møte kompetanse- og 
servicekrav innenfor stadig mer komplekse saksfelt.  Det henvises for øvrig til enhetenes virksomhetsplan 
for en nærmere beskrivelse av utfordringsbildet og strategi for 2017. 
 
 

Overordnede mål 

Overordnete målsettinger 2017 - 2020 
Mål 1    Enheten Plan, landbruk og miljø skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggerne og næringslivet. 
  

Mål 2   Bidra til å utvikle attraktive bolig- og fritidsområder med gode oppvekstvilkår 
  

Mål 3   Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt perspektiv 
  



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 53 av 207 

Mål 4   Styrke miljøarbeidet med fokus på klima og naturmangfold 
  

Mål 5. Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass med godt fagmiljø. 
  

  

 
Status og utfordringer 2017-2020 
  

Utvikle Inderøy som en attraktiv bokommune 
Arbeide for videre næringsutvikling i landbruket. 
Utvikle gode samferdselstilbud gjennom aktiv oppfølging i planprosesser knyttet til hovedveger og 
jernbane. 
Ulovlighetsoppfølging i byggesaker/forurensingsaker 
Være en god bidragsyter til god folkehelse gjennom å legge til rette for aktivt friluftsliv. 
Ha tilstrekkelig medarbeidere til å utføre lovpålagte oppgaver. 

 

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  3 344 3 344 3 344 3 344 

Sentrale poster     
Nullstilling av bundne fond 0 0 0 0 
Sum Sentrale poster 0 0 0 0 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 112 112 112 112 
Sum Tiltak forrige år 112 112 112 112 

Tidligere vedtatte endringer 112 112 112 112 

Konsekvensjustert ramme 3 456 3 456 3 456 3 456 
Innsparingstiltak     

Kjøp av konsulenttjenester fra Innherred avløserlag tilbakeføres til 
kommunen 

-70 -70 -70 -70 

Sum Innsparingstiltak -70 -70 -70 -70 
Nye tiltak     

Videreføre  politisk ønske om rydding /skjøtsel langs hovedvegene i 
Inderøy 

100 100 100 100 

Innføring av geovekstkart sin modul for sentral - FKB- Lagring for bruk av 
en felles nasjonal kartdatabase.   

50 20 20 35 

Sum Nye tiltak 150 120 120 135 

Nye tiltak og realendringer budsjett 80 50 50 65 

Ramme 2017-2020 3 536 3 506 3 506 3 521 

 
 

Innsparingstiltak 

Kjøp av konsulenttjenester fra Innherred avløserlag tilbakeføres til kommunen 

Innherred avløserlag har i noen år behandlet søknader om " Avløsning under sykdom". Dette har vært en 
prøveordning over flere år som også Steinkjer og Verran kommune har vært med på. Nå har Fylkesmannen i 
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Nord- Trøndelag gitt melding om at det skal skilles mellom det som er privat administrasjon av avløsere og 
utbetaling av offentlige midler over jordbruksavtalen. Derfor må kommunene ta tilbake denne tjenesten 
selv. 
 
Nye tiltak 

 
Videreføre  politisk ønske om rydding /skjøtsel langs hovedvegene i Inderøy 
Det har pågått rydding over flere år langs hovedvegene i Inderøy kommune. Det har vært ytret politisk 
velvilje til dette arbeidet og de har ønsket at rydding og skjøtsel langs kommunens hovedveger videreføres 
med bakgrunn i både reiseliv og kulturlandskapsinteresser. 
 
Innføring av geovekstkart sin modul for sentral - FKB- Lagring for bruk av en felles nasjonal kartdatabase.   

Det er viktig at alle plan og matrikkeldata er tilgjengelig i en sentral database til bruk og kontroll for både 
kommunen og kartverket.  Dersom vi ikke benytter dette tilbudet mens det er tilskudd å få, kan 
kommunene på et senere tidspunkt bli pålagt å ha modulen og bekoste innføring og vedlikehold selv.  
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Oppvekst 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Organisatorisk omfatter oppvekstområdet funksjonene førskole, grunnskole (1-10), styrket tilbud 
barnehage/førskole, voksenopplæring, skolefritidsordning (SFO) og skoleskyss. 
Opplæringsloven og Kunnskapsløftet gir de nasjonale føringene på dette tjenesteområdet. 
  
Barnehager: seks kommunale og fem private. Antall barn i barnehagen ligger på ca. 330.  
Skoler: seks barneskoler og en ungdomsskole + privat skole i Framverran. Antall elever i grunnskolen er ca. 
890. 
Voksenopplæring: underlagt Inderøy ungdomsskole. Stabilt antall på mellom 5 og 10 elever. 
 
 

 

Utfordringer og strategi 

Budsjettrammen for oppvekst vil i 2017 være på 125,5 mill. kroner. Av denne potten utgjør fellesområdet 
for oppvekst, ansvar 200, ca. 23 %.  
  
Fellesområdet for oppvekst ligger under rådmannen og fordeler ressurser bl.a. til: 
1) Tilskudd ikke-kommunale barnehager 
2) Styrket tilbud barnehage 
3) Tiltak for fosterheimsplasserte barn 
4) Driftstilskudd for barn i barnehager i annen kommune 
5) Skoleskyss 
6) Prosjektstilling i AKSET 
7) Oppvekstforum Nord -Trøndelag 
  
Oppvekstområdet har særlig fokus på samhandling på tvers av enheter og tjenesteområder - til beste for 
barn og unge. Dette for å kunne gi et best mulig helhetlig oppvekst- og opplæringstilbud til alle, men også 
for å utnytte ressursene best mulig; faglig så vel som økonomisk. Det er en målsetting om at ressurser til 
spes.ped., både i barnehage og skole, skal holdes på et fornuftig og akseptabelt nivå. Når det er sagt har 
man fortsatt tidlig innsats som målsetting - noe som fordrer at innsatsen bør være størst i barnehage og 
småskole. 
  
Det er utfordringer knyttet til å stipulere nøyaktige kostnader til de ansvarsområdene som ligger under 
fellesområdet (200), og særlig til tiltak for fosterheimsplasserte barn, spesialpedagogisk hjelp og skoleskyss. 
  

Barnehage 

Inderøy kommune har seks kommunale og fem private barnehager med omlag 330 barn pr. dato en liten 
økning sammenlignet med samme tidspunkt i 2015. Blant de private barnehagene er det to rene 
familiebarnehager og en med kombinert drift. 
Alle barnehager, både de kommunale og de private, har fylt plassene. Høsten 2016 fikk også barn født i 
september og oktober 2015, plass. 
Alle barn i Inderøy kommune med rett til plass i barnehage, har med andre ord fått plass. 
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Rådmannen registrerer også de kommunale barnehagene har en utfordrende situasjon ressursmessig 
dersom man skal ivareta målene kommunen har vedrørende høy pedagogtetthet. Antall barn i barnehagene 
er svakt nedadgående. 
  

 
Figur Utvikling av barnetallet i barnehagene (kommunale og private) fram til 01.09.16. 
  
Ny sats for helplass i barnehagen 01.01.17, er kr. 2730. Dette er en prisøkning på helplass på 3,4 % (se 
betalingssatser i vedlegg). 
  
Økninger i overføringene til private barnehager for kommende år, er anslått til å utgjøre i størrelsesorden 
0,7 mill. kroner. Dette kan skyldes en økning i barnetall og relativt flere i den yngste aldergruppen. Økning 
utover 0,7 mill. kroner forutsettes tatt innenfor rammen. 
  
Det pågår et utviklingsarbeid i barnehagene som ble startet opp i 2015 med tema Kvalitetskjennetegn i 
barnehagen. I løpet av 2017 skal Kvalitetsplanen for barnehage revideres blant annet med utgangspunkt i 
resultatene fra utviklingsarbeidet. 
  

Skole 

Antall elever som er registrert ved grunnskoler i Inderøy per 1. oktober 2016, har gått noe ned 
sammenlignet med foregående år, men er omtrent på samme nivå som i 2015. Inderøy kommune jobber 
aktivt med å skape bolyst og legge til rette for gode oppvekstvilkår. Det er et mål at dette skal bidra til å øke 
antallet innbyggere i kommunen og med det også få flere elever i grunnskolen. 
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Elevtallsutvikling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sakshaug skole 181 198 177 170 159 156 135 

Sandvollan skole 100 111 108 99 99 97 90 

Røra skole 115 104 112 101 109 111 107 

Utøy skole 71 75 77 79 75 77 73 

Lyngstad 47 46 47 43 47 46 52 

Mosvik 62 58 50 50 50 41 41 

Sum barneskoler 576 592 571 542 539 528 498 

Inderøy ungdomsskole 302 292 270 265 250 240 246 
 
 
 

 
Figur: Elevtallsutvikling til og med 2021 
  
Inderøyskolen har et godt omdømme, både internt i kommunen, og eksternt. Skolene kan vise til gode 
resultater over tid - det gjelder så vel faglige resultater som selve skolemiljøet. Man ser imidlertid av 
resultatene på nasjonale prøver det siste året, på 5. trinn og 8. trinn, at man ikke har nådd målsettingene 
om å ligge på nasjonalt snitt eller bedre (jf. Tilstandsrapporten 2015-2016). Resultatene på 9. trinn er gode. 
Inderøyskolen må ha større læringstrykk framover. 
  
Lærertettheten generelt sett er forholdsvis høy i Inderøyskolen. Gruppestørrelsene på ungdomsskolen er 
imidlertid fortsatt store. Det må være et mål for kommunen å høyne lærertettheten i ungdomsskolen; det 
vil si å minske størrelsen på undervisningsgruppene i fag. Målet er å øke læringsutbyttet til elevene. Det vil 
igjen føre til høyere score på grunnskolepoeng. 
  
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2015-2016 viser at skolene på Inderøy skårer høyt på trivsel og har lite 
mobbing. Oppvekstområdet har de siste årene hatt et særlig fokus på arbeid mot mobbing - noe som med 
stor sannsynlighet har styrket skolemiljøet og vil styrke skolemiljøet ytterligere framover. På Inderøy 
ungdomsskole har man sett at tilsetting av miljøarbeider/miljøterapeut, har hatt positiv effekt på 
skolemiljøet. Rådmannen ønsker å videreføre satsingen på miljøarbeider i 50 % stilling (LOS) som jobber 
særlig med skolemiljøet og skolevegring. 
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Beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt team som jobber opp mot enhetene på oppvekst, og særlig 
skole, for å bistå enhetene i arbeidet med et godt psykososialt miljø. Teamet skal drive veiledning, ha dialog 
med partene gjennom formelle møter og anbefale konkrete tiltak i mobbesaker. Medlemmer i teamet er 
leder for PPT (som også er leder for teamet), helsesøster ungdomsskolen, psykolog og rådgiver oppvekst. 
Beredskapsteamet bruker andre tjenester ved behov; eksempelvis konfliktråd, psykisk helse og rus, SLT-
rådgiver og fylkesmannen. 
  
Prosjektleder i AKSET, tilsatt for en to-årsperiode fra februar 2016, har siden oppstart jobbet særlig med 
planverk, strukturer og åpning av AKSET kultur- og skolesamfunn i september 2016. Hun vil i fortsettelsen 
jobbe med innholdsprosjektenes målsettinger, bl. a. det faglige og kulturelle samarbeidet på tvers av nivå og 
forvaltning. Kommunens andel av kostnadene knyttet til prosjektlederstillingen, som er en utviklingsstilling, 
dekkes av fellesområdet (200). Kostnadene deles mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy 
kommune. 
  
Skole- og oppvekstområdet har over tid hatt økonomiske utfordringer på grunn av reduserte rammer som 
en konsekvens av fallende elevtall. Det oppleves etter hvert utfordrende å ta ut ressurser tilsvarende 
elevtallsnedgangen. Det gjelder de fleste av skolene, men spesielt de minste. Fordelingsmodellen for skoler 
og barnehager innført høsten 2014 har, som tidligere beskrevet, prøvd å ivareta de små enhetene spesielt. 
De minste skolene/enhetene har imidlertid små fagmiljøer og nærmer seg en kritisk grense hva angår 
sårbarhet mht. vikar, psykososialt miljø for elever m.m. Det kommende budsjettåret synes å utfordre 
oppvekstområdet ytterligere - noe som kan få konsekvenser bl. a. med hensyn til lærertetthet og ressurser 
til spes.ped. 
  
Kvalitetsplanen for grunnskolen skal revideres i løpet av 2017. 
  

Skolefritidsordningen (SFO) 

  
Kommunen skal gi et tilbud om SFO til elever på 1. - 4. årstrinn og funksjonshemmede elever på 5. - 7. trinn. 
  
Antall barn i skolefritidsordningen har økt siste år, særlig på Sakshaug skole. Noen av de mindre skolene har 
opplevd en svak nedgang i antall barn i SFO. 
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Figur Antall barn i skolefritidsordningen  
  
Det er foreslått at foreldrebetalingen økes med ca. 2,5 % fra 1. august 2017. Tilbudet inntil 12 timer økes fra 
kr. 1 490 til kr. 1 525 per måned, og tilbudet 13 timer eller mer fra kr. 2 210 til kr. 2 265 per måned. Dagens 
priser ligger under flertallet av nabokommunene. I tillegg har Inderøy rabattordninger, noe som ikke er 
tilfelle for flere av nabokommunene. 
  

Skoleskyss 

Budsjettrammen til skoleskyss i 2016 videreføres i 2017. Det er knyttet noe usikkerhet til budsjettanslaget 
da rådmannen kun har foreløpige tall fra fylkeskommunen. 
  

Voksenopplæring 

Rammene for spesialundervisning til voksne, etter kap. 4A i Opplæringsloven, videreføres på samme nivå 
som i 2016. Opplæringen er administrativt lagt til Inderøy ungdomsskole. 

 

Styrket tilbud til barnehage 

Funksjonshemmede barn har, etter lov om barnehager, rett til særskilt tilrettelegging for å ha tilstrekkelig 
utbytte av tilbudet. Funksjonshemming defineres bredt, bl. a. regnes oppmerksomhets- og samspillsvansker 
som en funksjonshemming. I tillegg har barn med behov for spesial-pedagogisk hjelp rett til vedtak med 
hjemmel i opplæringsloven § 5.7. 
  
Budsjettrammen for 2017 reduseres med kr. 300 000 til kr. 3 340 000. 
  
Representantskapet i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Inderøy og Leksvik IKS har i juni 2016 vedtatt 
budsjett 2017. Det er lagt inn en økning på kr. 154 896 i 2017 som Inderøy kommunes andel. Refusjon fra 
Inderøy kommune totalt sett er på kr. 2 847 896. 
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Sammendrag budsjett for området Oppvekst 
Budsjett 2017 vil utfordre oppvekstområdet med tanke på å opprettholde kvaliteten på tjenestene i skole 
og barnehage. 
Konsekvensene av stramme rammer går først og fremst på bekostning av lærertetthet/pedagogtetthet, 
antall fagarbeidere og gruppestørrelse. 
  
Målsettingen for 2017 om å gi tilbud om kompetanseheving til ansatte, både pedagoger og fagarbeidere, 
prioriteres. 
  
Arbeidet med å integrere alle barneskolene i tenkningen rundt mål og arbeidsmetodikk i AKSET kultur- og 
skolesamfunn, vil pågå utover i 2017. 
Det betyr at man skal finne felles arenaer, videreføre og videreutvikle felles fagnettverk og felles 
utviklingsarbeid - og samarbeide om kompetanseheving. 
  
Rammen til spesialpedagogiske tiltak i barnehagen reduseres. Intensjonen er at den tilpassede oppfølgingen 
av det enkelte barn skal ivaretas av kompetente ansatte, barnehagelærere og fagarbeidere, med støtte fra 
spes.ped-ansatte og PPT. 
 
 

Forslag til investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-
20 

Nye investeringer          
Lyngstad skole – oppgradering 2020 1350 0 1350 600 250 200 300 1350 
Røra skole oppgradering 2020 1630 0 400 200 280 800 350 1630 
Sandvollan skole - Oppgradering 2018 1050 0 400 250 800 0 0 1050 
Røra skole – utbedringer brannkrav 2018 1330 0 400 530 530 0 0 1330 
Utøy skole - oppgradering 2020 1700 0 400 650 250 500 300 1700 
Sum Nye investeringer  7 060 0 15 070 2 500 2 110 1 500 950 7 060 

Sum investeringsprosjekter  7060 0 15070 2500 2110 1500 950 7060 

 
 

Lyngstad skole - Oppgradering 

Taket på Lyngstad skole er dårlig isolert. Man vil få en energigevinst ved å etterisolere etasjeskillet opp mot 
loftet. Prosjektet har vært utsatt pga. skolestrukturdebatten. 
Skolekjøkkenet på Lyngstad er fra byggeår (i beste fall 70-tallet), og klart for utskifting. 
Det gjenstår å male kledning på nord- og østveggen. Bygget er veldig høyt her, og man har behov for 
profesjonell assistanse. Takrenner, nedløp, vindskier og vannbord må skiftes ut. Vinduer må males. 
Man har i lengre tid slitt med at avløpet fra toalettene i kjelleren tetter seg til. Kameraundersøkelser tyder 
på at noe ble gjort feil da ledningene ble lagt. Løsningen blir å pigge opp golvet, og utbedre 
feilkonstruksjonen. Ny støp og golvbelegg må på plass i etterkant. 
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Røra skole -  Oppgradering 

Røra skole har meldt inn et behov for oppussing av skolekjøkkenet. Kjøkkenet er preget av alderen og en 
gammel stil. Dette må ses som en fortsettelse av prosjekt 6023 - oppgradering aktivitetsbygg. 
  
Fyrkjeler og elkjeler på Røra skole er fra byggeår, og sammenbrudd er nært forestående. Dette har delvis 
vært utsatt pga. planer om ishall på nabotomta, men per i dag ser det ikke ut til at dette vil bli realisert med 
det første. 
  
Garderobene og gymsalen på Røra skole mangler avtrekksventilasjon. Dette er en vesentlig funksjon for 
disse rommene da man kan forvente forhøyet fuktighet her. Nytt aggregat og tilpasninger må påregnes. 
 
Sandvollan skole - Oppgradering 

Isolasjon mot loft på gammelfløya på Sandvollan er nesten ikkeeksisterende. Stor energilekkasje mot 
kaldloftet. 
  
Bordkledningen på klasseromsfløya mot skolegården på Sandvollan skole har begynnende råteskader. For å 
hindre skade på bygningskroppen bør man bytte bordkledning. 
Det vil også bli et behov for utskifting av solskjerming på denne veggen i samme prosess. 
 
Skole - Utbedringer brannkrav etter pålegg fra brannvesenet 

Røra skole har en ny utarbeidet brannrapport med en stor mengde avvik som må lukkes. 
Utøy skole og Lyngstad skole har fått dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av brannrapport inntil 
strukturvedtaket var gjort. Nå har brannvesenet opprettholdt pålegget om utarbeidelse av brannrapporter 
på Utøy og Lyngstad, og man må forvente en mengde avvik på linje med Røra skole. Kostnadsbildet er høyst 
usikkert. Bare brannrapportene vil fort koste kr 100.000 per stk. å få utarbeidet. 
Mosvik skole har også fått avvik på tilsyn, og man må gjøre utbedringer. 
 
Utøy skole - Oppgradering 

Inngangspartiet på Utøy skole har behov for utskifting. Det har vært meldt inn flere år, og blitt utsatt pga. 
skolestruktur. Det er store energilekkasjer gjennom dagens inngangsparti, samt at det er utbrukt. 
Taket på Utøy skole har en lekkasje. Hele taktekkingen på klasseromfløyen må byttes. 
Dreneringen rundt gymsalbygget på Utøy er gåen, og bygget bør dreneres på nytt for å unngå skader på 
bygningsmassen. 
Garderobene på Utøy skole har et behov for oppussing. En forutsetning for dette er at man drenerer bygget 
først/samtidig. 
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Fellesadm. Skole og barnehage 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Administrasjon 916 1 539 1 169 1 114 1 114 
Tilleggsbevilgning lønn (budsjettpost) 0 -500 -500 -500 -500 
Førskole 14 926 16 030 16 030 16 030 16 030 
Grunnskole 5 781 6 355 6 355 5 855 5 855 
Styrket tilbud barnehage 3 565 3 340 3 340 3 340 3 340 
Skoleskyss 3 227 3 227 3 227 3 227 3 227 

Sum 28 415 29 991 29 621 29 066 29 066 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet Oppvekst omfatter fellesadministrasjon for oppvekst, skoler og barnehager; seks 
barneskoler, én ungdomsskole, seks kommunale barnehager, fem private barnehager og voksenopplæring. 
 

Overordnede mål 

Mål fra Oppvekstplanen for Inderøy kommune og Kvalitetsplanene for barnehage og grunnskole Inderøy 
kommune.  

  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  28 415 28 415 28 415 28 415 

Tiltak forrige år     
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 700 700 700 700 
Styrking grunnskole -500 -500 -500 -500 
Lønnsoppgjør 2016 98 98 98 98 
Sum Tiltak forrige år 298 298 298 298 

Tidligere vedtatte endringer 298 298 298 298 

Konsekvensjustert ramme 28 713 28 713 28 713 28 713 
Innsparingstiltak     

Reduksjon almen pedagogisk støtte -300 -300 -300 -300 
Sum Innsparingstiltak -300 -300 -300 -300 

Nye tiltak     
Etter- og videreutdanning av lærere 500 500 0 0 
Prosjektleder AKSET 425 55 0 0 
Refusjoner tapt foreldrebetaling herunder søskenmoderasjon og redusert 
foreldrebetaling 

300 300 300 300 

Praktisk-pedagogisk tilbud (PPT) 155 155 155 155 
Felles IKT-ressurs til AKSET 100 100 100 100 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag 98 98 98 98 
Sum Nye tiltak 1 578 1 208 653 653 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 278 908 353 353 

Ramme 2017-2020 29 991 29 621 29 066 29 066 
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Tiltak forrige år 

 
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes for 2017 på grunnlag av kommunens regnskap og 
vektede antall barn for 2015.  Antall barn i private barnehager pr 15.12.16 skal legges til grunn og er dermed 
ikke kjent når rådmannens budsjettforslag legges fram. Tilskuddet for 2017 er en prognose ut fra antall barn 
i private barnehager i inneværende år. 
Budsjettposten økes med 0,7 mill. kroner i forhold til 2016. 
  
 
Styrking grunnskole 

Ved behandling av  budsjett for 2016  ble det vedtatt en styrking av grunnskole på kr 0,5 mill. kroner. Denne 
styrkingen tilbakeføres, dvs. til nivå med opprinnelig budsjett 2016.   
 
 
Innsparingstiltak 

 
Reduksjon almen pedagogisk støtte 
  
Det har kommet endringer i regelverket. Retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder har 
tidligere vært hjemlet i Opplæringsloven § 5.7. 
Stortinget har bestemt at fra 1. august 2016 skal denne retten reguleres i Barnehageloven. 
  
Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. 
Dette er en skjønnsmessig vurdering. 
  
I "særlig behov" ligger det et krav om at barnet må ha et behov som skiller seg fra, eller er mer omfattende 
enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. 
  
Endringen i regelverket vil gi en mer logisk plassering av bestemmelsene og bidra til et mer brukervennlig 
regelverk. Videre vil overføringen kunne legge til rette for at spesialpedagogisk hjelp knyttes til barnehagens 
formål, og at den dermed knyttes nærmere til enkeltbarnets behov og forutsetninger. 
  
PP-tjenesten skal i den sakkyndige vurderingen blant annet særlig vurdere om barnets behov kan avhjelpes 
innenfor det ordinære barnehagetilbudet, samt hvilken type organisering som vil bidra til barnets utvikling 
og læring. 
  
I ny rammeplan for barnehagen befestes fokus på tilpasset tilbud for det enkelte barn. 
  
Statsbudsjettet legger til rette for en styrking av tidlig innsats på 150 millioner i 2017 fordelt etter 
delkostnadsnøkkel. Disse pengene ligger i rammeoverføringen på kommunens frie midler. 
  
I kommentarene til statsbudsjettet presiseres det at for barnehagesektoren innbefatter dette en 
kompetanseheving for det ordinære barnehagepersonalet, slik at kvaliteten i barnehagen forbedres på 
forebyggende arbeid mot usatte barn og familier og på tidlig innsats. 
  



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 64 av 207 

Inderøy kommune har avsatt 4,7 årsverk til spesialpedagog og allmenn pedagogisk støtte. I tråd med 
nasjonale føringer både pedagogisk og økonomisk tas det fra 01.01.2017 ned en stillingsressurs på 0,7 
årsverk på allmenn pedagogisk støtte, og dette vil gi en innsparing på kr: 300 000,- 
  
Foreldre med barn som har vedtak om spesial pedagogisk hjelp, har også hatt rett til fritak i 
foreldrebetalingen for den tiden barnet mottar hjelp eller opplæring. Med lovendringen fjernes dette 
fritaket fra foreldrebetalingen. Fjerning av fritaket begrunnes blant annet med at den spesialpedagogiske 
hjelpen fremdeles er gratis, og at fritak i foreldrebetaling for barnehageplass ikke er nødvendig for å sikre 
prinsippet om gratis spesialpedagogisk hjelp. 
  
Fjerning av fritaket vil føre til mindre administrasjon av fritaksordningen i kommunene. For Inderøy legges 
ingen innsparing på dette, da dette er en ubetydelig ressurs. 
  
  
 
Nye tiltak 

 
Etter- og videreutdanning av lærere 
Kommunestyret avsatte 1 mill. kroner til etter- og videreutdanning av ansatte, fortrinnsvis lærere, i 
forbindelse med behandling av regnskap 2015. Tiltak med bruk av utdanningsfondet benyttes i 2017 og 
2018. 
 
Pedagogisk – Psykologisk tjeneste (PPT) 

Representantskapet for PP-tjenesten i Inderøy og Leksvik IKS, vedtok 21.06.16 budsjettet for 2017. Vedtaket 
medfører en vekst i rammen for Inderøy kommune på kr. 155 000. 
Den totale andelen av budsjett 2017 for PP-tjenesten i Inderøy og Leksvik IKS for Inderøy, er på kr. 2 847 
900. 
 
Felles IKT-ressurs til AKSET 

Rådmannen foreslår at det settes av en økt ressurs knyttet til IKT på AKSET. Dette på grunn av særskilte IKT-
utfordringer på tvers av kommunalt og fylkeskommunalt forvaltningsnivå. 
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Sakshaug skole 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Grunnskole 13 235 13 480 13 480 13 480 13 480 
Skolefritidstilbud 396 245 245 245 245 
Bibliotek 50 51 51 51 51 
Musikk- og kulturskoler 90 92 92 92 92 

Sum 13 771 13 868 13 868 13 868 13 868 

 

Overordnede mål  

Mål 1 
Skolene i Inderøy har et positivt skolemiljø som fremmer læring. 

Mål 2 
Skolene i Inderøy har god vurderingskompetanse. 

Mål 3 
Inderøy kommune har god kommunikasjon med foreldre, foresatte og andre samarbeidspartnere for å 
sikre god samhandling for våre barn og unge. 

  
  
  

Status og utfordringer 2017-2020 
Sakshaug skole har flytta inn i nytt bygg, og det ser ut til at de nye lokalene blir veldig bra. Vi har fortsatt litt 
igjen før vi har alt på plass, og det kan bli nødvendig med noen investeringer av inventar og utstyr også 
neste skoleår. Også uteområdet har stort potensiale for videre utvikling, og her er det stor interesse for 
samarbeid fra FAU og foresatte sin side. 
  
AKSET kultur- og skolesamfunn er offisielt i gang, og det første året blir viktig for å etablere gode 
samhandlingsstrukturer og -kulturer. Etablering av nye samarbeidsarena, ev. organisasjon, innebærer en 
omstillingsprosess for alle involverte, og et ekstra behov for å investere engasjement og dele kunnskap. 
  
Forrige skoleår deltok vi i den nasjonale satsinga Kompetanse for mangfold, dette for å utvikle vår kollektive 
kompetanse og helhetlig tenkning rundt elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen innførte også SOL 
(systematisk observasjon av lesing) i likhet med alle de andre skolene i kommunen. Implementering av 
begge disse satsningene videreføres kommende skoleår. 
  
Arbeidet med positivt og støttende skolemiljø og arbeid mot mobbing må fortsette, med nulltoleranse som 
mål og tidlig innsats som metode. Vi har tro på at elever som opplever skoledager prega av mangfold og 
mestring, også vil være støttende for sine medelever. Et tett og godt samarbeid med foresatte er 
avgjørende for et godt skolemiljø. 
  
Satsningsområder for Sakshaug skole skoleåret 2016-17: 

 Videreføre satsing på leseopplæring, SOL og vurdering for læring 
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 Utvikle kollektiv helhetstenkning rundt minoritetsspråklig elever, gjennom oppfølging av målsettinger 
fra prosjektet Kompetanse for mangfold 

 Arbeide aktivt for et støttende læringsmiljø og inkluderende skolemiljø, gjennom relasjonell 
klasseledelse, mer bruk av varierte og praktiske læringsmetoder, trivselsledere 

 Godt og gjensidig forpliktende foreldresamarbeid 
Bidra til å utvikle samhandling i AKSET kultur- og skolesamfunn i samarbeid med de andre aktørene. 
 

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  13 771 13 771 13 771 13 771 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 372 372 372 372 
Sum Tiltak forrige år 372 372 372 372 

Tidligere vedtatte endringer 372 372 372 372 

Konsekvensjustert ramme 14 143 14 143 14 143 14 143 
Innsparingstiltak     

Økte inntekter SFO -185 -185 -185 -185 
Redusert lærertetthet -90 -90 -90 -90 
Sum Innsparingstiltak -275 -275 -275 -275 

Nye tiltak og realendringer budsjett -275 -275 -275 -275 

Ramme 2017-2020 13 868 13 868 13 868 13 868 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Økte inntekter SFO 

Det forventes økte inntekter gjennom foreldrebetaling på SFO pga. økt elevtall på 1.-3. trinn dette skoleåret. 
Budsjettet for 2016 er beregna ut fra ca. 50 elever på SFO. H-16 og V-17 har Sakshaug skole ca. 70 elever i 
SFO. Høsten 2017 vil antallet gå ned pga. mindre førsteklassekull H-17. Bakgrunn for beregning 2017 er 
derfor ca. 60 elever. 
 
Redusert lærertetthet 

Innsparing ved å la ca. 15 % lærerstilling stå vakant gjennom hele budsjettåret. 
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Sakshaug barnehage 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Førskole 6 844 6 913 6 913 6 913 6 913 

Sum 6 844 6 913 6 913 6 913 6 913 

 

Overordnede mål 

Mål 1 
Barnehage og skole skal bidra til en god barne- og ungdomstid, der barn og unge trives, har venner og 
opplever mestring på ulike områder. Vi skal gi barn og unge god ballast for resten av livet gjennom 
danning og utdanning. Derfor er det sammenheng mellom deler av oppvekstmiljøet for barn og unge, 
fra familien via barnehage, helsestasjon, skole, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. 

Mål 2 
At barnehagen har kvalitet i sitt daglige innhold som eksempel: 

 At alle som jobber der kjenner sitt overordnende mandat (lover og planer) 

 Barnehagen er en sentral aktør når det gjelder å gi barn i Inderøy en trygg og god oppvekst, noe 
som krever at det er nok voksne og kompetente voksne, at det legges vekt på gode overganger eks. 
overgang til skole 

 At det er samhandling barn - voksne og voksne - voksne som fører til gode leke – og læringsmiljøer 

 At barnehagen har fokus på ernæring og helse - en helsefremmende barnehage (sunn mat og mye 
friluftsliv/fysisk aktivitet) gjelder både barn og ansatte i barnehagen 

Mål 3 

 Høyt faglig nivå blant ansatte. 

 At barna har mulighet til medvirkning i sin hverdag gjennom lek, læring og omsorg. 

 At vi bidrar til at barna får gode sosiale og kulturelle opplevelser og har et trygt, forutsigbart 
oppvekstmiljø. 

 At vi involverer foreldre for å skape et godt samarbeid og god samhandling rundt barnets leke- og 
læringsmiljø. 

 At vi jobber etter kommunen tre verdibegrep: raushet-åpenhet-respekt, som igjen gjør oss Best - i 
lag. 

 At vi bidrar til økt kvalitet og bevissthet rundt arbeidet med kulturelt arbeid i barnehagen; vi 
definerer hva kvalitet er og er omforent om hva det gjør med min arbeidspraksis. 

 At vi er en mangfoldig barnehage og jobber aktivt mot mobbing. Alle skal oppleve vennskap, 
tilhørighet og demokrati i barnehagen. 

 At det er trivelig å være både barn, foreldre og ansatte i Sakshaug barnehage. 

 At vi gir barn og foreldre en god tilvenning ved oppstart – noe som gir tilhørighet og trygghet. 

 Barna skal ha lyst til å komme tilbake neste dag. 

Mål 4 
Kvalitetskjennetegn i barnehagene: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Pedagogisk dokumentasjon og refleksjonsarbeid 

 Ledelse i barnehagen 
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 Samfunnsmandatet for barnehagen 

 Lek og læringsmiljø 

 Sosialt miljø 

 Foreldresamarbeid 
NB!! Dette vil bli justert etter hvert som vi kommer i gang med jobbinga med kvalitetskjennetegn i 
barnehagen. 

  

Status og utfordringer 2017-2020 
 Økonomiske nedskjæringer 

 Kompetanseheving ansatte 

 Kvalitetskjennetegn; under utarbeidelse i et utviklingsprosjekt for barnehagene 

 Redusere åpningstid i barnehagen til kl.07.00-16.30 
  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  6 844 6 844 6 844 6 844 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 221 221 221 221 
Sum Tiltak forrige år 221 221 221 221 

Tidligere vedtatte endringer 221 221 221 221 

Konsekvensjustert ramme 7 065 7 065 7 065 7 065 
Innsparingstiltak     

Bruk av kveldsmøter -80 -80 -80 -80 
Redusert bruk av ferievikarer -50 -50 -50 -50 
Oppsigelse av avtale med Reodor -15 -15 -15 -15 
Fjerne utgifter til heis -7 -7 -7 -7 
Redusere åpningstid 0 0 0 0 
Sum Innsparingstiltak -152 -152 -152 -152 

Nye tiltak og realendringer budsjett -152 -152 -152 -152 

Ramme 2017-2020 6 913 6 913 6 913 6 913 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Bruk av kveldsmøter 

En del av kveldsmøtene flyttes til dagtid, dvs. avdelingsmøter 
Alle barnehagene i Inderøy kommune har kveldsmøter dvs. avdelingsmøter, personalmøter, foreldremøter 
og møter i samarbeidsutvalg. Foreldresamtaler er lagt til dagtid. 
Tiltak innebærer å flytte avdelingsmøter til dagtid - noe som innebærer at man tar kvalitetstid som egentlig 
er tid sammen med barna til møtetid. Personaltettheten  blir mindre da man må passe hverandres barn når 
det er møter (eks. 4 ansatte må passe 44 barn). 
  
I dag har Sakshaug barnehage 11 møter på to timer. Tiltaket innebærer å redusere møtetiden til en time - 
og tre  færre møter. 
Redusert bruk av ferievikarer 
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Konsekvens av sommerstengt barnehage. 
 
Oppsigelse av avtale med Reodor 

Oppsigelse av denne avtalen oppleves negativt for foreldre og personale i barnehagen. 
Ettersom Sakshaug barnehage fronter seg som en Reggio Emilia-inspirert barnehage, var dette tiltaket et 
"midt i blinken"-tiltak i så henseende. 
Å erstatte dette tilbudet i egen barnehage, medfører konsekvenser for daglig renhold (ting må ryddes opp 
o.l.) og plassmangel i barnehagen. 
 
Fjerne utgifter til heis 

Fjerne utgifter til heis og brannvern. Ikke behov. 
 
Redusere åpningstid 

Dagens åpningstid er fra kl. 06.45 til kl. 17.00. 
Forskning viser nå at barn som har lange barnehagedager kan få senskader. 
Barnehagefakta.no dokumenterer at barnehagene i Inderøy kommune er blant de med lengst åpningstid i 
Norge. 
Styrer foreslår ny åpningstid fra kl.07.00 til kl. 16.30 for Sakshaug barnehage. Man har kunnskap om at 
dagens brukere av barnehagen har muligheter for å tilpasse seg denne tidsrammen. 
Konsekvens: ingen økonomisk gevinst, men bedre kvalitet for barna (tidlig innsats) og for personale - noe 
som på lang sikt reduserer sykefravær. 
Dessuten får man bedre personaltetthet og pedagogtetthet, jfr. Barnehagefakta.no, der Inderøy kommune 
skårer noe lavt. 
 
 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 70 av 207 

Røra skole og barnehage 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Førskole 5 305 5 466 5 466 5 466 5 466 
Grunnskole 8 916 8 852 8 852 8 852 8 852 
Skolefritidstilbud 332 348 348 348 348 

Sum 14 553 14 666 14 666 14 666 14 666 

 

Overordnede mål 

Mål 1: 
Kvalitet på læringsarenaene:(Opplæringsloven, barnehageloven) 
Fokus er på det enkelte barn og barnets leik- og læringsutbytte. 

Mål 2 
Fysisk aktivitet og helse: (Folkehelseplan) 
Skape et attraktivt uteområde på begge avdelingene som innbyr til leik og fysisk aktivitet. Fokus på 
sunne mat- og helsevaner. 

Mål 3 
«Best - i lag»; (Visjonen til Inderøy kommune) 
Et samarbeid basert på åpenhet, raushet og respekt. Samarbeid mellom alle internt på enheten, med 
foresatte, med aktuelle samarbeidspartnere og nærmiljøet for øvrig. 

Mål 4 
Jobbe for et godt omdømme slik at familier ønsker å bosette seg på Røra. 

  

Status og utfordringer 2017-2020 
Skolen har hatt en nedgang i elevtall de siste årene. Statistikk, utbygging av boligfelt og satsing på 
flerbrukshall på Røra gjør at vi forventer en økning i elevmassen i årene fremover. 
  
Vi har ansatte med god kompetanse og lang erfaring. Vi må rigge oss slik at denne kompetansen utnyttes 
best mulig. Enheten har flere ansatte i mindre stillinger. Dette er en utfordring mht. arbeidsoppgaver som 
skal fylles. Enheten er sårbar mht. å dekke nødvendige funksjoner. 
  
I arbeidet med satsingsområdene har vi opprettet følgende utviklingsfunksjoner: leseutvikler, 
bibliotekutvikler, helseutvikler og kulturutvikler. Vi søker et større trykk på læringsutbytte gjennom fokus på 
systematisk kartlegging og progresjon hos den enkelte. Leder må til rette legge for samarbeid og holde trykk 
på utviklingsarbeidet. 
  
Det har de siste årene blitt gjort mye mht. bygg, fra større kostander til mindre tiltak som er gjort lokalt. Per 
i dag er ferdigstilling av aktivitetsbygg en av de største målsettingene.   
Uteområdet ved skolen er en utfordring som det er vanskelig å få gjort noe med over driftsbudsjett.  
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Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  14 553 14 553 14 553 14 553 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 404 404 404 404 
Sum Tiltak forrige år 404 404 404 404 

Tidligere vedtatte endringer 404 404 404 404 

Konsekvensjustert ramme 14 957 14 957 14 957 14 957 
Innsparingstiltak     

Nedbemanning faststilling lærer -241 -241 -241 -241 
Nedbemanning - fagarbeider skole/SFO -50 -50 -50 -50 
Sum Innsparingstiltak -291 -291 -291 -291 

Nye tiltak og realendringer budsjett -291 -291 -291 -291 

Ramme 2017-2020 14 666 14 666 14 666 14 666 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Nedbemanning faststilling lærer 

- Det er vanskelig å nedbemanne midt i skoleåret. Nedbemanning fom. neste skoleår medfører reduksjon i 
100 % stilling. 
Mulig konsekvens er sammenslåing av klasser. Elevtallmessig lar dette seg gjøre på 5. og 6. trinn hvor det 
tilsammen blir 25 elever. 
Innføring av fådelt skole  vil kunne gi utfordringer i personalgruppa, og elevgruppa,  da ansatte ikke har 
undervist over flere trinn tidligere. 
- Det kan være aktuelt med en sammenslåing av klasser i enkelte fag. Dette er avhengig av elevtall og 
faginnhold, men Røra vil ikke kunne ta ned hele rammen på kr. 
291 000 her. 
- Sammenslåing av grupper i spes.ped. Eventuelt innføre baseundervisning over trinn. Dette vil ikke kunne gi 
det optimale læringsutbytte for enkeltelever jfr. 
sakkyndig vurdering. 
 
Nedbemanning - fagarbeider skole/SFO 

Nedbemanning av faststilling fagarbeider skole/SFO tilsvarende 15- 20 % stilling. Dette vil medføre at elever 
i SFO får tilbud om opphold i barnehagen på morgenen. 
Elevene møter voksne de ellers ikke treffer i skolehverdagen. Røra skole vil kunne få en utfordring mht. å 
følge dem mellom barnehage og skole. 
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Utøy skole og barnehage 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Førskole 2 598 2 672 2 672 2 672 2 672 
Grunnskole 5 302 5 297 5 297 5 297 5 297 
Styrket tilbud barnehage 7 7 7 7 7 
Skolefritidstilbud 63 71 71 71 71 

Sum 7 970 8 047 8 047 8 047 8 047 

 

Overordnede mål 

Mål 1 
Fokus på godt læringsmiljø og sosial kompetanse. 
Skolen 
Godt fysisk og psykisk skolemiljø i henhold til OPL § 9 a-3. Et godt og gjensidig forpliktende samarbeid 
heim – skole. Hovedtema " Voksne skaper vennskap " 
Felles forståelse hva god klasseledelse betyr blant ansatte. 
Fortsette å holde fokus: Være gode i relasjon, elev-lærer, lærer - foresatt. 
Skolere trivselsledere i skolegården vinteren 2016. 
  
Barnehagen 
Ha et godt fysisk og psykisk miljø. Handlingsplan mot mobbing gjøres kjent for ansatte og foresatte. 
Fokus på vennskap og sosial kompetanse, som forebyggende tiltak mot mobbing. Godt 
foreldresamarbeid. Økt kompetanse: Løft i barnehagen. 
Folkehelseperspektivet - Fortsette med å ha fokus på kosthold og fysisk aktivitet, etter å ha deltatt i 
prosjektet "Gode vaner starter tidlig". 
  

Mål 2 
Skolen 
Fokus på god leseforståelse og lesing i alle fag. 
Ta i bruk leseopplæringsplan og delta i nettverk rundt leseopplæring. 
Øke kompetanse blant alle ansatte 
Mål – Vurdering for læring; kontaktmøter 
  
Barnehagen 
Deltakelse i prosjektet SOL-Fokus på språk og begrepslæring i barnehagen. 
Bruke tegn til tale, som virkemiddel i språkopplæringen. PPT kurser alle ansatte i "Tegn til tale". 

Mål 3 
Skolen 
Fokus på kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet og nærområdet som klasserom. Fortsatt fokus på 
oppgradering av uteområdet og tilrettelegging for en aktiv skolehverdag med fokus på et godt 
psykososialt miljø. 
Ta aktivt i bruk nærområdet som læringsarena som en bevist pedagogikk. 
Elvene skal få oppleve mestring gjennom opptreden for eksternt publikum. 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 73 av 207 

  
Barnehagen bruker nærmiljøet. Alle grupper har fast turdag, og bruker naturen gjennom alle årstider; til 
leik og læring. 
Nils Aas som tema; som utgangspunkt for kjennskap til kultur i nærmiljøet. 
  

Mål 4 
Fokus på overgangen barnehage/skole 
Foreldreskolen 
Planleggingsdager med tema overgangen barnehage - skole. Følger planen for enheten. 

  
  
  

Status og utfordringer 2017-2020 
Det er god stabilitet på ansatte på hele enheten. Det har ikke innværende år vært utfordringer i forhold 
til sykefravær på enheten. 
  
Skolen 
Dette skaper gode utviklingsmuligheter og trivsel. Skolen er en fådelt skole, hvor man har en fem- deling 
av klassene. Noe av utfordringene ligger i at det er knapt med klasserom og grupperom i tiden som 
kommer, med tanke på eventuell vekst i elevtallet. Det er en utfordring at barnehagens 
storbarnsavdeling er lokalisert på skolen og at skolen har plassmangel. Det er ikke pr i dag 
tilfredsstillende. 
Uteområdet har vært prioriter i det foregående året med tre nye leikeapparat, og det er lagt kunstgress 
på fotballbanen. Dette for å kunne gi barna et uteområde som utfordrer og gir muligheter for variert 
leik.  Dette vil være med å bidra til at godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
  
Barnehagen 
Barnehagen har åpent 51,25 timer pr uke, og anses for å ha en lang åpningstid. 
Dette er utfordrende med hensyn til personaltetthet, spesielt siden avdelingene er i to forskjellige bygg. 
Men samtidig ser vi at det er et behov for denne åpningstiden, siden en stor andel av foresatte er 
pendlere og jobber i nabokommuner. Barnehagen har de siste årene, ikke hatt plass til alle søkere. Det 
vil være viktig med tanke på om barnehagen fortsatt skal fortsette å leie lokaler og følge med når denne 
avtalen utløper om dette fortsatt er aktuelt. 
  
SFO 
I år er det 19 elever som benytter seg av tilbudet, samt ca. 5 elever som kjøper timer. Vi tilbyr et variert 
tilbud med formingsaktiviteter og gymsal ol. En gang i uken serveres det varm mat. Det er en utfordring 
med at vi ikke har et eget SFO-rom. Det er f.eks. ikke vask på rommet de bruker. Siden det nå er innført 
kostpenger på SFO, og det skal serveres mat hver dag, er ikke dette tilfredsstillende.  
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Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  7 970 7 970 7 970 7 970 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 217 217 217 217 
Sum Tiltak forrige år 217 217 217 217 

Tidligere vedtatte endringer 217 217 217 217 

Konsekvensjustert ramme 8 187 8 187 8 187 8 187 
Innsparingstiltak     

40 % fagarbeider stilling på skole/SFO -160 -160 -160 -160 
Sum Innsparingstiltak -160 -160 -160 -160 

Nye tiltak     
Helsehjelp i skolen 20 20 20 20 
Sum Nye tiltak 20 20 20 20 

Nye tiltak og realendringer budsjett -140 -140 -140 -140 

Ramme 2017-2020 8 047 8 047 8 047 8 047 

 
 

Innsparingstiltak 

 
40 % fagarbeider stilling på skole/SFO 

For Utøy skole og barnehage vil det å redusere 40 % fagarbeiderstilling bety en utfordring med tanke på å 
gi elever med enkeltvedtak de tildelte  timene de har fått ved sakkyndig tilrådning. Da må man tenke 
annerledes rundt organiseringen. 
  
På enheten er det mange barn med sammensatte behov som trenger individuell støtte gjennom hele 
skolehverdagen. 
Reduksjon i fagarbeiderstillingen vil også bety at voksentettheten på SFO blir mindre. Enheten har pr. i 
dag 21 barn som benytter seg av tilbudet, og Utøy skole ønsker å gi et tilbud med god kvalitet og, ikke 
minst, lang åpningstid. Etter strukturdebatten har det tydelig kommet frem at foreldregruppen i 
grenda består av mange pendlere. 
Neste års skolestartere består av elever som har behov for spesialpedagogisk støtte og 
assistent gjennom  skolehverdagen. Det ser til at ressurs til spesialpedagogisk støtte skoleåret 2017-2018, vil 
øke.   
 
 
Nye tiltak 

 
Helsehjelp i skolen 
Finansiering av stilling delvis fra budsjettet til Bistand og omsorg. Ikke avklart beløp. 
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Mosvik skole og barnehage 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Førskole 2 357 2 434 2 434 2 434 2 434 
Grunnskole 4 639 4 715 4 715 4 715 4 715 
Skolefritidstilbud 364 327 327 336 327 

Sum 7 360 7 476 7 476 7 485 7 476 

Overordnede mål 

Mål 1 
  
Fra kommuneplanens samfunnsdel: 
1. Kommunale tjenester 
Hovedmål 
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, 
kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelseKommunen som organisasjon 
2. Kommunen som organisasjon 
Hovedmål 
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftige og langsiktige 
tjenester 

Mål 2 
Kvalitetsplan for barnehagen 

 Bidra til å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barnehager 

 Bidra til å styrke barnehagen som læringsarena 

 Bidra til at alle barn skal få delta i et inkluderende fellesskap 

 Vektlegge det 18-årige dannings- og utdanningsløpet 

Mål 3 
Kvalitetsplan for grunnskolen 

 Være et helhetlig oppvekstmiljø 

 Vektlegge det 18-årige dannings- og utdanningsløpet 

 Ha god kompetanse og høyt faglig nivå 

 Medvirkning til egen læring 

 Legge til rette for best mulig læringsutbytte, og ha høye ambisjoner på elevenes vegne. 

 Gi elevene gode sosiale og kulturelle opplevelser, og ha fokus på et trygt, forutsigbart 
oppvekstmiljø. 

 Involvere foreldrene til godt samarbeid og god samhandling rundt elevens læringsmiljø. 

 Formidle stolthet over å være en del av oppvekstkulturen i Inderøy. 

Mosvik skole 
Fokus på god ledelse 

 Kontinuerlig evaluering og videreutvikling av egen organisasjon 

 God ledelse på alle nivå 

 Sikre gode tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av personalet 
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Fokus på godt læringsmiljø 

 Godt fysisk og psykisk skolemiljø i henhold til OPL § 9a-3 

 Godt og gjensidig forpliktende samarbeid heim – skole. 

 God skolestart med Foreldreskole 

 Etablere gode rutiner for et godt og positivt skolemiljø 
Fokus på leseforståelse og lesing i alle fag 

 Innføring av SOL som verktøy 

 Fokus på lesing og skriving i alle fag 

 Samarbeid med barnehagen i leseopplæringa og til god overgang barnehage - skole 
Sosiale og kulturelle opplevelser 

 Elevene får gode opplevelser fysisk, sosialt og faglig gjennom turer i nærmiljøet 

 Oppleve mestring gjennom læring, øving og opptreden internt og eksternt 

 Medvirkning i arbeidet med å profilere og synliggjøre skolen og skolens arbeid i faglige og kulturelle 
aktiviteter 

God vurderingspraksis 

 Forbedre og videreutvikle rutiner rundt skolens vurderingsarbeid 

 Alle våre elever skal få gode tilbakemeldinger som fremmer læring 
Ivaretagelse av hele barnet 

 Tidlig innsats 

 Nulltoleranse for mobbing 

 Gode rutiner for heim – skolesamarbeid 
Medarbeidertilfredshet 

 Trivsel og nærvær på arbeidsplassen 

 Mulighet for egenutvikling og kompetanseheving 

Mosvik barnehage 
Fokus på god ledelse 

 Kontinuerlig evaluering og videreutvikling av egen organisasjon 

 God ledelse på alle nivå 

 Sikre gode tiltak for ivaretakelse og kompetanseheving for personalet 
Fokus på kvalitet i barnehagen 

 Fokus på voksenrollen og kvalitet i samvær med barna 

 Fokus på språk- og språkutvikling hos barn 

 Ha gode rutiner for dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i barnehagen 

 Sikre et godt fysisk og psykisk miljø i barnehagen 

 Fokus på helse, miljø og sikkerhet i arbeidet med barna 

 Sikre barns medvirkning i den daglige aktiviteten i barnehagen 

 Sikre at barna har gode forutsetninger for danning og læring i barnehagen 

 Samarbeid med skolen om språk- og leseforberedende arbeid. 

 Samarbeid med skolen om gode overgang barnehage - skole 
Ivaretagelse av hele barnet 

 Tidlig innsats 

 Nulltoleranse for mobbing 

 Gode rutiner for samarbeid med heimen 
Medarbeidertilfredshet 

 Trivsel og nærvær på arbeidsplassen 

 Mulighet for egenutvikling og kompetanseheving 
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Status og utfordringer 2017-2020 
Status for Mosvik barnehage; positiv oppgang i antall plasser/barn i barnehagen for 2016/17. 
Elevtallet ved Mosvik skole har vist en svak nedgang. 
Enheten har gode lokaliteter. 
Personalet er stabilt og har god kompetanse. Har hatt behov for nyrekruttering i både barnehage og 
skole siste året. 
  
Utfordringene møter vi statistisk de neste 3 – 4 årene med en markant nedgang i barne-/elevtall. 
Behov for å markedsføre Mosvik som et godt sted å vokse opp. Tiltak for å trekke til seg barnefamilier er 
viktig. 
  

 

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  7 360 7 360 7 360 7 360 

Sentrale poster     
Nullstille fondsbruk 60 60 60 60 
Sum Sentrale poster 60 60 60 60 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 203 203 203 203 
Sum Tiltak forrige år 203 203 203 203 

Tidligere vedtatte endringer 263 263 263 263 

Konsekvensjustert ramme 7 623 7 623 7 623 7 623 
Innsparingstiltak     

Justering fastlønn grunnskole -99 -99 -99 -99 
Justering fastlønn SFO -38 -38 -29 -38 
Justering foreldrebetaling SFO -10 -10 -10 -10 
Sum Innsparingstiltak -147 -147 -138 -147 

Nye tiltak og realendringer budsjett -147 -147 -138 -147 

Ramme 2017-2020 7 476 7 476 7 485 7 476 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Justering fastlønn grunnskole 

Justering av lønnsbudsjett grunnskole. 
 
Justering fastlønn SFO 

Justering av fastlønn 2016 lagt inn som grunnlag. Vanskelig å spå om framtidig organisering av SFO. 
 
Justering foreldrebetaling SFO 

Justert i henhold til dagens drift og prisjustering. 
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Lyngstad skole og barnehage 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Førskole 2 922 3 013 3 013 3 013 3 013 
Grunnskole 4 429 4 538 4 538 4 538 4 538 
Skolefritidstilbud 230 241 241 241 241 

Sum 7 581 7 791 7 791 7 791 7 791 

 

Overordnede mål 

Barnehagen og skolen skal være en sentral aktør når det gjelder å gi barn og unge på Lyngstad en trygg 
og god oppvekst. Samhandling mellom barn og voksne i barnehage og skole skal føre til gode leke- og 
læringsmiljøer. Det skal oppleves meningsfylt og godt å være i barnehagen eller på skolen. Samhandling 
med lokalmiljøet er en viktig premiss for å lykkes. Det skal legges til rette for samarbeid med heimene. 
Foresatte sitt medansvar i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres. Godt fysisk- og 
psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. 

Grunnskolepoeng, nasjonale prøver og brukerundersøkelser brukes som målemetode og skal angi 
målbare ambisjoner for skolen. Resultatmålene er beskrevet i kvalitetsplanen for grunnskolen. 
  

Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst settes i fokus både i barnehagen og i samhandling med 
skolen. Kobling til deltakelse i oppvekstprogram der bl.a. utvikling av leseferdigheter står sentralt. 
Folkehelseperspektivet løftes fram gjennom økt fokus på fysisk aktivitet og riktig kosthold. Pedagogisk 
dokumentasjon som arbeidsform videreutvikles i barnehagen, jfr. Kvalitetsplan for barnehagen. 
  

Ledelse i barnehagen er et prioritert område i barnehagene, og kurs for barnehagens ledere vil bli 
implementert. 
  

  
  
  

Status og utfordringer 2017-2020 
Funksjon 2010 
Barnehagen er en delt to-avdelings barnehage fordelt på rom i selve barnehagen og rom i skolen. 
Barnehagens lokaler er for små og lite hensiktsmessige etter dagens standard. Til sammen har vi p.t. 32,8 
plasser; Haukråka (småbarnsavdelingen i selve barnehagen) og Revkroken (på skolen for de eldste 
barnehagebarna). Det er ikke mulig å samordne avdelingene pga. romforholdene. Med utgangspunkt i 
ovenfor nevnte utfordringer, må man på sikt vurdere ny barnehage. 
  
Følge opp kommunens satsning på kvalitet i barnehagen. 
  
Skole er en fire-delt skole med 46 elever fordelt på 1. – 7. klasse. Skolen har bra med lokaliteter og er bra 
utstyrt. Implementering av systematisk observasjon av leseutvikling, SOL, ved skole og barnehage. 
Kompetanseheving til alle ansatte. 
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Funksjon 2150 SFO er åpen 30 timer pr uke. Det er 7(6 fra 1.november) elever som benytter seg av tilbudet. 
SFO er i stor grad samordnet med Revkroken for å utnytte ressursene optimalt. Gjennom tett samarbeid 
barnehage – SFO får vi på plass en turnus hvor barna blir ivaretatt på en akseptabel måte, men omfanget av 
samordning er maksimalt utnyttet og dermed sårbar. 
  

 

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  7 581 7 581 7 581 7 581 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 210 210 210 210 
Sum Tiltak forrige år 210 210 210 210 

Tidligere vedtatte endringer 210 210 210 210 

Konsekvensjustert ramme 7 791 7 791 7 791 7 791 

Ramme 2017-2020 7 791 7 791 7 791 7 791 

 
 
 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 80 av 207 

Sandvollan skole og barnehage 

 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Førskole 4 526 4 669 4 669 4 669 4 669 
Grunnskole 8 331 8 286 8 286 8 286 8 286 
Skolefritidstilbud 183 198 198 198 198 

Sum 13 040 13 152 13 152 13 152 13 152 

 

Overordnede mål 

Barnehagen og skolen skal være en sentral aktør når det gjelder å gi barn og unge på Sandvollan en 
trygg og god oppvekst. Samhandling mellom barn og voksne i barnehage og skole skal føre til gode leke- 
og læringsmiljøer. Det skal oppleves meningsfylt og godt å være i barnehagen eller på skolen. 
Samhandling med lokalmiljøet er en viktig premiss for å lykkes. Det skal legges til rette for samarbeid 
med heimene. Foresatte sitt medansvar i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres. Godt 
fysisk- og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. 
  

Grunnskolepoeng, nasjonale prøver og brukerundersøkelser brukes som målemetode og skal angi 
målbare ambisjoner for skolen. Resultatmålene er beskrevet i kvalitetsplanen for grunnskolen. 
  

Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst settes i fokus både i barnehagen og i samhandling med 
skolen. Kobling til deltakelse i oppvekstprogram der bl.a. utvikling av leseferdigheter står sentralt. 
Folkehelseperspektivet løftes fram gjennom økt fokus på fysisk aktivitet og riktig kosthold. Pedagogisk 
dokumentasjon som arbeidsform videreutvikles i barnehagen jfr. Kvalitetsplan for barnehagen. 
  

Ledelse i barnehagen er et prioritert område i barnehagene, og kurs for barnehagens ledere vil bli 
implementert. 

  
  

  

Status og utfordringer 2017-2020 

 Implementering av systematisk observasjon av leseutvikling, SOL, ved skole og barnehage. 
Kompetanseheving til alle ansatte. 

 Innarbeidelse av ny avdeling ved barnehagen med fokus på kvalitet. 

 Faglig samarbeid med AKSET 
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Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  13 040 13 040 13 040 13 040 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 373 373 373 373 
Sum Tiltak forrige år 373 373 373 373 

Tidligere vedtatte endringer 373 373 373 373 

Konsekvensjustert ramme 13 413 13 413 13 413 13 413 
Innsparingstiltak     

Reduksjon av faste stillinger - 45 % -261 -261 -261 -261 
Sum Innsparingstiltak -261 -261 -261 -261 

Nye tiltak og realendringer budsjett -261 -261 -261 -261 

Ramme 2017-2020 13 152 13 152 13 152 13 152 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Reduksjon av faste stillinger - 45 % 

Sandvollan skole - funksjon 2020: 
I budsjett 2016 er 2,95 % av de totale utgiftene annet enn lønn. Det utgjør kr. 275 000 og skal brukes til 
undervisningsmateriell o.l. Her har skolen et etterslep på læringsbøker siden det ikke har vært mulig å 
prioritere dette de siste årene. Læringsbøkene i enkelte fag fungerer ikke godt med tanke på overordnede 
læreplan og de lokale læreplanene. Dermed er det også et behov for innkjøp. 
  
Eventuell innsparing må gå på bekostning av bemanning. I budsjettsammenheng har skolen i flere år 
prioritert grunnbemanning. Man har faset ut noe assistentressurs til fordel for lærerressurs - kvalitet vs. 
kvantitet. 
Denne arbeidsmodellen har rektor informert om til Namdalsregionen på en fagsamling for skoleledere. 
Modellen bygger på at ressursene brukes til grunnbemanning og lite til vikarinnleie. Elevene møter kjente 
voksne, og skolen utnytter ressursene best ved at lærerne er forberedt til undervisning. Man har lagt til 
grunn av tilfeldige vikarer hentet fra "gata" egentlig ikke settes i en posisjon til å gjøre god undervisning. 
Sandvollan har et lavere budsjett for innleie av korttidsvikar enn fådeltskolene. Regnskap viser at posten 
står med rest ved årsskiftet. 
  
Modellen gir også bedre tilrettelagt undervisning; 3,6 % av elevene ved skolen har spesialundervisning. De 
som har spesialundervisning har 10 timer i uka eller mer. Grunnbemanningsmodellen prioriterer 
leseveiledere på små- og mellomtrinn for bedre læringsutbytte til de elevene som henger etter i 
leseutviklingen. 
  
Skolen har de siste årene holdt igjen på ressursbruken for å dekke inn overforbruket i barnehagen. Dette 
står i sterk kontrast til hva skoleeier prioriterer i tildelingen - tilleggsbevilgninger til skole de siste 2 - 3 årene. 
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Inderøy ungdomsskole 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Fordeles på flere funksjoner 0 184 184 184 184 
Grunnskole 22 585 22 890 23 090 22 690 22 090 
Voksenopplæring 749 767 767 767 767 

Sum 23 334 23 841 24 041 23 641 23 041 

 

Overordnede mål 

Ungdomskolen skal være en sentral aktør når det gjelder å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. 
Samhandling med foreldre og lokalmiljøet er en viktig premiss for å lykkes. Det skal legges til rette for 
samarbeid med heimene. Foresatte sitt medansvar må ivaretas, tydeliggjøres og sikres. Godt fysisk- og 
psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring er viktig. Vi er nå etablert i nye 
lokaler i AKSET Kultur- og skolesamfunn, og i årene framover skal samarbeid mellom de ulike 
virksomhetene i AKSET utvikles og optimaliseres. 
  

Grunnskolepoeng, nasjonale prøver og brukerundersøkelser brukes som målemetode og skal angi 
målbare ambisjoner for skolen. Resultatmålene er beskrevet i kvalitetsplanen for grunnskolen. Generelt 
kan en si at målsettingen er å ha minst like gode resultater som nasjonalt nivå. Tallene gir uavhengig av 
sammenligning med andre indikasjoner om hvordan vi utvikler oss resultatmessig sammenlignet med 
oss selv. 
  

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsning hvor Inderøy ungdomsskole har vært med de to siste 
årene. Ved ungdomsskolen har vi satset på kompetanseheving i regning og lesing, fokus på 
minoritetsspråklige elever, og på å forbedre gjennomføringen og bruken av de nasjonale prøvene. 
Denne satsingen må videreføres i lokal regi her ved skolen, og eventuelt også på tvers i grunnskolen i 
Inderøy. 
Kompetanse for mangfold er også en nasjonal satsning hvor Inderøy ungdomsskole har vært med siden 
høsten 2015. Målene har vært å sikre et godt utdanningsløp for alle barn og unge i Inderøy kommune, 
og å få økt kompetanse på utfordringer som minoritetsspråklige elever møter i opplæringen. Denne 
satsingen må også videreføres i årene framover. 

  
  

Status og utfordringer 2017-2020 
Innføring i bruk av systematisk observasjon av lesing (SOL), samt andre systemer som skal sikre god 
vurderingspraksis (Vokal). 
Innføring av Office 365 som erstatter for It`s Learning. Ungdomsskolen har vært en aktiv bruker av It`s 
Learning, og det gjelder å få på plass nye programmer og systemer som sikrer en aktiv  og god IKT-bruk i 
skolen. 
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Sikre og utvikle en god ungdomsskole innenfor rammene av det nye AKSET kultur- og oppvekstsenter, 
hvor barneskole, ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus skal smelte 
sammen i et stort arbeidsfellesskap. 
  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  23 334 23 334 23 334 23 334 

Sentrale poster     
Nullstille fondsbruk 184 184 184 184 
Sum Sentrale poster 184 184 184 184 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 590 590 590 590 
Sum Tiltak forrige år 590 590 590 590 

Tidligere vedtatte endringer 774 774 774 774 

Konsekvensjustert ramme 24 108 24 108 24 108 24 108 
Innsparingstiltak     

Reduksjon 70 % lærerstilling -467 -467 -467 -467 
Reduksjon av antall klasser 0 0 -400 -1 000 
Sum Innsparingstiltak -467 -467 -867 -1 467 

Nye tiltak     
Videreføring av LOS i form av fast 70 % stilling  200 400 400 400 
Sum Nye tiltak 200 400 400 400 

Nye tiltak og realendringer budsjett -267 -67 -467 -1 067 

Ramme 2017-2020 23 841 24 041 23 641 23 041 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Reduksjon 70 % lærerstilling 

En reduksjon på 0,7 lærerstilling, tilsvarer ca. 16,3 undervisningstimer a`45 minutter på ungdomstrinnet. 
Reduksjonen fører til færre støttetimer/to-lærertimer, og vil bli gjennomført i form av vakanse i stillinger 
hvor ansatte har sluttet. 
 
Reduksjon av antall klasser 

Elevtallet ved Inderøy ungdomsskole er nedadgående, og det muliggjør innsparingstiltak ved å gå ned på 
antall klasser. Innslagspunktet for denne muligheten ligger på 90 elever. Ved dette eller et lavere elevtall er 
det mulig å organisere årskullene i 3 klasser i stedet for i 4 som i dag. Imidlertid har skolen erfaring med at 
elevtallet bruker å øke noe i løpet av årene på ungdomsskolen, og endringer ved et elevtall like under 90 må 
vurderes nøye før det igangsettes. 
For høsten 2017 og 2018 er det henholdsvis 87 og 90 8.klassinger. Fra og med høsten 2019 er elevtallet klart 
under 90 elever (73), og det samme gjelder 8.-trinnet som starter høsten 2020 (77). Fra høsten 2021 er 
elevtallet igjen være over 90 (96), og da må ungdomsskolen 4-dele elevene. 
I tiltaket er det lagt inn 5 mnd. virkning i 2019, og full virkning for 2020. 
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Nye tiltak 

 
Videreføring av LOS i form av fast 70 % stilling  
LOS: En videreføring av ressurs til miljøarbeider/terapeut. 
 
 
 
 

Helse, omsorg og sosial 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Området Helse, bistand og omsorg omfatter enhetene Bistand og omsorg, Helse, rehabilitering og 
barnevern, Flyktningetjenesten og NAV. 
Enhetene Bistand og omsorg og Helse, rehabilitering og barnevern har hver flere tjenesteområder. 
Dette er det største fagområdet i kommunen og tar ca. 39 % av totalbudsjettet. 
 
 

Bistand og omsorg 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Administrasjon 1 785 1 804 1 804 1 804 1 804 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 4 301 4 244 4 244 4 244 4 244 
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid -69 -60 -60 -60 -60 
Tilbud til personer med rusproblemer 413 422 422 422 422 
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o 37 313 38 872 38 872 38 872 38 872 
Kjøkken 3 973 3 896 3 896 3 896 3 896 
Vaskeri 1 086 1 097 1 097 1 097 1 097 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 25 165 25 927 25 927 25 927 25 927 
Hjemmehjelp 4 675 4 807 4 807 4 807 4 807 
Lokaler hjemmesykepleien 47 48 48 48 48 
Bistand funksjonshemmede 15 023 15 121 15 121 15 121 15 121 
Psykiatriteam -234 -226 -226 -226 -226 
Introduksjonsordningen -61 -61 -61 -61 -61 

Sum 93 417 95 891 95 891 95 891 95 891 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområde  
Virksomhetsområdet omfatter følgende funksjoner og tjenester: Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), langtidsopphold i sykehjem, korttids-/avlastningsopphold i sykehjem, 
korttids-/avlastningsopphold i bofellesskap, avlastningstilbud til barn og unge, barnebolig, tildeling av 
kommunale omsorgsboliger, matombringing, støttekontakt og omsorgslønn. 
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Tjenestene er regulert etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient og 
brukerrettigheter og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Forskrift om en verdig eldreomsorg 
(Verdighetsgarantien 2011) gir føringer for utførelse av de ulike tjenestetilbudene. 
Andre, ikke lovpålagte tilbud, er trygghetsalarm og dag- og aktivitetstilbud. 
  
Kommunens omsorgstjenester er bygd opp som en sammenhengende tiltakskjede der hvert enkelt ledd er 
forbundet med hverandre, og alle ledd må sees i sammenheng. Ideologien og tiltakskjeden bygger på BEON-
prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå). 
Omsorgstjenester omfatter ikke bare eldreomsorg og har et utvidet «sørge-for-ansvar» som fordrer 
kommunen til å utvikle tjenester på bakgrunn av kunnskap om behov hos alle innbyggere, uavhengig av 
alder. 
 
 
 

Kostra-analyse  
  

 
Tabell: andel av totale netto driftsutgifter til pleie og omsorg 
  
Kommentar: 
Inderøy kommune brukte i 2015 omlag 25 % av totale netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Som vi ser 
av diagrammet over er andelen redusert noe i perioden 2012-2015. 
Inderøy kommune bruker fortsatt mindre enn sammenlignbare kommuner, Nord-Trøndelag og landet uten 
Oslo på pleie og omsorg. 
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Tabell: andel av netto driftsutgifter til institusjon 
  
Kommentar: 
Kommunens utgifter til institusjon målt i forhold til netto driftsutgifter til pleie og omsorg, er redusert noe i 
perioden 2012-2015. 
I 2015 brukte vi 48,7 % av budsjettmidlene som er fordelt til pleie og omsorg til institusjonsdrift. 
Inderøy kommune bruker fortsatt mer enn sammenlignbare kommuner, Nord-Trøndelag og landet uten 
Oslo på institusjonsdrift. 
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Tabell: Gjennomsnittlig antall tildelte timer til praktisk hjemmesykepleie 
  
Kommentar: 
Kommunen tildeler i gjennomsnitt 3 timer pr uke til hjemmesykepleie. Dette nivået har vært stabilt i 
perioden 2012-2015. 
Vi har ikke tall fra sammenlignbare kommuner. 
  
  
  

 
Tabell: Gjennomsnittlig antall tildelte timer til praktisk bistand 
  
Kommentar: 
Kommunen tildeler i gjennomsnitt 4,5 timer pr uke til praktisk bistand. Dette nivået har vært steget noe i 
perioden 2012-2015. 
Vi ser av figuren over at vi ligger vesentlig under sammenlignbare kommuner, Nord-Trøndelag og landet 
uten Oslo. 
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Utfordringer og strategi 

De største utfordringene er knyttet til den demografiske utviklingen, og oppgaver som følge av 
samhandlingsreformen. Over tid er det foretatt en oppgaveforskyvning fra sykehus til kommunene med den 
følge at helsehjelpen gis i den enkelte pasients hjemkommune. Denne dreiningen gir økt press på de 
kommunale tjenester. 
Hovedstrategiene for å møte utfordringene, er tidlig innsats og satsing på hverdagsmestring, med en 
dreining fra institusjonsdrift til mer fokus på hjelp til mestring i eget hjem og bruk av velferdsteknologi. 
Intensjonen er å påvirke behovet for bruk av sykehjemsplass gjennom økt kvalitet på de øvrige tjenestene. 
  
Tjenestene må innrettes mot de ressurser det enkelte mennesket har, og i større grad enn før, vektlegge 
egenmestring. Da innbyggernes ressurser vil være på ulike nivå, må det utvikles tjenester som innretter seg 
mot ulike behov. Dette vil være et av de viktigste kriteriene for en bærekraftig utvikling av de kommunale 
tjenestene i årene framover. 
Kommunens rolle endres relativt raskt som følge av en utvikling som innebærer flere oppgaver og økt 
ansvar på mange områder. Vi snakker ikke bare om eldreomsorg lenger, men om et utvidet «sørge-for-
ansvar» som pålegger kommunen å utvikle tjenester på bakgrunn av kunnskap om behov hos alle 
innbyggere - uavhengig av alder. 
Vi har også plikt til å samle kunnskap og erfaring slik at vi kan justere tiltak etter hva vi opplever har størst 
effekt. 
  
Som en konsekvens av de kunnskapsbaserte evalueringene vi må gjøre, må det også utvikles fleksibilitet i 
systemene som gjør det mulig å endre og justere fortløpende. 
  
Det arbeides kontinuerlig med omstillingsarbeid for å tilpasse aktiviteten innenfor de gitte rammer. For 
perioden 2015 – 2016 er det foretatt betydelig omstillinger. Selv med tidligere års omstillingstiltak, er det 
nødvendig å fortsette med å omfordele ressursinnsatsen innenfor helse- og omsorgstjenesten slik at 
Inderøy kommune har en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste basert på BEON – prinsippet. 
  
Det er igangsatt utredningsarbeid innenfor helse- og omsorgsektoren. Arbeidet skal gi svar på hvordan vi 
skal innrette fremtidens helse- og omsorgstjenester.  

 Bemanning/rekruttering  
Konkurransen om arbeidskraften vil stramme seg til. Kommunen må håndtere mer komplekse medisinske 
tilstander enn før, både som følge av den medisinske utviklingen og som følge av oppgaveforskyvning 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
Tverrfaglighet og kompetanseutvikling får økende betydning i fremtiden, og denne utviklingen krever 
omstilling, samarbeid og nytenkning. 
  
Bemanningsfaktoren er over flere år redusert på de fleste tjenester, og en marginal bemanning gir negativ 
effekt både på rekruttering og nærvær. 
  
Dagens tjenesteproduksjon krever fleksibilitet, og det er per dato ikke tilstrekkelig bemanning for å 
håndtere uforutsette hendelser hvor det er ytterligere behov for tjenester. Ekstra innleie blir da ofte 
løsningen for å sikre forsvarlige tjenester. Med et økende antall pasienter med komplekse helsetilstander, 
vil denne situasjonen vedvare. Dagens helse- og omsorgstjeneste har ikke kapasitet og kompetanse som er 
robust nok til å møte fremtidens utfordringer. 
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Budsjettbalanse lar seg ikke gjennomføre uten at bemanningen reduseres på flere tjenesteområder. 
Tiltakene vil medføre krevende prosesser med omplassering av ansatte. Bemanningen vil etter budsjett-
tiltakene være marginal, og vil ikke understøtte nødvendig tjenesteutvikling. 
  

Befolkningsutvikling 

I perioden 2016 – 2020 øker antallet personer over 67 år med ca. 25 prosent, mens antallet over 80 år har 
en liten økning. Dette gir muligheter for å tilpasse tjenesteapparatet til de demografiske utfordringer som 
kommer om 10-15 år. Tilpasningen til denne situasjonen må starte nå. 
Omstillingen vil handle om en betydelig endring i struktur og organisering av tjenester, kompetanseutvikling 
og utvikling av nye arbeidsformer som gir bedre kvalitet og mer effektiv ressursbruk. Utredningsarbeidet 
som er igangsatt, vil kunne gi svar på hvordan noe av dette kan løses. 
  
Det er viktig å merke seg at potensialet til tidlig innsats innen den eldre delen av befolkningen, er størst for 
personer over 67 år, og det kommunen gjør de nærmeste årene vil være avgjørende for situasjonen om 10-
15 år. 
Det er ikke nødvendigvis slik at økningen i antall eldre vil utløse tilsvarende økt behov for omsorgstjenester. 
Forskning fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) viser at morgendagens eldre antakelig vil ha en 
langt bedre helse enn tilfellet var for kun få år siden. Likevel må man være forberedt på at en omsorgssektor 
som allerede i dag har store utfordringer, vil få enda større belastninger framover. 
  
Det finnes to mulige hovedstrategier for å møte denne situasjonen. Den første innebærer en tradisjonell 
nedskjæringspolitikk, men med vesentlig tøffere tiltak enn man så langt har vært vant til. Den andre handler 
om å satse på utvikling og det å møte innbyggernes behov på nye måter. 
  
Budsjettrammen for 2017 medfører at det ikke er muligheter for å understøtte tjenesteutvikling i den grad 
det er ønskelig. 
  

Økonomistyring  

De siste årene har bistand- og omsorgsområdet  hatt merforbruk på  enkelte av tjenesteområdene. 
Økonomistyring er en forutsetning for at tjenesteområdet skal ha handlingsrom til å gjennomføre 
nødvendige omstillinger. Økonomistyring handler både om god fagledelse, rammevilkår som for eksempel 
grunnbemanning, styringssystem og kunnskap om faktorer som påvirker nåværende og framtidig situasjon. 
Tjenesteområdene følges opp jevnlig gjennom det interne støtteapparatet. 
  

Ressurskrevende tjenester  

Det er etablert en tilskuddsordning som gir kommunene en delvis refusjon for lønnskostnadene for 
tjenestetilbudet som ytes til ressurskrevende tjenester. Kriteriene for tilskuddsordningen fremkommer av 
rundskriv IS-4/2015. Ordningen innebærer at kommunen får dekket 80 prosent av de påløpte lønnsutgiftene 
utover innslagspunkt (egenandel). Innslagspunktet for 2016 var kr. 1 081 000 per bruker. 
Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsvekst, noe som vil gi kommunene et 
større økonomisk ansvar for særlig ressurskrevende brukere. Det nye innslagspunktet for 2017 vil være på 
kr. 1 157 000. 
  
I tillegg er det forventet en endring i KLP-sats knyttet til ordningen som vil gi ytterligere mindreinntekt. 
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Samlet vil dette vil gi Inderøy kommune en mindreinntekt på i størrelsesorden kr. 300.000 - 400.000. 
  

Overordnede mål 

Målet for helse- og omsorgstjenestene i Inderøy er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal 
oppleve at de får nødvendig helsehjelp og sømløse tjenester. Alle tjenester skal bygges på BEON 
prinsippet: Beste Effektive OmsorgsNivå. Dette skal oppnås ved at alle tjenesteytere skal ha et 
forebyggende og helsefremmede perspektiv som grunnholdning. Det innebærer at målsettingen ved 
alle tiltak som igangsettes for den enkelte tjenestemottaker, bygger på mestring av egen livssituasjon så 
langt det er mulig. 

Mål 1 
Inderøy kommune skal sørge for at alle som bor og oppholder seg i kommunen får nødvendig helse- og 
omsorgshjelp. Med nødvendig helse- og omsorgshjelp menes, blant annet, at alle som søker om en 
tjeneste vil få sin søknad individuelt behandlet. 
Brukerne skal gis mulighet for livskvalitet og oppleve mestring. Hovedfokuset er at innbyggerne skal bo i 
eget hjem så lenge som mulig. 
  
Tjenestene måles opp mot at de er virkningsfulle, trygge, involverer brukerne, er samordnet, har god 
kvalitet, er tilgjengelige og at ressursene utnyttes på best mulig måte, jfr. Nasjonal strategi for 
kvalitetsforbedring i Sosial - og helsetjenesten (2005 – 2015). 

Mål 2 
Inderøy kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Det skal arbeides planmessig for å sikre 
rekruttering til Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling og 
innovasjon. 
  

Mål 3 
Enheten skal, til enhver tid, ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester. 
 
  

Mål 4 
Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid. 
  

Mål 5 
Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser. 
  

  
Status og utfordringer 2017-2020 
  
Virksomheten opplever økt press på tjenester som følge av levekår, demografi og oppgaveforskyvning 
fra sykehus til kommunen. 
Samhandlingsreformen forutsetter en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
og stiller økte krav til kapasitet og kompetanse. Reformen vil utfordre kommunen når det 
gjelder prioritering og organisering. 
  
Dette vil medføre behov for innovative løsninger med en dreining av innsatsen, hvor det 
helsefremmende og forbyggende arbeid må styrkes slik at innbyggere kan leve et selvstendig liv lengst 
mulig i eget hjem - og med størst mulig grad av egenmestring. 
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Virksomheten driver kontinuerlig omstillingsarbeid for å tilpasse aktiviteten innenfor de gitte rammer. 
For perioden 2015 – 2016 er det foretatt betydelig omstillinger. Selv med tidligere års omstillingstiltak, 
er det nødvendig og fortsette med å omfordele ressursinnsatsen innenfor helse- og omsorgstjenesten 
slik at Inderøy kommune har en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste basert på BEON – prinsippet. 
Det betyr at innsatsen må rettes mot tiltak som bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller i 
befolkningen og øker muligheten for at alle kan få gode liv med god livskvalitet, helse og mestring. 
  
Virksomhetsområdet har de siste to år hatt betydelig «turnover» i personalgruppen. Mye av dette 
skyldes naturlig avgang. Det har vært krevende å rekruttere nye ansatte innenfor enkelte områder - 
spesielt i deltidsstillinger. 
Etterspørsel etter arbeidskraft med ønsket kompetanse er økende med tanke på at flere i 
personalgruppen i de neste fem år vil slutte. Dette vil kreve et godt og systematisk rekrutteringsarbeid 
for å erstatte den store andelen som går av med pensjon i løpet av relativt kort tid. 
  
Satsningsområder i perioden 

 Etablere effektiv driftsorganisering i nytt bofellesskap 

 Livsgledesykehjem - resertifiseringsarbeid 

 Utredning helse- og omsorgstjenesten – fremtiden helse- og omsorgstjenester. Enheten skal være 
en konstruktiv bidragsyter i utredningsarbeidet 

 Velferdsteknologi – videreføre prosjektet og implementere tiltak 

 Utrede grunnlag for oppstart av hjemmerehabilitering 

 Igangsette tiltak - forebyggende hjemmebesøk 

 E – læring. Verktøy for elektronisk opplæring for ansatte 

 Rekruttering av personell med ønsket kompetanse 

 Nærværsarbeid 

 Kompetansetiltak 

 Økonomistyring 

 Videreutvikle bruken av elektronisk personalstyring 

 Ta aktivt i bruk EQS 

 Utrede behov/organisering av avlastningstilbud for barn og unge 

  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  93 417 93 417 93 417 93 417 

Sentrale poster     
Nullstille fondsbruk -30 -30 -30 -30 
Sum Sentrale poster -30 -30 -30 -30 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 2 450 2 450 2 450 2 450 
Økt ramme bistand pga. demografi 1 100 1 100 1 100 1 100 
Sum Tiltak forrige år 3 550 3 550 3 550 3 550 

Tidligere vedtatte endringer 3 520 3 520 3 520 3 520 

Konsekvensjustert ramme 96 937 96 937 96 937 96 937 
Innsparingstiltak     

Redusere årsverk i boliger for funksjonshemmede 1,3 årsverk.  -780 -780 -780 -780 
Reduksjon med 1.0 årsverk i institusjonsdrift -428 -428 -428 -428 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 

Redusere årsverksrammen i hjemmetjenesten med 1,0 årsverk. -320 -320 -320 -320 
Mindre inntekt ressurskrevende tjenester 300 300 300 300 
Effektiviseringstiltak kjøkkendrift -160 -160 -160 -160 
Redusere årsverk - saksbehandling -100 -100 -100 -100 
Endret organisering for utkjøring av mat til hjemmeboende -80 -80 -80 -80 
Sum Innsparingstiltak -1 568 -1 568 -1 568 -1 568 

Nye tiltak     
Styrke grunnbemanning på Ness 522 522 522 522 
Sum Nye tiltak 522 522 522 522 

Nye tiltak og realendringer budsjett -1 046 -1 046 -1 046 -1 046 

Ramme 2017-2020 95 891 95 891 95 891 95 891 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Redusere årsverk i boliger for funksjonshemmede 1,3 årsverk.  

Tiltaket gjelder innsparing av 1,3 årsverk i funksjon 2543. Det vurderes at det er mulig å redusere noen 
stillingsbrøker på ulike arbeidsplasser (bofellesskap). En større del av årsverket spares inn ved 
samlokalisering av flere tiltak i nytt bofellesskap på Nessjordet. Dette gjøres ved at beboere i Buchtrøa, 
Vennavold og Tunet flytter inn i nytt bofellesskap og at turnus samkjøres slik at det blir en effektivisering 
tilsvarende 1,3 årsverk. 
  
 
Reduksjon med 1.0 årsverk i institusjonsdrift 

Årsverksrammen reduseres med 1.0 årsverk på Inderøyheimen. Reduksjonen gjøres ved å endre 
pleiefaktorer ved Inderøyheimen. Pleie faktorer vil etter tiltaket være lik på våre sykehjem. 
  
  
 
Redusere årsverksrammen i hjemmetjenesten med 1,0 årsverk. 

Tiltaket innebærer en reduksjon av årsverk i hjemmetjenesten - samlet 1,0 årsverk. Totalt 320 000. 

 Reduksjon av 0,4 årsverk i åpenomsorg.  

 Reduksjon på nattvakttjenesten 0,40 årsverk.  

 Reduksjon hjemmetjenesten 0,20 årsverk.  
   
Effektiviseringstiltak kjøkkendrift 

Kjøkkendrift gis en generell effektiviseringstiltak tilsvarende kr 160.000. Det forventes at vikarinnleie, andre 
driftskostnader reduseres og en økning  på inntekt. 
 
Redusere årsverk - saksbehandling 

Redusere 0,15 årsverk i støttefunksjon i enheten. Tiltaket utgjør kr 100.000 i lønnsmidler. Driftskostnader er 
knyttet til ulike funksjoner. Tiltaket settes i sin helhet til funksjon 2530. 
 
Endret organisering for utkjøring av mat til hjemmeboende 
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Tiltaket gjelder redusere utbringing av mat til hjemmeboende. I dag gjøres dette av egne matkjørere. I 
Mosvik har man denne ordningen 7 dager i uken, mens i  "gamle" Inderøy er det 5 dager i uken (mandag - 
fredag) På lørdager er det ansatte i hjemmetjenesten som bringer maten. 
Tiltaket innebærer lik  praksis i hele kommunen - hvor hjemmetjenesten kjører mat på lørdager og 
søndager. 
  
 
Nye tiltak 

 
Styrke grunnbemanning på Ness 
  
Tiltaket gjelder en styrkning av grunnbemanning ved Ness bofellesskap. Bofellesskapet har en kapasitet på 
opptil 22 plasser inkl. avlastningsrom. Det er en uttalt strategi at brukere skal få bli hjemme så lenge som 
det er mulig. Det vil medføre at hjelpebehovet for brukerne på Ness er større nå enn tidligere. 
  
Dagens bemanning dekker ikke en god nok oppfølging. To ansatte på dagtid og 1 - 2 på kveld er ikke 
tilstrekkelig. 
  
Tiltaket vil være i tråd med føringer i helse- og omsorgsplan med en dreining fra institusjon til 
hjemmebaserte tjenester. 
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Forslag til investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye investeringer          
Brannvern Næss omsorgsboliger 2017 100 0 100 100 0 0 0 100 
Bygg -  undersøkelsesrom Inderøyheimen 2017 100 0 100 100 0 0 0 100 
Inderøyheimen – ombygging fyrrom 2017 750 0 750 750 0 0 0  
Mosvik sykehjem – Branntiltak 2017 130 0 130 130 0 0 0 130 
Mosvik sykehjem – Varmeanlegg 2017 130 0 130 130 0 0 0 130 
Notus - nye applikasjoner 2017 300 0 300 300 0 0 0 300 
Ombygging familieleiligheter 2017 300 0 300 300 0 0 0 300 
Solskjerming avd. Tunet - Inderøyheimen 2017 60 0 60 60 0 0 0 60 
Sykehjemsalarm 2017 300 0 300 300 0 0 0 300 
Utskifting av sykehjemssenger 2017 250 0 250 250 0 0 0 250 
Sum Nye investeringer  2420 0 2420 2420 0 0 0 2420 

Sum investeringsprosjekter  2420 0 2420 2420 0 0 0 2420 

 
 
Brannvern Næss omsorgsboliger 

Tiltaket gjelder investeringer knyttet til direktekobling til brannvesenet ved brann. Det er kommet krav fra 
brannvesenet om dette. 
 

Bygg -  undersøkelsesrom Inderøyheimen 

Institusjonslegen melder behov for undersøkelsesrom for pasientene på Inderøyheimen. Tiltaket består av 
sammenslåing av to rom. Det tidligere røykerommet i Inderøyheimen slås sammen med legekontoret slik at 
det blir tilstrekkelig areal for undersøkelse. 
 
Inderøyheimen - Ombygging fyrrom  

Fyrrommet på Inderøyheimen er bygd i mange etapper uten noen overordnet plan. Det er stort potensiale 
for forbedringer og driftsoptimalisering. 
Man har også utfordringer med å få utnyttet fjernvarmen på en god måte på grunn av tappevann koblet på 
samme kurs som bygningsoppvarming (den ene skal ha 30 grader og den andre 75+). En følge av dette er at 
man må kjøre elkjele i tillegg til fjernvarmen. 
Hele fyrrommet må bygges om. Man har fått utarbeidet rapporter med anbefalinger for utførelsen. 
 

Mosvik sykehjem - Branntiltak 

Som en følge av en brannutredning må man gjennomføre utbedringer etter pålegg fra brannvesenet. Det 
mest nødvendige må utføres til tross for den pågående strukturutredningen. 
 

Mosvik sykehjem - Varmeanlegg 

Varmevekseleren i Mosvik sykehjem er gammel og utdatert med lav virkningsgrad. Anlegget må i dag gå for 
fullt om vinteren for å levere i nærheten av tilstrekkelig varme til bygget. En ny varmeveksler ville forbedret 
situasjonen betydelig. 
 

Notus - nye applikasjoner 

Prosjektet gjelder nye applikasjoner i elektronisk personalsystem, NOTUS. 
Kostnader gjelder lisens og program, samt prosjektbistand fra leverandør. 
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Ombygging til familieleiligheter 

Ombygging av Buchtrøa og Vennavolden til familieleiligheter. Anslagsvis prosjektramme kr 300 000. 
 

Solskjerming avd. Tunet - Inderøyheimen 

Avdeling Tunet i Inderøyheimen har takvinduer som har behov for solskjerming. 
 
Sykehjemsalarm 

Tiltaket gjelder nytt varslingsanlegg for pasientrommene i Mosvik sykehjem. 
 

Utskifting av sykehjemssenger 

Der er behov for utskifting av sykehjemssenger. Sengene er over 20 år gamle og tilfredsstiller ikke dagens 
krav. 
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Helse, rehabilitering og barnevern 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Forebygging, helsestasjon og skolehelsetj. 3 530 3 201 3 201 3 201 3 201 
Annet forebyggende helsearbeid 1 232 499 499 499 499 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 382 543 543 543 543 
Legetjenesten 4 959 5 861 5 861 5 861 5 861 
Rehabilitering 3 502 3 232 3 232 3 232 3 232 
Tilbud til personer med rusproblemer 673 701 701 701 701 
Barnevernstjeneste 4 735 4 627 4 627 4 627 4 627 
Barneverntiltak i familien 480 482 482 482 482 
Barneverntiltak utenfor familien 13 070 12 703 12 703 12 703 12 703 
Psykiatriteam 2 242 2 264 2 264 2 264 2 264 

Sum 34 805 34 113 34 113 34 113 34 113 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområde 
Enheten består av syv ulike fagtjenester; helsestasjon, kommuneoverlege, miljørettet helsevern, 
legetjeneste, rehabilitering, psykisk helse og rus, barnevern og dag- og aktivitetstilbud til eldre og voksne 
med psykiske problemer. I tillegg har enheten ansvar for oppfølging av driftsavtaler med private 
fysioterapeuter, fastleger (5), turnuslege, Krisesenteret i Nord-Trøndelag, overgrepsmottaket, Innherred 
interkommunale legevakt, incestsenteret og Jarlegården. Tjenestene ytes til alle aldersgrupper i 
befolkningen og har vedtak med utgangspunkt i mange særlover innenfor helse, omsorg, integrering, 
bosetting, norskopplæring og barnevern. 
 
 

 

Utfordringer og strategi 

Budsjett og økonomi 

Konsekvensjustert ramme for 2017 for ansvar 320 helse, rehabilitering og barnevern, er på kr. 35 440 000. 
Budsjettet for administrasjon på kr. 861.000, er flyttet til ansvar 321 (Flyktningetjenesten). 
Dette er gjort for å prioritere følgende tjenester: 
- Psykisk helse og rus som mister kr 600.000 i tilskudd fra fylkesmann. 
- Dagtilbudene Et sted å være og Hyggestua opprettholder samme drift som etter budsjettjustering andre 
halvår 2016. Det innebærer at det er avsatt kr. 25.000 til ferievikar og sykevikar på Hyggestua. Likevel blir 
det stenging 2-6 uker i løpet av året.  
  
Andre forhold: 
- Helsestasjon: videreføring av styrking på helsesøster som ble tatt inn i budsjettet for 2016 med 100 % 
stilling. 
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- Legetjenesten med turnuslege er prioritert. Dersom kommunen skal avvikle turnuslegeordningen, vil det 
svekke legetilbudet på Inderøyheimen, helsestasjon og legesenteret. Det vil bli lengre ventetid på time til 
fastlege og færre timer til legevakt. Kort sagt: pasientene må vente lenger. I tillegg vil kommunen få utgifter 
til innleie av ferievikar når sykehjemslegene skal avvikle ferie. Dette dekkes opp av turnuslegen i dag. 
- Barnevern er prioritert med at kommunen er med i avtalen om felles barnevernvakt med Steinkjer, Verdal, 
Levanger og Verran. Denne vaktordningen (fredag kveld til mandag morgen) er prøvd ut i et prosjekt i 2015 
med statlig finansiering. Fra 2016 er Inderøy sin andel kr. 150.000. 
- SLT-funksjon og sommerarbeid for ungdom opprettholdes som i 2016. 
- Psykisk helse og rus har mottatt tilskudd fra opptrappingsplan rus til en 100 % stilling. Fra 2017 er stillingen 
innarbeidet i rammen. Viser til økning i frie inntekter i statsbudsjettet styrking av rus og psykisk helse. 
- Fysio- og ergoterapitjenesten opprettholdes som i 2016. Det blir fra 2017 innført egenandel for behandling 
hos fysioterapeut, anslag inntekt kr. 400.000. Det vises til statsbudsjettet; opptrappingsplan 
vedrørende habilitering og rehabilitering. 
  
Budsjettrammen for 2017 innebærer en innsparing på 2 %; kr. 696.000.  
Tiltaket berører bl.a. følgende områder: 

1. Barnevern 2440 konto 12701 konsulent/juridisk bistand er redusert med kr. 200.000. 
2. Barnevern 2520 konto 13000 kjøp fra staten, institusjonsopphold reduseres med kr. 500.000 

 
 

Overordnede mål 

Mål 1 – Kvalitet på tjenestetilbudet 
Inderøy kommune skal drive primærforebyggende helsearbeid, yte helsetjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og sørge for at Barnevernet er en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, 
trygghet og utviklingsmuligheter. Det er barnevernet som skal ta vare på de mest utsatte barna. 
Inderøy kommune skal følge opp introduksjonsloven og sørge for at flyktninger som bosettes blir godt 
integrert i lokalsamfunnet. 
  

Mål 2 - Arbeidsgiver 
Inderøy kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. 
Det skal arbeides planmessig for å sikre rekruttering til Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljø og 
legge til rette for kompetanseutvikling og innovasjon. 
  

Mål 3 - Økonomi 
Enheten må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester. 

  

Status og utfordringer 2017-2020 
  
KOSTRA-statistikk viser at netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner til helsetjeneste, ligger lavt i Inderøy 
sammenlignet med gjennomsnittet i NT og i landet. 
Dette gjelder helsestasjon og skolehelsetjeneste 0-20 år og legeårsverk. Når det gjelder 
fysioterapiårsverk, ligger kommunen over gjennomsnittet. 
  
Utfordringer: 

 Starte opp forebyggende hjemmebesøk til alle 80-åringer i samarbeid med BO. 

 HMS – arbeidet må holdes vedlike i alle tjenester. Det er ønskelig med et verneombud som dekker 
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alle tjenester i enheten. 

 Gjennomføre omprioriteringer på tjenester for å holde budsjettrammen. 

 Kurs og etterutdanning kan prioriteres der dette dekkes med lønnstilskudd fra FM og evt. 
prosjektmidler. 

  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  34 805 34 805 34 805 34 805 

Sentrale poster     
Nullstille fondsbruk -487 -487 -487 -487 
Sum Sentrale poster -487 -487 -487 -487 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 522 522 522 522 
Styrking pga. videreføring av Et sted å være 128 128 128 128 
økning i basistilskuddet fastleger som følge av takstforhandlinger 102 102 102 102 
økning i driftstilskudd private fysioterapeuter som følge av 
takstforhandlinger 

75 75 75 75 

økning i praksiskompensasjon til fastleger i kommunale stillinger som følge 
av takstforhandlinger 

14 14 14 14 

Sum Tiltak forrige år 841 841 841 841 

Tidligere vedtatte endringer 354 354 354 354 

Konsekvensjustert ramme 35 159 35 159 35 159 35 159 
Innsparingstiltak     

Kjøp av institusjonsopphold reduseres -500 -500 -500 -500 
Innføring av egenandel for behandling til fysioterapeut fra 2017 -400 -400 -400 -400 
Tilskudd psykologstilling -300 -300 -300 -300 
Redusere bistand fra advokat/konsulent -200 -200 -200 -200 
Redusere overføring til andre private -66 -66 -66 -66 
Ta bort tilskudd til Bakkely -15 -15 -15 -15 
Ta bort tilskudd til Mental Helse -15 -15 -15 -15 
Sum Innsparingstiltak -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 

Nye tiltak     
Økning i driftskostnad til interkommunal legevakt  450 450 450 450 
Sum Nye tiltak 450 450 450 450 

Nye tiltak og realendringer budsjett -1 046 -1 046 -1 046 -1 046 

Ramme 2017-2020 34 113 34 113 34 113 34 113 

 

 

Sammendrag budsjett 

Rammen for ansvar 320 holder seg på omtrent det samme nivå i 2017 som i 2016. Rådmannen har foretatt 
en vurdering hvor vidt denne ressursrammen ivaretar de føringer som er lagt i forslag til Statsbudsjettet 
2017. Som det framkommer ovenfor, er det gjort interne omprioriteringer innenfor virksomhetsområdet, og 
det er på bakgrunn av dette at rådmannen vurderer det slik at føringene, gitt i statsbudsjettet, er ivaretatt 
på en tilfredsstillende måte. Tjenestene har godt kvalifisert fagpersonell, og det jobbes systematisk med 
kvalitet og samhandling. 
 
Innsparingstiltak 

 
Kjøp av institusjonsopphold reduseres 
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Barnevern 2520 konto 13000; Kjøp fra staten, institusjonsopphold, reduseres med kr. 500 000. 
 
Tilskudd psykologstilling 

Helsestasjonen vil motta tilskudd på kr. 300 000 knyttet til psykologstillingen og sparer dermed tilsvarende 
utgifter.  
 
Redusere bistand fra advokat/konsulent 

Barnevern 2440 konto 12701 konsulent/juridisk bistand er redusert med kr. 200.000. 
 
Redusere overføring til andre private 

Redusere overføring til private med kr. 66 000. 
 
Ta bort tilskudd til Mental Helse 

Tilskudd på kr. 15 000 tas ut. 
 
Ta bort tilskudd til Bakkely 

Tilskudd på kr. 15 000 tas ut. 
 
Nye tiltak 

 
Økning i driftskostnad til interkommunal legevakt  
Endringer i driften av legevakten øker utgiftene med kr. 450 000 fra 2017. 
 
 

Flyktningetjenesten 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 

Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Administrasjon 841 863 863 863 863 
Grunnskole 1 066 1 093 1 093 1 093 1 093 
Styrket tilbud barnehage 489 502 502 502 502 
Voksenopplæring fremmedspråklige 3 695 3 766 3 766 3 766 3 766 
Koordinering bosetting/integrering flyktninger 1 134 1 150 1 150 1 150 1 150 
Barnevernstjeneste 0 8 500 8 500 8 500 8 500 
Introduksjonsordningen 11 775 13 948 13 948 13 948 13 948 
Generelt st.tilsk. vedr. flyktninger m.v. -19 000 -29 822 -29 822 -29 822 -29 822 

Sum 0 0 0 0 0 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

  
Virksomhetsområde 
Enheten består av tre tjenesteområder: voksenopplæring fremmedspråklige som er en skole med fulltids 
norskundervisning med 45 elever, 6 årsverk lærer og 60 % rektor. Innen integrering og bosettingen er det 
tre årsverk programrådgiver og ett årsverk miljøarbeider med spesielt ansvar for oppfølging i bolig. 
Kommunen leier mange boliger av private, så det er helt nødvendig å veilede flyktningene i hvordan en 
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norsk bolig skal behandles. Bofellesskap for 8 enslige mindreårige inkluderer døgndrift med 6 
miljøterapeuter i medlever-turnus, miljøarbeider på dagtid og tjenesteleder. 
  
  
  
Status og utfordringer 
Mottak av flyktninger/Introduksjonsordningen 
Kommunen står overfor store utfordringer framover i og med en dobling i antall nye flyktninger til 
bosetting. Det er situasjonen i Syria og nabolandene som gjør at mange kommer til Norge for å søke 
beskyttelse. For å øke kapasiteten midlertidig, ble kommunehuset i Mosvik omgjort til et hybelbygg for 12 
personer, og tidligere legekontor ble tilpasset til fire personer. Man tar i bruk omsorgsboliger og 
avlastningsbolig. I tillegg startes det opp planlegging med sikte på å skaffe 20 nye boliger i løpet av 2016. 
  
Antall personer bosatt i perioden 2010 – 2016: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

15 5 20 18 17 32 27 

  
Bosetting av 8 enslige mindreårige i bofellesskap er en ny oppgave som kommunen har fått ansvar for i 
2016. Det innebærer døgndrift med ansatte i medlever-turnus. 
 
 
 

Utfordringer og strategi 
Finansiering av bofelleskap for enslige mindreårige er basert på: 
1. integreringstilskudd kr 184 000 
2. særskilt tilskudd EM kr 207 000 
3. ekstra tilskudd i 2017 kr 100 000 
4. rundskriv Q-05/2015 statlig refusjon av utgifter til kommunale barnevernstiltak enslige mindreårige 
asylsøker og flyktninger m.fl. tilsier 80 % refusjon av lønn og driftskostnader i bofellesskapet. 
Utfordring er et forslag i statsbudsjettet om å endre refusjon av 80 % av utgiftene til et fast tilskudd for EM 
under 16 år til kr 1 198 000. Fast årlig tilskudd over 16 år til kr 750 000. 
  
Budsjettet er basert på 6 EM under 16 år med det nye forslaget i statsbudsjettet kr 1 698 000,-/år/barn 
 
 

Overordnede mål 

 

 Overordnete målsettinger 2017 - 2020 
Verdier 

Åpenhet Raushet Respekt 

Åpenhet for nye ideer og 
samarbeid 

Vise omsorg Utføre gode tjenester til alle 

Åpenhet for andre kulturer og 
folk 

Utvikle frivillighet Likhet for alle 

Gode aktører for 
omdømmebygging 

Vise toleranse med hverandre 
Være gode lytter både utad og 
innad i organisasjon 
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  Ta godt imot nye innbyggere Følge opp politiske vedtak 

      

  
Inderøy kommune trenger ansatte med engasjement og forbedringsvilje for å virkeliggjøre visjonen 
«Best – i lag». 
  

Mål 1 – Kvalitet på tjenestetilbudet 
Inderøy kommune skal følge opp introduksjonsloven og sørge for at flyktninger som bosettes blir godt 
integrert i lokalsamfunnet. 
  

Mål 2 - Arbeidsgiver 
Inderøy kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Det skal arbeides planmessig for å sikre 
rekruttering til Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling og 
innovasjon. 
  

Mål 3 - Økonomi 
Enheten må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester. 
  

  
  

Status og utfordringer 2017-2020 
Antall bosatte i kommunen siden 2010 tom januar 2016, er 105 personer. 
I 2016 skal det etableres et bofellesskap for åtte enslige mindreårig med døgnbemanning. 
Bofellesskapet ledes av tjenesteleder, og det etableres døgnturnus med vekt på oppfølging ettermiddag 
og kveld - samt helger og høytider. Barneverntjenesten styrkes med 40 % stilling for å følge opp 
arbeidet med tiltaksplaner. Det skal organiseres fast leksehjelp tilknyttet bofellesskapet. 
Det skal bosettes i alt 27 personer i 2016. Det står ferdig seks nye boliger (juni 2016) beregnet for 
bosetting av flyktninger. Det vil bli vurdert utflytting fra bofellesskapet i Mosvik kommunehus. I tillegg 
vil vi inngå leiekontrakter med private utleiere. 
  
Det oppdateres med nye tall som gjelder 2017 etter anmodning fra IMDI og vedtak om bosetting. 
Flytting til Sakshaug skole er under planlegging. 
Kostnader 
Drift av nytt bofellesskap 

  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  0 0 0 0 

Nye tiltak     
Integreringstilskudd 6 EM -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 
Bofellesskap enslige mindreårige, døgndrift  3 500 3 500 3 500 3 500 
Turnus bofellesskap 2 500 2 500 2 500 2 500 
Introlønn må økes ift til stort antall bosatte i des 2015 2 000 2 000 2 000 2 000 
Ferievikarer 700 700 700 700 
Avtalefestede tillegg turnus 500 500 500 500 
Matvarer 460 460 460 460 
husleie til kommunalteknikk 360 360 360 360 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 

Klær og utstyr 300 300 300 300 
leiebil 80 80 80 80 
Renholdmidler 50 50 50 50 
Andre forbruksvarer 50 50 50 50 
Sum Nye tiltak 0 0 0 0 
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Nav  
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 2 992 3 456 3 456 3 456 3 456 
Kommunale sysselsettingstiltak 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Kvalifiseringsprogrammet 1 550 1 569 1 569 1 569 1 569 
Ytelse til livsopphold 2 944 2 944 2 944 2 944 2 944 

Sum 8 586 9 069 9 069 9 069 9 069 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet 
NAV Lokalkontor er et partnerskap mellom stat og kommune. NAV Inderøy har 8.9 faste stillinger. 
Kostnadsfordeling av felles utgifter til drift av kontoret er 2/3 stat og 1/3 kommune (utfra antall ansatte på 
kommunal og statlig side). 
  
Kommunale oppgaver som er med inn er økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning/offentlig forvaltning, 
Kvalifiseringsprogrammet, Kommunal egenandel VTA (Flyndra) og Rus (økonomisk tilskudd). 
 
 

 

Utfordringer og strategi 

Se mål og målsettinger - virksomhetsplan 2017 
 
 

Overordnede mål 

Mål 1 
Utjevning av sosiale forskjeller gjennom å få folk i arbeid og ved inntektssikring. 

Mål 2 
Overordnet mål for NAV: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 

Mål 3 
Prioritere utsatte grupper: Ungdommer, flyktninger og langtidsledige. 

Mål 4 
Forebygge barnefattigdom og utenforskap. 

  

 
 
Status og utfordringer 2017-2020 
Vi har de siste to årene hatt en stor økning i antall sosialhjelpsmottagere. Det har ført til et overforbruk 
på økonomisk sosialhjelp på kr. 1 279 000 i 2015 og en prognose på ca.  1 000 000 kroner i 2016.  
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I 2012 hadde vi 116 brukere og i 2015 179 (63 flere). Vi ser den samme trenden over hele landet. 
Økningen skyldes: 

 Overføring av flyktninger etter endt introduksjonsprogram 

 Ungdommer uten videregående skole 

 Økning i boligpriser 

 Flere som har statlige ytelser som er for lave til at de greier seg (uføre/AAP) 

 Økning i komplekse saker (rus/psykiatri/økonomi) 
For å møte denne utfordringen fikk NAV i 2016, økt budsjettet med en stillingsressurs, tilsvarende 
400 000 kroner, for  å følge opp sosialhjelpsmottakere tett med sikte på å få dem i arbeid/aktivitet.  Selv 
om vi nå for 2016 ligger an til et overforbruk på 1 000 000, ser vi stor effekt av den tette oppfølgingen. 
Gjennom prosjektet har vi per 31.09.16, spart kr. 407 000, og prognosen for året er på kr. 550 000. 
Dette har man oppnådd ved å få sosialhjelpsmottakere ut i arbeid/aktivitet eller over på statlige ytelser 
de har krav på.  Det vil si at uten denne satstingen ville overforbruket i 2016 vært tilsvarende større. 
  
Utprøving og forskning på metodikk i NAV, viser at brukere med komplekse utfordringer som står langt 
fra arbeidslivet, krever tett og systematisk oppfølging for å komme seg inn i arbeidslivet. God 
kartlegging, motiveringsarbeid og inkluderingskompetanse (både kjenne bruker og arbeidsmarkedet), er 
nødvendig. Dette har vi vektlagt i prosjektet, og vi ser at det har effekt. Vi ønsker derfor å videreføre 
den tette oppfølgingen i 2017, og mener det vil gi ytterligere nedgang i sosialhjelpsbudsjettet.  
  
I et folkehelseperspektiv er det selvfølgelig viktigst at vi gjennom å få brukere bort fra sosialhjelp og 
over i arbeid/aktivitet, bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og øke folks helse og livskvalitet. Vi 
forebygger barnefattigdom og utenforskap ved å hjelpe barnas foreldre ut i arbeid. Forskning viser at 
barn med foreldre som er i arbeid i snitt greier seg bedre på skolen. 
  
Samfunnsøkonomisk er det svært avgjørende at vi klarer å inkludere utsatte grupper som ungdommer 
og flyktninger i det norske arbeidsliv. 
For Inderøy kommune er andelen av befolkningen i framtiden som bidrar til felleskapet som 
skattebetalere, svært viktig. Norge vil få mangel på faglært arbeidskraft i framtiden innenfor mange 
yrker, og vi er avhengige av at alle som er i stand til det bidrar med sitt i arbeidslivet.  
  
Sosialhjelpsbudsjettet ble ikke økt i 2016. Vi vil i år få et overforbruk på ca. 1 million kroner pga. mange 
nye brukere. Gjennom prosjektet mener vi, som tidligere nevnt, at det vil være mulig å redusere 
sosialhjelpsutgiftene med ytterligere 500 000 kroner i 2017. Et innsparingskrav på 1 million vil være 
urealistisk. Det er derfor nødvendig å øke sosialhjelpsposten med kr. 500 000 for å få et realistisk 
budsjett. 
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Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  8 586 8 586 8 586 8 586 

Tiltak forrige år     
Videreføring av prosjekt arbeidsledighet 400 400 400 400 
Lønnsoppgjør 2016 83 83 83 83 
Sum Tiltak forrige år 483 483 483 483 

Tidligere vedtatte endringer 483 483 483 483 

Konsekvensjustert ramme 9 069 9 069 9 069 9 069 
Nye tiltak     

Økning i sosialhjelpsbudsjettet pga. nye brukere 500 500 500 500 
Sum Nye tiltak 500 500 500 500 

Nye tiltak og realendringer budsjett 500 500 500 500 

Ramme 2017-2020 9 569 9 569 9 569 9 569 

 
 

Tiltak forrige år 

 
Videreføring av prosjekt arbeidsledighet 

Videreføring av prosjektstilling i 50 % stillingsandel. 
 
Nye tiltak 

 
Økning i sosialhjelpsbudsjettet pga. nye brukere 
Overforbruk på sosialhjelp over flere år, pga. stor økning i antall sosialhjelps-mottagere. Behov for å øke 
budsjettposten. 
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Kultur og fritid 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Administrasjon 422 431 431 431 431 
Den kulturelle skolesekken 293 361 361 361 361 
Aktivitetstilbud barn og unge 588 590 590 590 590 
Annet forebyggende helsearbeid 70 70 70 70 70 
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 398 398 398 398 398 
Bibliotek 1 501 1 505 1 505 1 505 1 505 
Museer 1 165 165 165 165 165 
Kunstformidling 775 932 932 932 932 
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 181 1 266 256 306 306 
Musikk- og kulturskoler 3 004 3 348 3 348 3 348 3 348 
Andre kulturaktiviteter 1 843 2 182 2 182 2 182 2 182 
Den norske kirke 4 764 5 114 5 114 5 114 5 114 
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 171 171 171 171 171 

Sum 15 175 16 532 15 522 15 572 15 572 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet - administrativt ivaretatt av enhet for kultur og fritid - omfatter bl.a. 
tjenestefunksjonene bibliotek, kulturskole, allmennkultur, den kulturelle skolesekken, den kulturelle 
spaserstokken, aktiviserings- og servicetjenester eldre og funksjonshemmede, den norske kirke og andre 
religiøse formål. 
Det overordnede politiske ansvaret ligger hos hovedutvalg Folk. 
 
 

Kostra-analyse 
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Kommentar: 
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger har økt de fire siste årene. Kommunen har tidligere 
ligget under gjennomsnitt for fylket og landet. I 2015 er kommunen litt over gjennomsnitt for landet, fylket 
og kostragruppe 11. 
  
  

 
  
  
Kommentar: 
Inderøy ligger langt under landet, fylket og kostragruppen i netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og 
unge per innbygger 6-18 år.  
  
  

 
  
Kommentar: 
I 2015 er utgiftene til bibliotek per innbygger under gjennomsnitt for fylket og landet i motsetning til 
tidligere år. Dette skyldes feil utgiftsføring av husleie inntil 2015. 
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Kommentar: 
Ressurser til kulturskolen i Inderøy ligger over gjennomsnitt for landet, fylket og kostragruppen. 
Fra 2015 er husleie ført på kulturbygg, og derfor ser man en nedgang i netto driftsutgifter fra 2014 til 2015. 
Antall barn i innbyggergruppen har gått ned. 
  
  

 
  
Kommentar: 
Inderøy ligger langt under i driftsutgifter til idrett sammenlignet med landet, fylket og kostragruppen.  
Tilskudd Inderøy kulturhus er ikke ført på denne funksjonen. 
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Kommentar: 
Driftsutgiftene til kommunale kulturbygg må sees i sammenheng med utgifter til kulturskole og bibliotek. 
Husleie er ført på korrekt funksjon fra 2015. 
 

 

Utfordringer og strategi 

Forslaget er utarbeidet på grunnlag av gitte rammer. Det er et stort gap mellom gitte rammer og de 
forventninger som er gitt gjennom vedtatte planer. Fra handlingsplanen i Kulturplanen (2013-2016), er 22 
av 58 tiltak gjennomført eller igangsatt. De fleste av de foreslåtte tiltakene er fortsatt aktuelle utenom 
andre tiltak i Folkehelseplan og andre planer. 
  
 
 

Overordnede mål 

 

Generelt for kulturområdet 
Mål 1: 
Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av profesjonalitet, god 
amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet. 

Mål 2: 
Inderøy kommune skal legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud for både 
fastboende og tilreisende. 

  

Status og utfordringer 2017-2020 
  
Visjonen «Jordnært og himmelhøyt» skal synliggjøre en holdning og en ambisjon som skal være ledende 
for kulturarbeid og kulturutvikling i Inderøy. Den skal, sammen med Stavhopperen av Nils Aas, inspirere 
til innsats for å videreutvikle Inderøy som kulturkommune.  Kulturen skal ha forankring i folks hverdag 
og romme det som kalles grasrotkultur, der alle kan være aktive. Kunst og kultur skal også kunne løfte 
oss ut av det hverdagslige og tilføre noe som er annerledes og grensesprengende.  
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Alle har, i følge kulturloven, rett på et tilbud om både kulturopplevelse og kulturdeltakelse. En 
hovedutfordring for kommunen er å bidra til å sikre alle innbyggere et godt og mangfoldig kulturtilbud, 
uavhengig av alder, helsetilstand, etnisitet, religion, sosial tilhørighet osv. Utviklingen av et framtidig 
kulturtilbud må ta hensyn til befolkningsutviklingen i kommunen. 
  
Kommunen har medansvar for utvikling av frivillighetskulturen inkludert idretten og det øvrige 
profesjonelle kulturtilbudet. En positiv kulturutvikling i Inderøy, er avhengig av at mange aktører spiller 
på lag: kommunen, frivillige aktører og organisasjoner, frivillighetssentralene, arrangører, formidlere og 
utøvere innen ulike kunst- og kulturområder. Kommunens oppgave er å bidra til gode rammevilkår, bl.a. 
når det gjelder økonomi, egnede arenaer og tilgjengelighet. 
  
Kulturtilbudet har betydning for innbyggernes trivsel og tilhørighet, den enkeltes vekst og utvikling 
og mental og fysisk helse.  Kulturen er en vesentlig faktor i samfunnsutviklingen, og kan blant annet 
bidra til å oppnå målsettingen om attraktivitet og økt bosetting i kommunen. 
  
Handlingsplanen for vedtatte kulturplan var gjeldene for 2013-2016. I planen er det 58 konkrete tiltak 
for perioden. Av disse er ca. 22 tiltak gjennomført eller igangsatt. De øvrige tiltakene er fortsatt 
aktuelle, men økonomi og arbeidsressurser gjør at det er et stort gap mellom forventning og 
muligheter. 
Det vil være ønskelig å revidere planer samtidig som en må finne nye løsninger om nye tiltak skal kunne 
gjennomføres. 

  
  

Biblioteket 2017 - 2020 
Hovedmål (fra Bibliotekplan 2013 – 2017) 
Gi alle kommunens innbyggere et synlig, aktuelt og kvalitativt godt bibliotektilbud. 
  
Visjon:  
INDERØY BIBLIOTEK- møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede – gratis og for alle 

  

Status og utfordringer 2017-2020 
Inderøy bibliotek 
Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek; et sammenslått bibliotek som folkebibliotek for Inderøy 
kommune og skolebibliotek for Inderøy videregående skole, Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole. 
Biblioteket framstår og driver sin virksomhet som en enhet, en samling, ett personale, en åpningstid 
osv. Vi har et årlig besøkstall på ca. 65.000 besøk og et utlån på ca. 45.000 medier. Åpningstidene er 42 
t pr. uke. 
  
Bibliotektjenesten er i en periode med betydelige endringer både lokalt og nasjonalt. I AKSET kultur- og 
skolesamfunn er Inderøy bibliotek en av seks aktører som, i langt større grad enn tidligere, skal 
samarbeide om innhold og lokaliteter. Biblioteket er en naturlig samarbeidspartner i de fleste 
prosjekter. Inderøy bibliotek flyttet i april tilbake til nyrenoverte lokaler. Det har gitt mer 
hensiktsmessige lokaler tilpasset både folke- og skolebibliotekfunksjonen og en langt bedre 
tilrettelegging for de ulike brukergruppene biblioteket skal betjene. 
  
Nasjonalt angir bibliotekloven fra 2014 og "Nasjonal bibliotekstrategi" fra 2015 fra 
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Kulturdepartementet, en ny retning for bibliotekdriften. Stikkord for satsningene framover vil 
være arenautvikling med fokus på biblioteket som møteplass og arena for samtale og debatt, og 
bibliotekets sentrale rolle knyttet til litteraturformidling og arrangementer. Inderøy bibliotek deltar i 
prosjektene Litteraturhus Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag leser. Biblioteket har også søkt 
Nasjonalbiblioteket om midler til arenautvikling; i dette tilfelle utstyr til arrangementer. Nasjonalt er 
folkebibliotekene også utpekt som viktige aktører som veiledere for innbyggerne innen digital 
kompetanse og som en viktig arena for integrering av flyktning og asylsøkere. 
  
Bibliotekets største utfordring for 2017 vil være med knappe økonomiske rammer å klare å drive og 
oppfylle alle forventningene lokalt og nasjonalt. Man vil måtte prioritere satsningsområdene. 

 
 

Kulturskolen 2017 - 2020 
Mål: 1. Kulturskolens skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og 
talent. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organiseringen av sine tilbud. 
(Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning) 

Mål 2. Kulturskolen skal være et velorganisert ressurssenter som sørger for et godt kulturskoletilbud for 
alle som ønsker det. 
(Kulturplan 2013-2025) 
  

Mål 3. Kulturskolen skal bidra til å skape de beste oppvekstvillkår med godt nærmiljø og et rikt kulturliv. 
(Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025) 
  

Mål 4. Kulturtilbudet skal gjelde alle innbyggerne, hele livsløpet, fra de minste til de eldste. (Kulturplan 
2013-2025) 
  

Mål 5. Kulturskolen skal bidra i arbeidet knyttet til målbildet til AKSET "... å etablere et utviklende skole- 
og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner". 

  
 

Status og utfordringer 2017-2020 
Inderøy kulturskole 
Inderøy kulturskole er en opplæringsinstitusjon som gir opplæring i de fleste musikkinstrument, i sang, 
dans, visuelle kunstfag og drama. I tillegg har skolen utviklet seg til å bli et ressurssenter i tråd med 
sentrale mål. Kulturskolen bidrar med salg av pedagogiske tjenester til skolene, Den Kulturelle 
Skolesekken, korps - og i tillegg utøveroppgaver til orkestre og ensembler, både profesjonelle og 
amatører. 
  
Kulturskolen arbeider samtidig målrettet i samsvar med kommunale mål om god utnyttelse av 
fagkompetanse, om kulturutvikling og aktivitet i oppvekst, skole, og samfunn. Kulturskolen blir i større 
grad enn tidligere trukket inn i samarbeid med helse og oppvekst gjennom felles satsinger og tiltak. 
Kulturskolen er en av de seks enhetene i AKSET som skal samarbeide tett om bruk av rom og utstyr, og 
ikke minst, utvikle nye modeller for fagsamarbeid der det legges vekt på god utnyttelse av det samlede 
fagpotensialet på tvers av enheter. Her skal kunst og kulturelle verdier løftes både i opplæring, 
opplevelse og formidling. Her vil kulturskolens fagkompetanse og kulturskolen som ressurssenter, få en 
viktig rolle. 
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Utfordringer:  

 Være en kulturskole for alle 
Kulturskolen har mange søkere på venteliste og har behov for å utvikle en større bredde i tilbudet for å 
nå lokale og sentrale mål. 

 Være et ressurssenter for å styrke og utvikle det frivillige kulturlivet 
Satsingen gjennom prosjektet Inderøykorps mot 2020 har gitt Røra skolekorps stabilitet og god utvikling. 
Det rekrutteres stadig flere medlemmer til korpset som ønsker opplæring gjennom kulturskolen.  Den 
samme modellen ønskes etablert på Sandvollan og Utøy. 

 Være et ressurssenter for kultur og helse 
Musikkvitamin, et pilotprosjekt, gjennomføres høsten 2016 på Inderøyheimen i samarbeid med blant 
annet Livsglede for eldre. Ønskes som et varig tilbud. 
  

 Være en kulturskole og ressurssenter i tråd med nasjonale og lokale målsettinger 
Inderøy kulturskole har vært engasjert og deltatt i nasjonale utviklingsprosjekt og satsinger og er i god 
utvikling. De  økonomiske rammene som tildeles kulturskolen, vil imidlertid utfordre skolen med tanke 
på å klare å videreutvikle og oppfylle forventningene lokalt og nasjonalt. 

  

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  15 175 15 175 15 175 15 175 

Sentrale poster     
Frivillighetssentraler 475 475 475 475 
Nulling av fondsbruk 90 90 90 90 
Sum Sentrale poster 565 565 565 565 

Tiltak forrige år     
Tilskudd til Rørahallene 1 060 50 100 100 
Korrigering opprinnelig budsjett funksjon 3750 tilskudd bygdebok som 
opphører fra 2017 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Lønnsoppgjør 2016 154 154 154 154 
Driftstilskudd lydskulptur Flyndre 27 27 27 27 
Sum Tiltak forrige år 241 -769 -719 -719 

Tidligere vedtatte endringer 806 -204 -154 -154 

Konsekvensjustert ramme 15 981 14 971 15 021 15 021 
Innsparingstiltak     

Tilskudd -174 -174 -174 -174 
Kjøp av tjenester fra MINT -100 -100 -100 -100 
Bibliotek, innsparing -30 -30 -30 -30 
Sum Innsparingstiltak -304 -304 -304 -304 

Nye tiltak     
Inderøy kirkelig fellesråd  350 350 350 350 
Inderøy kulturskole 250 250 250 250 
Økt tilskudd til SNK (Nils Aas Kunstverksted)  230 230 230 230 
Tilskudd til dekning av strømutgifter Inderøy skipark/Petter Nordthug 
skistadion 

25 25 25 25 

Sum Nye tiltak 855 855 855 855 

Nye tiltak og realendringer budsjett 551 551 551 551 

Ramme 2017-2020 16 532 15 522 15 572 15 572 
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Tiltak forrige år 

 
Tilskudd til Rørahallene 

Kommunestyret(arkivsak 2014/1960-11) har vedtatt å gi et tilskudd til Rørahallene i 2016. Rådmannen 
foreslår å finansiere dette med bruk av disposisjonsfondet. Byggestart er planlagt til august 2017. 
 
Driftstilskudd lydskulptur Flyndre 

Vedtak i kommunestyret sak 44/2016 og senere godkjenning av drift og vedlikeholdsavtale med Øyvind 
Brandsegg i Hovedutvalg Folk. 
 
Innsparingstiltak 

 
Tilskudd 
En stor andel av budsjettet for kultur og fritid er overføringer til andre og tilskudd. I 2016 (revidert 
budsjett) er dette totalt kr. 9 813 000 som fordeler seg på kr. 5 049 000 til kultur og kr. 4 764 000  til kirka. 
En vesentlig del av tilskuddsordningen er bundet av avtaler etc. Det foreslås en reduksjon av tilskudd til 
kulturformål på kr. 174 000 fordelt på; Røra samfunnshus kr. 30 000, tilskudd samfunnshus kr. 22 000, 
tilskudd større arrangement kr. 55 000 og tilskudd lag og foreninger/kulturmidler kr. 67 000.  
  
Røra samfunnshus mener selv at de ikke kan følge opp nødvendig vedlikehold gjennom redusert bevilgning. 
Tilskudd til samfunnshus vil bli fjernet der det tidligere er gitt tilskudd etter søknad til hus som Trongsundet 
Grendehus, Haugtun, Øynheim, Malihaugen, Stokkan med flere. Tilskudd større arrangement reduseres 
med 12 % samtidig som en kan påregne flere søkere. Tilskudd til lag og foreninger blir redusert med kr. 67 
000. Det vil bety at det er behov for en tydeligere spissing og prioritering til fordel for barn og unge og 
folkehelse. 
 
Kjøp av tjenester fra MINT 

Kjøp av tjenester fra MINT (Musikk i Nord-Trøndelag) foreslås redusert med kr 100.000 til kr 50.000. 
Tjenester kommunen mottar er konserter og kurs/workshops. Det må påregnes at dette tilbudet blir 
redusert.  
 
Nye tiltak 

 
Inderøy kirkelig fellesråd  
Overføringen til Inderøy kirkelige fellesråd foreslås styrket med kr 350 000 for å dekke opp lønnsvekst. 
Fellesrådet har ikke fått kompensert for lønnsvekst på linje med enhetene, de siste tre årene. 
 
Inderøy kulturskole 

Inderøy kulturskole har hatt et merforbruk de siste årene; i 2016 ca. kr. 500 000. Dette skyldes blant annet 
at det ikke er tilført økt ramme i forhold til ønskede satsinger. Rammen styrkes med kr 250 000. Resten må 
komme fra effektiviseringstiltak. 
 
Økt tilskudd til SNK (Nils Aas Kunstverksted)  

Inderøy kommune ga 2016 et ekstraordinært tilskudd til SNK for at Nils Aas Kunstverksted skulle 
opprettholde driftsnivået. Det er gitt klare signaler om at kommunen må inn med et ekstratilskudd utover 
dagens ordinære tilskudd på kr. 250 000 pr år. Det foreslås en økning av dagens nivå med kr. 230 000 slik at 
totalt tilskudd fra Inderøy kommune blir på kr. 480 000. 
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Tilskudd til dekning av strømutgifter Inderøy skipark/Petter Nordthug skistadion 

Kommunestyret har vedtatt at rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger om dekning av 
strømutgifter. 
 
 

Forslag til investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye aktiverte investeringer          
Kommunale idrettsanlegg 2020 300 0 300 0 100 100 100 300 
Tidligere vedtatte 
investeringer 

         

Kirkebygg 2020 1 500 0 1 500 160 150 190 500 1 000 
Sakshaug kirke - orgel 2020 8 800 0 8 800 1 800 0 0 0 1 800 
Sum Tidligere vedtatte 
investeringer 

 10 300 0 10 300 1 960 150 190 500 2 800 

Sum investeringsprosjekter  10 600 0 10 600 1 960 250 290 600 3 100 

 
 
Kommunale idrettsanlegg 

Satsingen på AKSET med uteområdet, og satsingen de siste årene med nytt dekke på kunstgressbanen på 
Sakshaug, ny kunstgressbane på Sandvollan og støtte til skianlegget på Gran, gjør at det ikke er lagt inn noen 
ytterligere bevilgning på idrettsanlegg i 2017. Det er imidlertid avsatt 0,3 mill. kroner til idrettsanlegg samlet 
i økonomiplanperioden, med 0,1 mill. årlig i årene 2018-2020.  
 

Kirkebygg 

Det er satt av kr. 1 000 000, fordelt over en fireårsperiode, til oppgradering av kirkebygg. Kirkelig fellesråd 
har ansvaret for prosjektene og for gjennomføring innenfor gjeldende budsjettramme. 

Sakshaug kirke - orgel 

I tråd med opprinnelig framdriftsplan, har Fellesrådet høsten 2014 inngått kontrakt om bygging av nytt 
orgel.  Kommunens bidrag er i henhold til kommunestyret vedtak i sak 6/13; et tilskudd på 7,5 mill. kroner 
og et lån på kr. 1,3 mill. kroner. 
Orgelet er satt i produksjon og forventes ferdig i 2017. 
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Kommunalteknikk  
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Fordeles på flere funksjoner 0 -450 -450 -450 -450 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1 640 2 156 2 156 2 156 2 156 
Administrasjonslokaler 132 148 148 148 148 
Førskolelokaler og skyss 3 915 3 980 3 980 3 980 3 980 
Skolelokaler inkl. SFO-lokaler 14 165 13 813 13 833 13 843 13 853 
Lokaler helsestasjon 182 186 186 186 186 
Lokaler legetjenesten 410 610 610 610 610 
Lokaler kommunal del av NAV kontoret 81 84 84 84 84 
Institusjonslokaler 4 845 4 725 4 715 4 715 4 715 
Kommunalt disponerte boliger -5 922 -6 443 -6 443 -6 443 -6 443 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 142 149 149 149 149 
Boligbygging og fys.bomiljøtiltak -15 -15 -15 -15 -15 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet -74 -75 -75 -75 -75 
Kommunale veier 6 745 8 615 6 605 6 605 6 605 
Rekreasjon i tettsted 7 7 7 7 7 
Beredskap mot branner og andre ulykker 5 270 5 340 5 340 5 340 5 340 
Naturforvaltning og friluftsliv 622 618 618 618 618 
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 135 135 135 135 135 
Kommunale kulturbygg 1 137 1 138 1 138 1 138 1 138 

Sum 33 416 34 719 32 719 32 729 32 739 

 
 

Kostra-analyse 

 
Samferdsel 
  
For kommunale veger er bildet det samme som foregående år, ved at man har forholdsvis høye kostnader 
per innbygger, men veldig lave kostnader per kilometer kommunal veg. Satt sammen ser man at man har 
mye kommunal veg per innbygger i Inderøy kommune. Inderøy kommune bruker også mindre andel av 
totale driftsutgifter på veg enn de man sammenligner seg med. Dette sett i lys av det foregående tilsier at 
man enten har en veldig effektiv drift, eller at man sannsynligvis har en lavere kvalitet på de kommunale 
vegene enn de man sammenligner seg med. 
Inderøy har også en lav andel veger med fast dekke. Dette er noe man arbeider med å forbedre gjennom 
opprustning av en del grusveger. For 2016 blir 4 km kommunal veg asfaltert (Hastadvegen), og planen er å 
fortsette i 2017 med omtrent 2 km.  
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Inderøy 

2013 
Inderøy 

2014 
Inderøy 

2015 
Landet 

uten Oslo 
Nord-

Trøndelag 
Kostragruppe 

11 

Produktivitet             

Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr 
pr. innb. for komm. veier og gater 

1 066 1 010 1 140 821 1 077 1 016 

Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr 
pr. km kommunal vei og gate 

57 304 54 704 61 712 96 393 74 163 76 589 

Kvalitet             

Andel kommunale veier og gater 
uten fast dekke 

72,0 % 72,0 % 72,0 % 31,3 % 60,8 % 43,4 % 

Økonomi             

Brutto driftsutgifter, samferdsel, i 
prosent av totale brutto driftsutgifter 

1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 

 
 
Produktivitet - Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb. for komm. veier og gater 
 
 

 
  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 952 1 066 1 010 1 140 

Landet uten Oslo 853 860 805 821 

Nord-Trøndelag 1 017 1 082 988 1 077 

Kostragruppe 11 903 949 921 1 016 
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Produktivitet - Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate 
 
 

 
  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 50 173 57 304 54 704 61 712 

Landet uten Oslo 96 209 96 795 95 237 96 393 

Nord-Trøndelag 69 278 74 019 67 891 74 163 

Kostragruppe 11 73 244 70 734 69 198 76 589 

 
 
 
Kvalitet - Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 
 
 

 
  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 68,5 % 72,0 % 72,0 % 72,0 % 

Landet uten Oslo 32,8 % 33,6 % 32,5 % 31,3 % 

Nord-Trøndelag 63,4 % 63,8 % 63,5 % 60,8 % 

Kostragruppe 11 40,1 % 49,1 % 47,8 % 43,4 % 
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Økonomi - Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter 
 
 

 
  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,8 % 

Landet uten Oslo 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 

Nord-Trøndelag 1,9 % 2,1 % 1,9 % 2,0 % 

Kostragruppe 11 2,0 % 2,0 % 1,9 % 2,1 % 

 
  
 

 

Utfordringer og strategi 

 Kompetansebygging av nyansatte – Legge opp til dobbel dekning på alle kompetanseområder for å 
minimere sårbarhet 

 Gjennomgang av EQS-systemet – Kartlegging av status og behov 

 Innføring av generell eiendomsskatt. Dette innebærer en fullstendig oppdatering av 
matrikkelinformasjonen for kommunen. Synergier kan dras i forhold til punktet under. 

 Gjennomgang av alle VA-abonnenter, arealverdier og regelverket. Informere kundene om fordelene 
med vannmåler. Sikre likebehandling. Dette arbeidet har kommet godt i gang, og man vil fortsette å 
arbeide for at alle installerer vannmåler. 

 Få oversikt over utleieavtaler rådhuset, skolebygg, mm., regulering av disse og innkreving. 

 Gjennomføring av allerede planlagte prosjekter og overholde fremdriftsplanene for disse. Enheten 
har en stor mengde prosjekter, og det er utfordrende å klare å iverksette og følge opp disse. 

 Gjennomgang av vaktmestertjenesten når det gjelder organisering, ansvarsområder, 
vedlikeholdsetterslep og tjenestenivå til brukerne. 

 
 

Overordnede mål 

 

 Alle kommunale vannanlegg skal forvaltes, driftes og utbygges slik at innbyggere og næringsliv 
får tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet og mengde. 
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 Kommunal bygningsmasse forvaltes i henhold til krav som gjelder på brann, el., heis og hms. 

 Utslippene fra renseanlegg skal overholde krav satt i utslippstillatelser. 

 Veien skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter. 

 Veinettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon veien har i 
kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan. 

 

Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  33 416 33 416 33 416 33 416 

Sentrale poster     
Konsekvensjustering - virksomhetsoverdragelse og drift -450 -450 -450 -450 
Sum Sentrale poster -450 -450 -450 -450 

Tiltak forrige år     
Lønnsoppgjør 2016 421 421 421 421 
Sum Tiltak forrige år 421 421 421 421 

Tidligere vedtatte endringer -29 -29 -29 -29 

Konsekvensjustert ramme 33 387 33 387 33 387 33 387 
Driftskonsekvens     

Lyngstad skole -Etterisolering etasjeskille mot kaldloft 0 -10 -10 -10 
Inderøyheimen - Ombygging fyrrom 0 -10 -10 -10 
Sum Driftskonsekvens 0 -20 -20 -20 

Innsparingstiltak     
Økning i utleie med nye Nessjordet omsorgsboliger - 9 enheter -768 -768 -768 -768 
Utleieinntekter flyktningeboliger Røsetvegen 2 -600 -600 -600 -600 
Ny strømavtale gir reduserte strømkostnader -450 -420 -410 -400 
Utleie av boliger til mindreårige flyktninger Inderøyheimen -432 -432 -432 -432 
Flytting av stilling fra 510.3320 til 520.3450 (veg til vann)  -100 -100 -100 -100 
Avvikle leie av garasje til INDUS på Sundsøya  -86 -86 -86 -86 
Lavere vedlikeholdskostnader med ny lastebil -40 -50 -50 -50 
Fordeling av driftskostnader for lastebil på selvkostområdet -20 -20 -20 -20 
Ny fordelingsnøkkel driftsbygninger uteseksjonen ifbm flytting av stilling -6 -6 -6 -6 
Avslutte leieforholdet av landbruksareal i tilknytning til Muustrøparken -4 -4 -4 -4 
Sum Innsparingstiltak -2 506 -2 486 -2 476 -2 466 

Nye tiltak     
Ekstrainnsats på vedlikehold av kommunale veger 2 000 0 0 0 
Ny rammeavtale for forsikringer av bygg gir økte kostnader 490 490 490 490 
Driftskostnader nye Nessjordet omsorgsboliger 320 320 320 320 
Økte driftsutgifter ifbm nye flyktningeboliger Inderøyheimen 250 250 250 250 
Økte FDV-kostnader ifm nye flyktningeboliger Røsetvegen 2 240 240 240 240 
Driftsavtale helsehuset 200 200 200 200 
To leiligheter på Nessjordet blir barneboliger (institusjon) 168 168 168 168 
Renholder fellesareal nye Nessjordet omsorgsboliger 19 % 100 100 100 100 
Økt medlemsbidrag Brannvesen 70 70 70 70 
Sum Nye tiltak 3 838 1 838 1 838 1 838 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 332 -668 -658 -648 

Ramme 2017-2020 34 719 32 719 32 729 32 739 
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Sammendrag budsjett 

Budsjettet for 2017 baserer seg på revidert ramme for 2016, justert for gjennomsnittlig lønnsøkning i 
kommunen for 2016. Ut over dette har man hatt et krav om en innsparing på minimum 2 % av rammen for 
2016; for kommunalteknikk drøyt kr. 650.000. For å komme i havn innenfor gitte rammer, har man forsøkt å 
finne og kutte ut kostnader som man enten ikke har behov for - eller får lite igjen for. 
Man har også gått gjennom stillinger i tilknytning til selvkostområdene og justert for faktisk ressursbruk. I 
denne forbindelse har man også gjort endringer i organisasjonen ved nyansettelser etter naturlig avgang. 
Endring i innholdet til noen stillinger har medført en vridning av ressurser over mot selvkost. Som en følge 
av dette har man også sett på fordelingsnøklene for kostnader som omhandler aktivitet både på 
vegområdet og selvkost. Eksempler her er bruk av lastebil og driftskostnadene tilknyttet denne. 
  
Selv om det ikke vises direkte i budsjettet, vil det være større omstillinger i enheten i forbindelse med 
etablering av AKSET kultur- og skolesamfunn og etterbruk Sakshaug gamle skole. I forbindelse med 
opprettelsen av en ny driftsorganisasjon for AKSET, gjennomføres det en virksomhetsoverdragelse der fem 
ansatte hos kommunalteknikk overføres til det kommunale AS'et. I tillegg overføres driftsbudsjettet 
forbundet med ungdomsskolen og Sakshaug skole til det nye driftsselskapet. Man vil få endrede 
leieinntekter fra fylkeskommunen i forbindelse med etableringen av AKSET, og man får nye utgifter for 
innleie av Inderøy kulturhus AS for å drifte AKSET. Fylkeskommunen som leietaker vil dekke sin andel av 
kostnader forbundet med drift og avskrivninger for investeringen i AKSET. Alle inntekter forbundet med 
dette føres til kommunalteknikk. 
  
I og med at man skal beholde bygningsmassen Sakshaug gamle skole i kommunalt eie, og etter planen ha 
alternativ aktivitet der, kan man ikke avskrive driftsutgiftene forbundet med bygningene. For Elgen og 
ungdomsskolen kunne man trekke ut disse, da hele bygningsmassen skal drives av Inderøy kulturhus AS. De 
nye driftsutgiftene for Sakshaug gamle skole vil bli lavere enn de var da det var barneskole i lokalene. Det er 
spesielt forskjellene i renholdsfrekvens mellom skole og kontorlokaler som fører til dette. 
  
Totalt sett vil leieinntekter fra NTFK, bortfall av driftskostnader for skolene, kostnader for innleie av Inderøy 
kulturhus AS til å drifte AKSET og nye driftskostnader for Sakshaug gamle skole, gå opp i hverandre. En av 
driftskostnadene ved ny bruk av Sakshaug gamle skole, vil være en driftsavtale for næringsutvikling. Av 
denne grunn trekkes det ut kr. 450 000 fra rammen til Kommunalteknikk og overføres til Næring. Ut over 
dette vises ikke endringene forbundet med AKSET og Sakshaug gamle skole som egne tiltak i 
budsjettforslaget. 
  
2017 preges ellers av nye inntekter og kostnader forbundet med nye bygg og ny aktivitet i eksisterende 
bygg. For eksempel nye omsorgsboliger på Nessjordet med ni leiligheter til utleie, og over 800 kvadratmeter 
bygning å vedlikeholde - pluss uteområder. 
  
Man viderefører satsningen på ekstra vedlikehold av bygningsmassen i kommunen med 2 millioner ekstra til 
vedlikehold.  Her finner man en del tiltak som må gjøres for å bevare bygningsmassen, og utskifting av 
bygningsdeler som har nådd maksimal levealder. Man vil blant annet sette av en pott for å pusse opp 
kommunale leiligheter ved utflytting. Her har man et stoppunkt der man kan gå inn og vurdere leilighetene 
og vedlikeholdsbehovet. Dersom man finner behov for oppussing, kan man få utført dette raskt før ny 
leietaker flytter inn. Normale driftsbudsjett har ikke rom for slike tiltak før mot slutten av året når man 
kjenner de fleste kostnadene. 
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Tiltakene på dette området ses i sammenheng med investeringsbudsjettet for bygg. Felles for disse er at 
man, etter vedtaket i skolestrukturdebatten, kan få utført de tiltakene som har vært satt på vent de siste 
årene. Ut over generelle oppgraderingsbehov på skolene, har man fått pålegg om utarbeidelse av en 
brannrapport på noen av skolene, og resultatet av disse er erfaringsmessig en mengde avvik som man må få 
utbedret etter pålegg fra Brannvesenet. Dette er noe man må prioritere i årene fremover i henhold til en 
fremdriftsplan godkjent av brannvesenet. Tilsvarende har man slike avvik på Mosvik sykehjem der man må 
få utført det mest akutte i påvente av resultatet fra utredningen for denne sektoren. 
  
Nye rammeavtaler medfører også endringer i kostnadsbildet for 2017. Ny rammeavtale for strøm gir 10 % i 
innsparinger på dette området, mens ny rammeavtale for forsikringer gir økte kostnader i samme 
størrelsesorden. Dette er forhold man ikke har mulighet til å påvirke i særlig grad selv, og som man må finne 
inndekningstiltak for på andre måter. På tilsvarende måte er økningen i medlemsbidrag til Brannvesenet 
Midt IKS, utenfor enhetens rekkevidde. 
  
For funksjonen kommunale veger er man godt i gang med opprustningen av veger i henhold til revidert 
prioriteringsplan for vegene. Denne planen revideres årlig i forbindelse med budsjettet, og man ser at det vil 
være hensiktsmessig å fortsette med dette da behovene kan endre seg i løpet av et år. For 2017 er det 
foreslått en ekstrabevilgning på 5 millioner til infrastruktur, bredbånd og veg, der veg tildeles 2 millioner av 
dette. Dette i tillegg til et foreslått investeringsprogram på 5 millioner inkl. mva. per år i en fireårsperiode, 
vil sette oss i stand til å ta igjen en del av etterslepet på de kommunale vegene. For 2017 vil det bli et større 
løft sammenlignet med tidligere år. Der man i 2016 får fast dekke på 4 kilometer veg, vil man fortsette 
arbeidet med mer fast dekke i 2017. Dette vil og gi en bedre og jevnere opplevd kvalitet av vegene, samt gi 
driftsfordeler som igjen gjør at man kan yte mer på andre veger. 
 
 

Innsparingstiltak 

 
Økning i utleie med nye Nessjordet omsorgsboliger - 9 enheter 
Nedleggelse av Vennavolden og Buchtrøa, og opprettelsen av ni nye leiligheter på Nessjordet, gir en netto 
økning på to leiligheter. 
Per i dag har man ikke oversikt over fremtidig bruk av Vennavolden og Buchtrøa, og budsjetterer 
konservativt da ombygging av disse to byggene vil ta tid, og pågår utover i 2017. 
 
Utleieinntekter flyktningeboliger Røsetvegen 2 

Nye flyktningeboliger i Røsetvegen ble ferdigstilt i 2016. Dette innebærer en økning i husleieinntektene. 
 
Ny strømavtale gir reduserte strømkostnader 

Ny rammeavtale for strøm gir lavere priser enn tidligere. Omtrentlig besparelse lik 10 % første år. Det vil bli 
en prisøkning årene etter. 
 
Utleie av boliger til mindreårige flyktninger Inderøyheimen 

Det etableres boliger for mindreårige flyktninger i Inderøyheimen. Dette arealet ikke vært brukt siden et 
antall sykehjemsplasser ble nedlagt for et par år siden. 
Ny aktivitet vil gi nye husleieinntekter. 
 
Flytting av stilling fra 510.3320 til 520.3450 (veg til vann)  

Etter en vurdering av hvordan arbeidstiden brukes, har man funnet at stillingen som per i dag er 30 % på veg 
(resten på VA), bør reduseres til 10 % for å gjenspeile faktisk tidsbruk. 
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Avvikle leie av garasje til INDUS på Sundsøya  

INDUS har leid en garasje på Sundsøya for diverse skoleaktivitet. I forbindelse med utbyggingen av AKSET, 
ble det bygd en ny garasje for å fylle dette behovet. En forutsetning var da at leieforholdet på Sundsøya 
skulle avvikles. 
 
Lavere vedlikeholdskostnader med ny lastebil 

Ny lastebil vil medføre lavere vedlikeholdskostnader. Leveranse av bilen vil bli ut i 2017, så man vil ikke se 
full effekt før 2018. 
 
Fordeling av driftskostnader for lastebil på selvkostområdet 

Driftskostnader for lastebil fordeles med en fast nøkkel til selvkostområdet 70-15-15 %. Tidligere har alle 
driftskostnader blitt ført på veg, selv om selvkostområdene har brukt lastebilen opp til 30 % totalt. 
 
Ny fordelingsnøkkel driftsbygninger uteseksjonen ifbm flytting av stilling 

2,1 stillinger av 8 ligger på ansvar 510, resterende på selvkost. 
 
Avslutte leieforholdet av landbruksareal i tilknytning til Muustrøparken 

Kommunen leier et lite jordstykke i overkant av plenen i Muustrøparken. Man kan ikke prioritere å fortsette 
med denne leien, og avtalen bør avvikles. 
 
 

Nye tiltak 

 
Ekstrainnsats på vedlikehold av kommunale veger 
To millioner fra disposisjonsfondet skal brukes til ekstra vedlikehold av kommunale veger i 2017. 
 
Ny rammeavtale for forsikringer av bygg gir økte kostnader 

En ny rammeavtale for forsikringer har medført store kostnadsøkninger for kommunen. Det er gjennomført 
en anbudskonkurranse i samarbeid med Steinkjer Kommune, og billigste tilbyder ble betydelig dyrere enn 
den gamle rammeavtalen. 
 
Driftskostnader nye Nessjordet omsorgsboliger 

Det vil påløpe kostnader til vaktmester, drift av uteareal, strøm, forsikring, vedlikehold, drift osv. til det nye 
bygget. Et konservativt anslag basert på Holthe sine budsjetteringstall, lavt nivå. 
 
Økte driftsutgifter ifbm nye flyktningeboliger Inderøyheimen 

Økte kostnader til vann, avløp, elektrisitet, fjernvarme, drift av bygning og vedlikehold. 
 
Økte FDV-kostnader ifm nye flyktningeboliger Røsetvegen 2 

Det vil påløpe kostnader til vaktmester, drift av uteareal, strøm, forsikring, vedlikehold, drift osv. til det nye 
bygget. Et konservativt anslag basert på Holthe sine budsjetteringstall, lavt nivå, 400 kr/m2 og 600 m2 BTA - 
totalt 240'. 
 
 

Driftsavtale helsehuset 

I 2016, kom for første gang, fakturaer for drift av helsehuset. Det er i utgangspunktet innregnet FDV i 
husleien, men dette er å betrakte som en forskuddsbetaling. Kostnadene avregnes etterskuddsvis i tillegg, 
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og dette har det ikke vært tatt høyde for i tidligere budsjetter. Dette kom som et overforbruk i forhold til 
budsjett 2016. 
 
To leiligheter på Nessjordet blir barneboliger (institusjon) 

To av leilighetene på Nessjordet skal benyttes som barnebolig. Dette er da per definisjon en 
institusjonsplass, og kommunen kan ikke kreve inn husleie. Leieinntektene vil dermed falle bort. 
 
Renholder fellesareal nye Nessjordet omsorgsboliger 19 % 

Det er et behov/ønske om en renholderstilling for fellesarealene ved nye Nessjordet omsorgsboliger. 
  
Økt medlemsbidrag Brannvesen 

I økonomiplanen for 2016-2019 fremlagt for styret høsten 2015, ble det vedtatt en antatt økning i 
medlemsbidrag fra 2016 til 2017 på 2,6 %. Dette utgjør ca. 150.000 kroner for Inderøy kommune. 
  
I saksfremlegget for budsjett 2017, har brannvesenet Midt endret dette til en økning på 1,2 %. Det utgjør ca. 
70 000 kroner. 
 
 

Forslag til investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye investeringer          
2 kommunale boliger - Nytt tak 2017 550 0 550 550 0 0 0 550 
Mosvik basseng - Ventilasjonsanlegg 2018 140 0 140 0 140 0 0 140 
Oppgradering av kommunale veger 2020 20 000 0 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Sum Nye investeringer  20 690 0 20 690 5 550 5 140 5 000 5 000 20 690 

Tidligere vedtatte investeringer          
Asfalt Langåsen boligfelt  2020 700 0 700 0 700 0 0 700 
Kommunal veg Vennesborg 2020 1 500 0 1 500 200 1 300 0 0 1 500 
Oppgradering kommunale bruer 2020 450 0 450 150 0 0 0 150 
Sum Tidligere vedtatte investeringer  2 650 0 2 650 350 2 000 0 0 2 350 

Sum investeringsprosjekter  23 340 0 23 340 5 900 7 140 5 000 5 000 23 040 

 
 
2 kommunale boliger - Nytt tak 

Lautan bofelleskap har slitt med lekkasjer fra taket over tid. Det er behov for å legge ny tekking på bygget 
for å bevare bygningsmassen. Takrenner, beslag, luftehatter o.l. må tas med samtidig. 
  
Taktekkingen på de kommunale boligene bak kommunehuset i Mosvik er modent for utskifting. Taket på 
nabobygget ble byttet i 2016. Takrenner og beslag/vindskier byttes samtidig. 
 
Mosvik basseng - Ventilasjonsanlegg 

Det er behov for nytt ventilasjonsanlegg til bassenget i Mosvik. 
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Oppgradering av kommunale veger 

De siste 4 årene har det vært bevilget 4 millioner per år for å stanse og redusere vedlikeholdsetterslepet på 
de kommunale vegene. Dette har blitt gjort i forbindelse med en oppgradering/standardheving av vegene 
med stort etterslep. Dersom etterslepet fremdeles skal holdes i sjakk, bør bevilgningene videreføres i minst 
like stor grad. 
Et budsjett på 4 millioner tilsvarer 3,2 millioner uten mva disponibelt. Hovedplan veg fra 2012 viser til et 
behov på 3,3 millioner kroner for å holde etterslepet i sjakk, og et anbefalt løft på 4 millioner i en 8-
årsperiode for å heve standarden. Alle disse tallene er eks mva. Det betyr at man de siste 4 årene har ligget 
under anbefalt nivå fra 2012 for å stoppe etterslepet. 
Man foreslår at man legger seg på det anbefalte nivået fra 2012 for neste 4-årsperiode med 4 millioner + 
mva i årlige bevilgninger. Bruttoramme på 5 millioner per år, totalt 20 millioner over 4 år. 
 
Asfalt Langåsen boligfelt  

Asfaltering av Langåsen boligfelt 

Kommunal veg Vennesborg 

Utbygging av kommunal veg inn til Vennesborg i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
 

Oppgradering kommunale bruer 

Videreføring av budsjett i inneværende planperiode er det budsjettert med kr 300 000 i 2016 og kr 150 000 i 
2017 til oppgradering av kommunale bruer.  

 

Vann og avløp 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 
  
Inderøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 
brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen 
sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis 
kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i 
det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2012 i sin helhet være 
disponert innen 2017. 
  
Utfordringer med selvkostbudsjettet 
Det er en rekke faktorer som Inderøy kommune ikke rår over, blant annet hva selvkostresultatet for det 
enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 % 
-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt 
(uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe 
med  budsjettet. 
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Generelle forutsetninger 
Kalkylerenten er for 2017 anslått å være 1,65 %. Lønnsvekst fra 2016 til 2017 er satt til 4,00 %, mens 
generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 17. august 2016. Tallene for 2015 er 
etterkalkyle, og tallene for 2016 er prognostiserte verdier og ikke tall  fra budsjettet. Tallene for 2017 til 
2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder, henvises det 
til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 
  
Gebyrutvikling vann og avløp 
Fra 2016 til 2017 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 7 % for å dekke kommunens kostnader på 
områdene. Gebyret for avløp   øker med 13 %, mens gebyret for vann er uendret. I perioden 2015 til 2020 
øker samlet gebyr med kr. 1 998, fra kr. 9 943 i 2015 til kr. 11 941 i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig gebyrøkning på 4 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt 
forbruk på 240 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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Vann    
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 
Driftsutgifter      

Lønn 3 365 3 365 3 365 3 365 3 365 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 4 163 4 163 4 163 4 163 4 163 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 19 19 19 19 19 
Overføringsutgifter 225 225 225 225 225 
Finansutgifter 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 
Sum Driftsutgifter 10 452 10 452 10 452 10 452 10 452 

Driftsinntekter      
Salgsinntekter -10 452 -10 452 -10 452 -10 452 -10 452 
Sum Driftsinntekter -10 452 -10 452 -10 452 -10 452 -10 452 

Sum 0 0 0 0 0 

 

 

Sammendrag budsjett 

Vann - 2015 til 2020 
Vanngebyrsatser 
I Inderøy kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 22 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at 
vanngebyret holdes tilnærmet konstant; kr. 4 540 til kr. 4 542. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt 
øke med kr. 503, hvorav kr. 2 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig 
årlig gebyrøkning på 2 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr. 4 538 i 2015 til kr. 5 
041 i 2020. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 240 kubikkmeter vann. 
Gebyrsatsene er inkl. mva. 
  

 
Driftsutgifter Vann 
Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 7,9 millioner kr til 8,1 millioner kr. I 
perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 2,6 millioner kroner fra 6,4 millioner kroner i 2015 til 9,0 
millioner kroner i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 
47 % av de totale driftsutgiftene. 
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Kapitalkostnader Vann 
Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 4 % fra 2,2 millioner kroner til 2,3 millioner 
kroner. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,3 millioner kroner, fra 2,2 millioner kroner i 
2015 til 2,5 millioner kroner i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 72 % av de totale kapitalkostnadene. 
  

 
 
Indirekte kostnader Vann 
Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,27 millioner kr til 0,28 
millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,09 millioner kr, fra 0,23 millioner kr i 
2015 til 0,32 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. De indirekte 
driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 
  

 
 
Gebyrinntekter Vann 
Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 3 % fra 10,4 millioner kr til 10,1 
millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 0,5 millioner kr, fra 10,6 millioner kr i 2015 
til 11,1 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Konto 16400 Avgiftspliktige 
gebyrer/årsgebyr utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 

 
 
Øvrige inntekter Vann 
Fra 2016 til 2017 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 0,29 millioner kr til 0,30 millioner kr. I 
perioden 2015 til 2020 øker øvrige inntekter med 0,28 millioner kr, fra 0,04 millioner kr i 2015 til 0,32 
millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig   økning på 51 %. 
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Selvkostoppstilling Vann 

 
  
  
 

Forslag til investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye investeringer          
Vann - Driftsovervåking av 
pumpestasjoner og 
høydebasseng 

2018 400 0 400 200 200 0 0 400 

Vann - ny vannledning Vikan 2017 300 0 300 300 0 0 0 300 
Vann - Nødstrømsaggregat 
til pumpestasjoner 

2017 300 0 300 300 0 0 0 300 

Vann - Utskifting av 
eternittledning Utøy 

2017 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 

Vann - Vannmålere på 
hovedledningene 

2018 400 0 400 200 200 0 0 400 

Sum Nye investeringer  3 400 0 3 400 3 000 400 0 0 3 400 
Tidligere vedtatte 
investeringer 

         

Vann - Diverse anlegg 
utskiftning 

2020 6 600 0 6 600 0 600 0 4 000 4 600 

Vann - Framverran 
vannbehandlingsanlegg 

2020 400 0 400 0 0 400 0 400 

Vann - Kvennavika 
vannbehandlingsanlegg 

2020 2 000 0 2 000 0 0 1 000 0 1 000 

Vann - Oppgradere 
høydebasseng Kjelås 

2020 400 0 400 200 200 0 0 400 

Vann - Røflo - Røra,  
utskifting hovedledning 

2020 1 750 0 1 750 0 0 1 750 0 1 750 
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Vann - Røflo 
vannbehandlingsanlegg 

2020 1 000 0 1 000 500 0 0 500 1 000 

Vann - Sammenkopling 
trykksoner Røra 

2020 1 000 0 1 000 0 500 500 0 1 000 

Vann - Utskifting 
vannledning Småland 

2020 3 550 0 3 550 50 3 000 500 0 3 550 

Vann - Utskiftning 
vannledning Bartnes Nord 

2020 300 0 300 0 0 300 0 300 

Sum Tidligere vedtatte 
investeringer 

 17 000 0 17 000 750 4 300 4 450 4 500 14 000 

Sum investeringsprosjekter  20 400 0 20 400 3 750 4 700 4 450 4 500 17 400 

 
 

Vann - Røflo vannbehandlingsanlegg 

Kilden ved Røfloa har begrenset kapasitet, og allerede i dag baserer man seg på å pumpe vann fra 
Vådalsvatnet opp i Røflovatnet. Pumpestasjonen ved Vådalsvatnet er gammel og overmoden for utskifting. 
Skissert løsning er å legge pumpeledning helt inn til vannbehandlingsanlegget, og primært bruke 
Vådalsvatnet som kilde. Første steg vil være å oppgradere pumpestasjonen. 
 
Vann - Sammenkopling trykksoner Røra 

Sammenkobling av trykksoner ved Lorås og Berg på Røra. Videre kobling til hovedvannledningen ved 
trafoen for å kunne tilføre vann til sammenkoblingsledningen til Steinkjer. 
 
Vann - Framverran vannbehandlingsanlegg 

Man vil se på mulig sammenslåing av flere renseanlegg i Framverran. Dette for å øke robustheten og 
begrense driftskostnadene. 
 
Vann - Utskiftning vannledning Bartnes Nord 

Utskifting av eternittledning. 
 
Vann - Røflo - Røra,  utskifting hovedledning 

Utskifting av hovedledningen fra vannbehandlingsanlegget ned til trafoen på Røra. 
 
Vann - Oppgradere høydebasseng Kjelås 

Oppgradering av høydebassenget på Kjelåsen. Installering av sentral driftsstyring for økt robusthet og 
kontroll. 
 
Vann - Utskifting vannledning Småland 

Utskifting av eternittledning gjennom Småland. 
 
Vann - Driftsovervåking av pumpestasjoner og høydebasseng 

Det er et behov for å bestykke kritiske pumpestasjoner og høydebasseng med driftsovervåking og mobilt 
nett for å kunne bedre forsyningssikkerheten i vannverket. 
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Vann - Driftsovervåking av pumpestasjoner og høydebasseng 

Det er et behov for å bestykke kritiske pumpestasjoner og høydebasseng med driftsovervåking og mobilt 
nett for å kunne bedre forsyningssikkerheten i vannverket. 
 
Vann - Vannmålere på hovedledningene 

Som et sentralt ledd i lekkasjesøk på nettet og overvåkning av forbruk på hovedledningene, ønsker man å 
montere vannmålere på hovedledningene. Dette gjør at man kan overvåke unormalt forbruk og lettere 
avgrense søkeområder for lekkasjer. 
 
Vann - Nødstrømsaggregat til pumpestasjoner 

Ved strømbrudd vil en del abonnenter umiddelbart bli uten vann. For å begrense tiden abonnenten er uten 
vann, har man nødstrømsaggregat som kan settes inn i enkelte pumpestasjoner. 
Man må gjøre tilpasninger på pumpestasjonene, i tillegg til å anskaffe aggregatene med henger. 
 
Vann - Utskifting av eternittledning Utøy 

Gjentatte brudd og dårlig tilstand på hovedledningen i området rundt Kjelås høydebasseng, krever utskifting 
av ledningene her. Dette av hensyn til forsyningssikkerhet og drift. 
 
Vann - ny vannledning Vikan 

Det er behov for ny vannledning fra Vist mot Vikan via Agle. 
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Avløp 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 
Driftsutgifter      

Lønn 2 394 2 394 2 394 2 394 2 394 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 
Overføringsutgifter 15 15 15 15 15 
Finansutgifter 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 
Sum Driftsutgifter 8 398 8 398 8 398 8 398 8 398 

Driftsinntekter      
Salgsinntekter -7 492 -7 492 -7 492 -7 492 -7 492 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -906 -906 -906 -906 -906 
Sum Driftsinntekter -8 398 -8 398 -8 398 -8 398 -8 398 

Sum 0 0 0 0 0 

 

 

Sammendrag budsjett 

Avløp - 2015 til 2020 
Avløpsgebyrsatser 
I Inderøy kommune er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 12 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at 
avløpgebyret øker med 13 % fra kr. 5 406 til kr. 6 094. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med 
kr. 1 495, hvorav kr. 688 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til   en gjennomsnittlig årlig 
gebyrøkning på 5 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr. 5 406 i 2015 til kr. 6 900 i 
2020. I tabellen under er avløpsgebyret basert på et årlig målt forbruk på 240 kubikkmeter 
vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
  

 
  
Driftsutgifter Avløp 
Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 6,1 millioner kroner til 6,3 millioner 
kroner. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,7 millioner kroner, fra 6,2 millioner kroner i 2015 
til 6,9 millioner kroner i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør 
rundt 39 % av de totale driftsutgiftene. 
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Kapitalkostnader Avløp 
Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 1 % fra 1,9 millioner kroner til 2,0 millioner 
kroner. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,4 millioner kroner, fra 1,8 millioner kroner i 
2015 til 2,2 millioner kroner i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 73 % av de totale   kapitalkostnadene. 
  

 
  
Indirekte kostnader Avløp 
Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,23 millioner kr til 0,24 
millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 
2015 til 0,27 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte 
driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 
  
  

 
  
Gebyrinntekter Avløp 
Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 10 % fra 7,6 millioner kr til 8,3 millioner kr. I 
perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 1,6 millioner kr, fra 7,8 millioner kr i 2015 til 9,4 millioner 
kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 4 %. Konto 16400 Avgiftspliktige 
gebyrer/årsgebyr utgjør 99 % av de totale   gebyrinntektene. 
  

 
 
Øvrige inntekter Avløp 
I 2017 forventes øvrige inntekter på samme nivå som i 2016. 
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Selvkostoppstilling Avløp 

 
  
 

Forslag til investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye investeringer          
Avløp - Ny pumpestasjon 
Sneppen 

2018 400 0 400 0 400 0 0 400 

Avløp - Sanering 
minirenseanlegg Hastadsaga 

2019 1 700 0 1 700 100 800 800 0 1 700 

Avløp - Separasjon av 
spillvann og overvann Hylla 
renseanlegg 

2018 300 0 300 0 300 0 0 300 

Avløp - Ventilasjon 
Skjelvågen renseanlegg 

2018 400 0 400 0 400 0 0 400 

Sum Nye investeringer  2 800 0 2 800 100 1 900 800 0 2 800 
Tidligere vedtatte 
investeringer 

         

Avløp - Digitalt ledningkart 
Mosvik 

2020 200 0 200 100 0 0 0 100 

Avløp - Diverse 
utskifting/nyanlegg 

2020 500 0 500 0 500 0 0 500 

Avløp - Nytt ledningsanlegg 
Li til Ferstad 

2020 2 600 0 2 600 2 000 0 0 0 2 000 

Avløp - Sanering 
minirenseanlegg Tømtåsen 

2020 1 800 0 1 800 0 800 1 000 0 1 800 

Avløp - Tilkobling SD-anlegg 
10 nye stasjoner 

2020 500 0 500 250 0 0 0 250 

Sum Tidligere vedtatte 
investeringer 

 5 600 0 5 600 2 350 1 300 1 000 0 4 650 

Sum investeringsprosjekter  8 400 0 8 400 2 450 3 200 1 800 0 7 450 
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Avløp - Sanering minirenseanlegg Tømtåsen 

Sanering av flere minirenseanlegg til et større felles anlegg nede ved fylkesvegen. Eksisterende anlegg har 
nådd forventet levealder, og man har utfordringer i driften av disse. 
 
Avløp - Ventilasjon Skjelvågen renseanlegg 

Renseanlegget på Skjelvågen har ikke noe ventilasjonsanlegg. Rensemetoden er med biorotorer som 
baserer seg på bakteriekulturer for nedbryting av kloakken. Av HMS-grunner er det et behov å få på plass 
ventilasjon av anlegget. 
 
Avløp - Separasjon av spillvann og overvann Hylla renseanlegg 

Hylla renseanlegg lider av mye fremmedvann i spillvannet. Dette har dramatiske følger for renseeffekten på 
anlegget. Det er vitalt for rensingen at man finner kilden til fremmedvannet, og får separert ut dette. 
Arbeidet med søk etter kilden og planlegging av separasjon må komme i gang. 
 
Avløp - Ny pumpestasjon Sneppen 

Pumpestasjonen må byttes ut. 
 
Avløp - Sanering minirenseanlegg Hastadsaga 

Minirenseanleggene ved Hastadsaga har nådd forventet levealder. Man har økende driftskostnader og 
driftsproblemer. Mange småanlegg bør saneres og samles i et større felles anlegg. 
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Næring 
 

Forslag til driftsbudsjett 

Fordeling på tjeneste 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 650 2 430 2 430 2 430 1 430 

Sum 650 2 430 2 430 2 430 1 430 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Virksomhetsområdet omfatter funksjonen kommunal næringsvirksomhet. Dette er et sentralt 
tjenesteområde for at kommunen skal være en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nyetablerere. 
Et annet viktig aspekt er å oppnå målsettingene med positiv befolkningsutvikling. En viktig del av 
virksomhetsområdet er å være en utfordrer og kobler for etablert næringsliv og nyetablerere slik at Inderøy 
kommune kan bidra med - eller formidle etterspurt kunnskap og kompetanse. Næringsutvikling i Inderøy 
kommune forstås som et samarbeid med den hensikt å koble kunnskap og mennesker for å lykkes med 
utvikling og kunnskaping i fellesskap. Føringer for næringsvirksomheten kan spores til Strategisk 
Næringsplan 2013-2025 hvor målsettinger og aktiviteter legger premisser for utvikling av kommunens 
næringsarbeid. Et annet sentralt dokument er intensjonsplan revidert 08.04.10 mellom tidligere kommuner 
Mosvik og Inderøy før sammenslåing til ny felleskommune Inderøy hvor det blant delmålene nevnes 
følgende om næringsutvikling i den nye kommunen: 
  

"Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant annet 
gjennom aktivt bruk av næringsfond. Med ønske om et positivt fokus 
på utvikling i Mosvik, vil  kraftverksmidler som i dag tilføres lokalt næringsfond, i en 
overgangsperiode brukes i Mosviksamfunnet." 

  
Begge disse styringsdokumenter er sentrale og legges til grunn når Inderøy kommune praktiserer 
og utvikler næringsarbeid i fellesskap med etablert næringsliv og nyetablerere i Inderøysamfunnet. 
  
 
 

Overordnede mål 

 

Overordnete målsettinger 2017 - 2020 
 Langsiktige mål for næringsarbeidet i Inderøy kommune: 
Næringsutvikling i Inderøy kommune kan forstås som et samarbeid med den hensikt å koble kunnskap 
og mennesker for å lykkes med utvikling og verdiskaping i fellesskap. 

 Inderøy kommune skal være den prioriterte kommune for etablert næringsliv og nyetablerere. 

 Inderøy kommune skal være en aktiv støttespiller for tilrettelegging av næringsareal i hele 
kommunen. 

 Gjennom veiledning og bruk av næringsfond skal verdiskaping økes blant annet med vekt på lokale 
ressurser. Målet er en vekst i sysselsettingen i Inderøy på 10 %. 
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 Inderøy kommune vil aktivt delta sammen med de øvrige kommunene i regionen i arbeidet med å 
styrke regionens konkurransekraft om sysselsetting og næringsetableringer. 

 Å nå sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket. 

  

 
Status og utfordringer 2017-2020 
Status for næringsarbeid i Inderøy kommune er at potensialet for videreutvikling og vekst i eksisterende 
næringsliv har de største mulighetene for å skape nye arbeidsplasser, men også bidra til å tiltrekke seg 
folk til kommunen. De to mest grunnleggende faktorer for bosetting handler om to ting: arbeidsplass og 
et sted å bo. Dette har vi med oss i vår tilnærming. Både Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei 
(DGO) har nådd et veiskille med tanke på å ta strukturelle grep. Dette gjelder både organisering og 
profesjonalisering. Sakshaug skole vil være en utfordring de nærmeste år siden det er en stor satsing for 
Inderøy kommune og en mulig etablering av Tindved Kulturhage AS. Det har gjennom hele 2016 vært 
jobbet godt for å realisere en oppstart i 2017, hvor både offentlige tjenester, privat næringsliv, 
grϋndere og nyetablerere med frivillige lag og foreninger skal bidra til å skape et fellesskap for vekst og 
utvikling. Sakshaug skole har også et potensiale i seg til å være et samlingspunkt for kreative næringer 
utenfor kommunens grenser. Det er knyttet kontakt med andre aktører i Inn-Trøndelagssamarbeidet. 
  
  
Inderøy kommune har tatt et særlig ansvar for å ha fokus på gamle Mosvik kommune som også 
framheves i intensjonsplanen som ble skrevet og inngått mellom tidligere Inderøy og Mosvik 
kommuner. Her sies følgende: "Med ønske om et positivt fokus 
på utvikling i Mosvik, vil  kraftverksmidler som i dag tilføres lokalt næringsfond, i en overgangsperiode 
brukes i Mosviksamfunnet".  
  
  
Nye Inderøy kommune har tatt og tar dette ansvaret hvor 2017 er det 6. 
året i overgangsperioden.  Inderøy kommune har en god dialog og kjenner godt til både aktører, 
næringsutvikling og behovet for støtte også i Mosvik. Flere unge etablerere har i løpet av 2. halvår 2016 
ønsket å satse i Mosvik i tett samarbeid med Inderøy kommune. Alt næringsarbeid initiert av Inderøy 
kommune har som mål å sette fokus på alle grender og bosteder slik at helheten ivaretas på en god 
måte. Både en sentralisert plassering på bestemte næringsarealer og en desentralisert etablering av 
arbeidsplasser og er to viktige dimensjoner og bidrar til å skape en helhet i næringsarbeidet både med å 
legge til rette for større etableringer, men også bidra for å starte næring der folk bor. 
  
  
Næringsutvikling er komplekst og sammensatt, og vi har som mål å koble både kunnskap og miljø 
utenfor kommunen for å delta i fellesskapet. Vi har allerede startet flere klyngesamarbeider via tett 
kobling til Sintef og Steinkjer Næringsselskap - samt også utfordret andre til tettere samarbeid – etter 
modell fra DGO. Samarbeid er en ønsket utvikling hvor også næringslivet ser nytten. Dette ønsker vi å 
holde fokus på i årene som kommer fordi sammen kan man utfordre andre og større markeder selv om 
man ellers oppfattes som konkurrenter. 
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Forslag til driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 
Vedtatt budsjett  1 000 1 000 1 000 1 000 

Sentrale poster     
Avtale med Tindved Kulturhage AS 450 450 450 450 
Sum Sentrale poster 450 450 450 450 

Tidligere vedtatte endringer 450 450 450 450 

Konsekvensjustert ramme 1 450 1 450 1 450 1 450 
Innsparingstiltak     

Omdømmebygging og profileringsflater Inderøy -250 0 0 0 
Nærings- og industriutvikling -100 0 0 0 
Redusere posten annen stedsutvikling for årene 2017 -2020 -70 -20 -20 -20 
Sum Innsparingstiltak -420 -20 -20 -20 

Nye tiltak     
Økt satsing på bredbånd i 2017 - 2019 1 000 1 000 1 000 0 
Delfinansiering av ettårig prosjekt – profesjonalisering av DGO/Inderøy 
næringsforening 

400 0 0 0 

Sum Nye tiltak 1 400 1 000 1 000 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett 980 980 980 -20 

Ramme 2017-2020 2 430 2 430 2 430 1 430 

 
 

Innsparingstiltak 

 
Omdømmebygging og profileringsflater Inderøy 

Forventninger til å bruke et langt mindre beløp til grunninvesteringer i løpet av året da dette forventes å 
dekke årlig driftsutgifter tilsvarende hjemmeside, mindre investeringer til banner, stolpereklame osv. 
2016 har vært prosjektoppstart for Inderøyprofil hvor drifting av dette skjer via administrasjon i kommunen 
med et eget omdømme- og profilutvalg. 
 
Nye tiltak 

 
Økt satsing på bredbånd i 2017 - 2019 
I henhold til politiske føringer 3 mill. kroner av vedtatt avsetning av årsresultat 2015 - kr 5 mill. kroner på 
fond veg/bredbånd. 
Fordeles på 1 mill. kroner 2017-2019 
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Forslag til investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Brutto 
Prosjekt 
kostnad 

 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
Prosjekt 
kostnad 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20 

Nye investeringer          
Kjøp av areal Lensmyra 2017 1 400 0 1 400 1 400 0 0 0 1 400 
Klokkarstu 2017 800 0 800 800 0 0 0 800 
Ny veg FV755/Lensmyra Næringspark 2017 625 0 625 625 0 0 0 625 
Opparbeidelse og utvikling av Kølhagan 
med ny pælebrygge 

2017 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 

Tilpassing av Sakshaug skole til 
kulturnæringsformål 

2017 2 000 0 2 000 1 000 0 0 0 1 000 

Sum Nye investeringer  5 825 0 5 825 4 825 0 0 0 4 825 
Tidligere vedtatte investeringer          

Industriområde Lensmyra 2020 12 000 0 12 000 3 000 3 100 0 0 6 100 
Sum Tidligere vedtatte investeringer  12 000 0 12 000 3 000 3 100 0 0 6 100 

Sum investeringsprosjekter  17 825 0 17 825 7 825 3 100 0 0 10 925 

 
 
Kjøp av areal Lensmyra 

Kommunen har inngått en muntlig intensjonsavtale med grunneier Steinar Loraas om kjøp av gnr. 170, bnr.1 
i Inderøy kommune til en totalt avtalt pris kr. 1 408 158 - omkostninger ca. kr. 9 000 for bistand til 
opprettelse av intensjonsavtale. 
Kjøpet gjennomføres under forutsetning av at ny E6 - trase ikke kommer i konflikt med planlagt utbygging 
av Lensmyra Næringspark. Investeringen er planlagt lånefinansiert. 
 

Klokkarstu 

Klokkarstu har tidligere blitt vedtatt bevilget kr. 600 000 til investering/ vedlikehold. Av dette er tidligere 
brukt ca. kr. 50 000 til utredning/ rapport om best mulig måte for vedlikehold/ istandsetting av Klokkarstu. 

Nå er det i tillegg satt av kr. 800 000 inkl. 25 % mva som kan måtte medberegnes i budsjett uten 
fradragsrett. Totalt kan saldo for vedlikehold/ istandsetting av Klokkarstu beløpe seg til ca. kr. 1 300 000 
som er i overkant av tilbud fra byggmester Ellen Giskås/ Sissel Norum for å gjennomføre ønsket tiltak i 2017. 
Årsak til at budsjett er i overkant av estimert tilbud fra Norum/ Giskås skriver seg til usikkerheten som 
hefter ved et bygg delvis fra 1750-tallet samt investering og fradragsregler for inngående mva. 

 

Ny veg FV755/Lensmyra Næringspark 

Jernbaneverket bygger ny adkomstveg for 2 eiendommer for å sanere 3 planoverganger på jernbanen 
nordover fra Røra stasjon. Her ligger også en opsjon for Inderøy kommune til å forsterke vegen i 180 meters 
lengde inn på Lensmyra Næringspark fra krysset ved Austad Maskin AS på FV 755. 
Prisoverslag i opsjonen er kr. 625 000,- inkl. mva. 
 

Opparbeidelse og utvikling av Kølhagan med ny pælebrygge 

Kommunen kjøpte tomt (Kølhagan) mellom Rød- og Grønnbrygga i 2016 for å sikre allmenheten adkomst til 
sjøen i Straumen. Det har tidligere vært gjort mange utredninger samt politiske vedtak som peker på en 
sterkere sentrumsutvikling i Straumen. Kommunen har avholdt flere møter i løpet av 2016 med ulike 
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interessenter for å utvikle Kølhagan slik at innbyggere og besøkende kan benytte seg av muligheten for å 
komme i kontakt med sjøen i Straumen. 
 
Tilpassing av Sakshaug skole til kulturnæringsformål 

Tilpasning av Sakshaug skole til nærings- og kulturbygg. Behov for innvendig tilpasning avhenger av hvilke 
aktører som ønsker seg inn på Sakshaug skole. Flytting av lettvegger, dører i de ulike etasjer. 
Flyktningetjenesten er tenkt plassert i øverste etasje, mens Tindved Kulturhage AS med sine etablerere vil få 
tilhold i etasjene under. I tillegg vil det være behov for enten riving av grønnbygg/ eller tilpasning innvendig i 
grønnbygg slik at dette enkelt kan tilpasses ulike aktører. Rydding og fjerning av gamle lagergjenstander i 2 
kjellere samt sørge for vegankomst til kjeller under gamle SFO-bygg slik at tilgang til lager blir enkel. I dag er 
det ikke veg helt fram til dette som et lagerlokale. 
Skolekjøkken i 0 etasje er tenkt revet slik det står og et tilbud innhentet høst 2016 for omgjøring til nytt 
kjøkken med tilgang også på kursplasser i kjøkkenet er priset til kr. 750 000. I tillegg vil det tilkomme 
elektrisk og vvs-arbeid slik at dette samsvarer med nye behov. 
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Inn-Trøndelag regnskap og lønn 
 

Forslag til driftsbudsjett 
 
Fordeling på tjeneste 
   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2016 2017 2018 2019 2020 

Interkommunalt samarbeid (§§27/28a-samarbeid) 0 0 0 0 0 

Sum 0 0 0 0 0 

Kommunens andel inngår i sentraladministrasjon. Driftskostnadene fordeles over alle deltakerkommunene 
og dermed går driftsbudsjettet opp i kr. 0,- 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn er et administrativt vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjoner 
opprettet av kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa. 
Inderøy kommune er vertskommune for samarbeidsordningen. Kontoret har 17 årsverk som arbeider med 
hovedoppgavene regnskap, lønn, fakturering og innfordring. 
 

Overordnede mål 

 En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne internt i samarbeidskommunene og eksternt 

 Høg faglig kompetanse 

 Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 

 Rask og mindre sårbar oppgaveløsning 

 

Sammendrag budsjett 

I budsjett 2017 er det lagt inn innsparing på til sammen kr 201.000 som fordeles pr kommune iht. 
fordelingsnøkkel. 
Innsparingen gjelder reduksjon av 0,5 årsverk fra 1. september samt økt inntekt på salg av 
regnskapstjenester til andre firma. 
Reduksjon i årsverk kan gjennomføres pga. økt digitalisering på inngående faktura samt mer effektive 
arbeidsprosesser. 
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Oppsummerende kommentar til budsjett og økonomiplan 
I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020, har man forsøkt å synliggjøre det 
økonomiske utfordringsbildet i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Som det framkommer, er dette 
bildet blant annet preget av den høye gjeldsgraden og påfølgende tiltak som skal kompensere for de 
økte utgiftene som er knyttet til dette. Strukturendringer innen Helse og omsorg, og innføring av generell 
eiendomsskatt, må sees i lys av dette. I tillegg har driftsenhetene også i år måtte bidra med innsparingstiltak 
på til sammen omlag 9 millioner kroner. Mye av disse innsparingstiltakene er foretatt etter 
"ostehøvelmetoden". 
 
Det som ellers preger rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, er et netto driftsresultat som er 
vesentlig lavere enn måltallet på 2 % i hele planperioden. 2017 vil være et år hvor vi kommer til å bruke mer 
av disposisjonsfondet enn hva vi avsetter. Dette, kombinert med kommunens høye gjeldsgrad som holder 
seg over 100 % av kommunens brutto driftsinntekter i hele planperioden, er en utvikling som er 
bekymringsfull. 
 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er stramt, og på enkelte områder marginalt. Budsjettet 
gir dermed lite administrativ og politisk handlefrihet. Denne situasjonen utfordrer kommunen i utøvelsen av 
sin rolle som tjenesteyter, men også som fasilitator for lokal samfunnsutvikling. I 2017 vil det fortsatt være 
nødvendig med streng budsjettdisiplin. Dette innebærer også at rådmannen kommer til å være restriktiv til 
nye tiltak som ikke har budsjettmessig inndekning. 
 
Selv om rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil medføre et betydelig bruk av kommunens 
disposisjonsfond, er størrelsen på fondet å betrakte som tilfredsstillende. Men på grunn av kommunens 
sårbare økonomiske situasjon, vil det fortsatt være nødvendig med en styrking av disposisjonsfondet i løpet 
av planperioden. 
 
Til tross for at rådmannen føler seg forpliktet til å understreke alvoret i den økonomiske utviklingen man ser 
framover, må det også nevnes at man i løpet av planperioden har funnet rom for noen utviklingstiltak. Økt 
tilskudd til Nils Aas kunstverksted og finansiering av avtale med Tindved AS om næringsutvikling ved gamle 
Sakshaug skole, kan nevnes i denne sammenheng. Videre vil rådmannen også nevne det pågående 
utredningsarbeid innen Helse og Omsorg som et viktig og positiv satsningsområde for kommunens 
framtidige tjenesteutvikling. 
 
Avslutningsvis vil rådmannen rette en stor takk til alle medarbeidere i organisasjonen. Det er gjennom deres 
konstruktive bidrag og stå på vilje at kommunen klarer å levere tjenester av god kvalitet, selv om de 
økonomiske rammeforutsetninger ikke er optimale. 
  
  
Inderøy, 3. november 2016 
  
  
  
Peter Ardon 
Rådmann  
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Vedlegg 1: Rådmannens forslag til gebyr- og betalingssatser 2017  
Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie mv: 

Som referanse for vurdering av de foreslåtte økninger vises til forutsetninger for den alminnelige pris og 

kostnadsveksten.  Den kommunale deflatoren (antatt samlet pris- og kostnadsvekst fra 2016 til 2017) er i 

statsbudsjettet for 2017 anslått til 2,5 %. 

 Inderøy kommune skal gjennomgående ha egenandeler/egenbetaling på nivå med 

Innherredskommunene.  

 VAR-området skal i utgangspunktet ikke vise en kostnadsøkning utover den kommunale deflatoren.  

 Barnehagesatsene og langtidsopphold i institusjon følger maksimalprisbestemmelsene 

Oppvekst og kulturområdet 

Barnehager og SFO 

 Barnehagesatsene følger maksimalprisbestemmelsene. Maksimalpris fastsatt i statsbudsjett 2017. 

Økningen utgjør om lag 3 % 

 Kostpengene foreslås økt til kr. 215,- pr. måned. 

 Inderøy kommune følger de sentrale retningslinjene når det gjelder kostnadsreduksjon for 

husstander med lav inntekt. 

 SFO-ordningen. Egenbetalingen øker med rundt 2,5 %.  

 SFO-ordningen. Full sats for kostpenger som sats som for barnehage, 215,- pr. måned. 

Elevavgifter i kulturskolen 

 Kulturskolen. Prisene økes med gjennomsnittlig rundt 2,5 %.  

Egenandeler pleie og omsorg 

 Gebyrene øker i gjennomsnitt med 2,5 %.  

 Trygghetsalarmer økes ikke. 

 Salg av måltider økes ikke 

Vann og avløp 

 Gebyrer for vann holdes på samme nivå som 2016, mens for området avløp blir det en økning på 

12,7 % for en normalhusholdning. Det vises til omtale i budsjettdokumentet.  

Øvrige kommunale avgifter (feiing, renovasjon) 

 Feiegebyrer og tilsyn fastsettes av Inn-Trøndelag Brannvesen 7. november 2016.  

 Avfallsgebyrer fastsettes av Innherred Renovasjon 27. oktober 2016. 

Betalingsgebyrene etter plan og bygningsloven 

 Det gjøres justeringer som i større grad ivaretar hensynet til reell kostnadsdekning og som 

samsvarer med nabokommuners gebyrer.  

Gebyrer etter matrikkelloven 

 Det gjøres justeringer som i større grad ivaretar hensynet til reell kostnadsdekning og som 

samsvarer med nabokommuners gebyrer. 

Gebyrer etter jordlov og konsesjonslov 

 Det gjøres justeringer som samsvarer med Forskrift om gebyr for behandling av konsesjon og 

delingssaker 
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Husleie boliger 

 Øker i snitt med 4 %.iht. konsumprisindeksen.  

Utleie kommunale bygg 

 Satser for utleie av kommunale bygg justeres i 2017 da det er flere år siden siste justering.  
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BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN    

     
BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE  

Fra 01.01.17    

      Fra 
01.01. 
2016 

Fra  
01.01 
2017       

1. Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode   

  100 % pr. mnd. 2650 2 730 

  90 % pr. mnd. 2420 2 440 

  80 % pr. mnd. 2165 2 170 

  70 % pr. mnd. 1905 1 905 

  60 % pr. mnd. 1650 1 650 

  50 % pr. mnd. 1390 1 390 

  40 % pr. mnd. 1130 1 090 

  
  

   

2. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barn og      

  50 % for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter.     

  
  

   

3. Kjøp av enkeltdager pr. dag 195 200 

  
  

   

4. Kostpenger 5 dager pr. måned pr. mnd. 210 215 

  
  

   

5. Åpen barnehage gratis gratis 
 

  

  
Redusert foreldrebetaling i barnehage etter søknad, iht. 
nasjonal ordning innført fra 1. mai 2015. jf. informasjon på 
kommunens hjemmeside.     
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BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN fra 01.08.17 

  

 

  

 

Fra 

01.08 

Fra  

01.08. 

2016 2017 

1. Inntil 12 timer pr. uke pr. mnd. 1490 1530 

  13 timer eller mer pr. uke pr. mnd. 2210 2270  
  

  

  

2. Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn pr. time 51 52 
  

 
pr. dag 350 360 

3.  Rabattordning    

 

1. Når familier har barn i både barnehager og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet: 

Ett barn i barnehage: 

 10 % rabatt for første barn i sfo 

 35 % rabatt for øvrige søsken 

To eller flere barn i barnehage:   

 35 % rabatt for søsken i sfo 

 

2. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet: 

 10 % for barn nummer 2 

 35 % for øvrige søsken 

 

Kostpenger ved SFO pr måned  

 Høy sats kr 215  

 Lav sats kr 107,50. 

 
For begge ordningene gjelder:   
Forfaller til betaling den 20. i hver mnd.  
Unntatt fra mva, jf. merverdiavgiftsloven § 3-4  
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BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN  

 

ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN fra 01.08.17.    

  
  

  
  
  

Fra 
01.08. 
2016 

Fra 
01.08 
2017 

1. Instrumental/vokal pr. år 2980 3050 

  Dans pr. år 2980 3050 

  Drama pr. år 2980 3050 

  Kunstverksted pr. år 2980 3050 

  Samspill/orkester pr. år 780 800 

  Kammermusikk pr. år 780 800 

  Barnekor pr. år 2980 3050 

  Instrumentleie pr. år 330 340 

  Materialavgift   pr. disiplin 50 50 

2. Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for 
disipliner der elevplassen koster kr 2980 i året som følger: 

  

  * første disiplin betales fullt ut    

  * andre disiplin gis 10 % rabatt   

  * tredje disiplin gis 20 % rabatt   

  * fjerde og flere disipliner gis 50 % rabatt   

  

  

  

  Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober    

  

  

  

  Unntatt mva. i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5   

        

 

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK     

      2016 2017  

  
Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning.  
Satsene for purring   30 

 
40 

  1. gangs purring til barn/ungdom under 17 år er gratis.   

    
 

  

  
Hvis lånet etter 3. gangs varsel ikke er innlevert, må låntaker erstatte materialet. 
Tapt materiale må erstattes etter gjeldende pris på materialet.   

    
 

  

  Utskrift fra PC pr. ark 4 5 

    
 

   

  
Når det gjelder kopiering er det kommunens til en hver tid vedtatte satser som 
gjelder.    

    
 

   

  Det er ikke mva. på disse gebyr.    
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VANN- OG AVLØPSGEBYR 

Med virkning fra 1.1.2017 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende 

satser: 

  
   

Vann 
2016 

Vann 
2017 

Avløp 
2016 

Avløp 
2017 

1.0 TILKNYTNINGSGEBYR        

  Tilknytningsgebyr påløper ved behov for 
påkobling/endring i kommunal kumme/på kommunal 
ledning.  

 
 

 
 
 

 

1.1 Bolighus/hytter/annen bebyggelse  
 

 

 

 

1.1.1 Vannledning opp til 50 mm/avløp opp t.o.m.                      
110 mm kr 3000,00 

 
3000,00 4000,00 

 
4000,00 

1.1.2 Vannledning over 50 mm, avløp over 110 mm kr Selvkost Selvkost Selvkost Selvkost 

  

 
    

 

 

2.0 ÅRSGEBYR        

  Det betales årsgebyr med en fast del 
(abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. 
Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av 
vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av 
stipulert forbruk.    

 

  

 

2.1 Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr 925,00 936,00 528 577 

2.2 Mengdeavhengig del stipulert forbruk  
 

 

 

 

 Der det ikke er montert vannmåler stipuleres 
forbruket etter følgende regler:  

 

 

 

 

2.2.1 Hytter/fritidseiendommer - 100 m³ kr 1128,00 1124,00 1582,00 1792,00 

2.2.2 Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m² bruksareal 
- 200 m³  kr 2256,00 

 
2248,00 3164,00 

 
3584,00 

2.2.3 Bolighus og annen bebyggelse fra 75 m² - t.o.m. 150 
m² - 240 m³ kr 2707,00 

 
2698,00 3797,00 

 
4301,00 

2.2.4 Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal 
over 150 m² - 1,5 m³/m² 

kr/
m² 16,92 

 
16,86 23,73 

 
26,88 

2.2.5 For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke 
fastsettes lik målt vannmengde inn – stipuleres 
følgende avløpsmengder:    

 

  

 

a) med besetning til og med 20 dyr  
 

  180 m³  

b) med besetning over 20 dyr  
 

  200 m³  

  

 
       

2.3 Mengdeavhengig del målt forbruk        

  
Eiendommer som har montert vannmåler betaler 
mengdeavhengig del iht. følgende satser 

kr 
pr. 
m³ 11,28 

 
 

11,24 15,82 

 
 

17,92 
3.0 For administrativ oppfølging av avvik fra forskrift        

  Timesforbruk i tilfeller der abonnent ikke følger 
forskrift, eller etterkommer pålegg 

kr pr 
time 400,00  

 
  400,00  
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 Manglende/mangelfull sanitærmelding 

 Manglende vannmålermelding 

 Gjentatte manglende vannmåleravlesninger 

 Purring av pålegg 

 
 
 
 

410,00 

 
 
 
 

410,00 
 Minimumssats stk. 200,00 205,00 200,00 205,00 

 Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte 
satser.   

 
 

 

 

 NB! Alle areal beregnes som bruksareal (BRA) i henhold til matrikkelen.  
Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer.  
Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.  
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GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG    

Gjeldende fra 1.1.2017      

  2016 2017* 

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot 
hvert år, årlig gebyr:    
Hovedpipe     kr  240 
Ekstra pipeløp   kr  120 
    
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse/beksot:    
Hovedpipe     kr  80 
Ekstra pipeløp   kr  40 
    
Tilsyn av fyringsanlegg:    
Hovedpipe kr  200 
Ekstra pipeløp  kr  100 
    
Tjenester utover ordinære oppgaver    
Fresing av beksot, medgått tid kr/time 640 640 
Feiing av fyringsanlegg, osv., medgått tid, min. 2t kr/time 640 640 

Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av 
ordinært feiegebyr 

Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av 
fyringsanlegg  

Gratis, dekkes av 
ordinært feiegebyr 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser. 
 

*Ny feiegebyrordning iht. i forskrift om brannforebygging. Gebyrer vedtatt av representantskapet i Brannvesenet Midt 
IKS 07.11.16.  
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AVFALLSGEBYR      

Gjeldende fra 1.1.2017       

i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, § 34 

       2016 2017 

1 INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL     

  
 

    

 

Avfallsdunker i ordning med kildesortering for de eiendommer som 
omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig  

  
  

 
HYTTERENOVASJON     

 
Hytte/fritids renovasjon   1085 1085,36 

 
Spikertelt renovasjon   1096 820,40 

 
Hytte/fritids eget AB    1644 1597,00 

  

    

 
ABONNEMENT pr. boenhet     

 
  70 liter restavfall/Mini rest   1826 1914,41 

 
140 liter restavfall/Liten rest   2657 2657,14 

 
240 liter restavfall/Medium rest   3329 3329,40 

 
360 liter restavfall/Stor rest   4479 4479,35 

  

    

 
TILLEGG     

 
Ukentlig tømming restavfall/papir   480 480 

 
14 dager tømming restavfall/papir   240 240 

 
Henting dunk/10-30 meter   480 480 

 
Kjøring privat veg   600 600 

 
Ikke utført kildesortering   600 600 

 
Bytte/innhenting av dunker/end. ab   420 420 

  

    

 
RABATTER     

 
Samarbeid 2 - 9 boenheter   180 180 

 
Samarbeid 10-30 boenheter   360 360 

 
Samarbeid > 31 boenheter   540 540 

 
Varmkompostering   180 180 

 
Alternativ behandling org.   180 180 

 
Framsetting av dunken på tømmedag   180 180 

  

    

 
NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE     

 

Bunntømte Liten 
Bunntømte Medium 
Bunntømte Stor 
 
Nedgravde løsninger 

  2657 
3329 
4479 

 
3330 

2753,53 
342,62 

4611,50 
 

3234,40 

  
 

    

2 TØMMING AV TANKER     

  Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank pr. år 1438 1265 
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Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) 
og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 

  

 Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank    

  Tømming tette tanker (bolig og hytte) kr pr. m³ 370 326 

 

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg 
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for 
renseanlegg opp til 7 m3 

pr. år 
1438 

 
1265 

 

  Tømming store slamavskillere (over 7 m3) kr pr. m³ 560 493 

  
Årlig avgift pr. hytte/fritidsbolig tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker tømming 3. hvert år 

 
pr. år 680 598 

  
 

    

  Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser.     
*Gebyrene vedtatt av representantskapet i Renovasjon IKS 18. november 2016 

 

BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Gjeldende fra 1.1.2017      

  2016 2017 

1. Betalingsplikt og timesatser    
1.1 Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.   

     

1.2 For søknader og arbeider som ikke dekkes av vedtatte gebyrer innenfor plan og   

 bygningsloven og matrikkelloven, benyttes følgende timesats  860 

  

 

   

2. Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-1)   

2.1 Boliger/fritidsboliger   

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh. 11000 11700 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh. 7500 8000 

  Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler 6000 6400 

  For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign. 4500 4800 

  

  

  

2.2 Andre bygg og tilbygg   

  For andre kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr 
etter bygningens bruksareal 
 
Grunngebyr 

 
 
 

4500 

 
 
 

4800 
  Tillegg pr m2 50-500 m²   50 50 

  Tillegg pr m2 over 500 m2   25 25 

   
For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, haller av folie og 
driftsbygninger i landbruket (§ 20-1) betales 25 % av satsene ovenfor, men 
minimum    
og maksimum   

kr 
kr 

 
 
 

3500 
20000 

 
 
 

3500 
20000 

  Ved to-trinn søknad betales det for rammetillatelse etter pkt. 2.1 eller 2.2. 
For igangsettingssøknad betales det 30 % av gebyr for rammetillatelse.  
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  2016 2017 

2.3 Konstruksjoner, anlegg mv.    

  Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, rivningsarbeider, byggtekniske 
installasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veganlegg mv. kr 

 
7200 

 
7600 

  

  

  

2.4 Andre mindre søknadspliktige tiltak 
 

Kr 
 

3800 4000 

 
For særlig små og enkle tiltak som rehabilitering av pipe og våtrom  Kr 

 
900 900 

 
 

 

  

2.5  Deling av eiendom    

 - Fradeling hvor tomteinndeling ikke er avklart i reguleringsplan. Pr. tomt kr 4300 4500 

 - Fradeling hvor tomteinndeling er avklart i reguleringsplan eller gjennom 
dispensasjonssøknad, samt fradeling av tilleggsareal, punktfeste ol.   
Pr. tomt/areal kr 

 
 

2100 

 
 

2300 
  

  

  

3. Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)    

 

 

   

 3.1 For driftsbygninger i landbruket (§ 20-2) betales 25 % av satsene i pkt. 2.2, 
men minimum kr 

 
3200 

 
3500 

 og maksimum kr 10000 10000 

 

 

   

 3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg 
 

2100 2300 

 

  

  

3.3 Mindre tiltak på bebygd eiendom 
 

Kr 
 

3300 3500 

3.4 Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak 
 

Kr 
 

900 1000 

  For søknader om byggetillatelse som ender med avslag betales 50 % av 
satsene i regulativet, men maksimum  
 

kr 
 

 
5500 

 
5800 

4. Dispensasjoner    

4.1 Dispensasjon uten høring kr 2500 2800 

4.2 Dispensasjon med høring kr 7500 8000 

  

  

  

5. Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven 
  For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under 

tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr 
for merarbeid. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for eventuell etterfølgende søknader 
om tillatelse. Det benyttes timesats på kr. 860.- pr. time som vist i punkt 1.2. 

  

 6. Sakkyndig bistand 
  Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon 

jfr. § 24. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader. 
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  2016 2017 

7. Spesielle bestemmelser 
  Betaling skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. 

Areal beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940. 
Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen. 
Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens § 33-1. 
Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift. 
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BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN/ -ENDRINGER 

(VESENTLIGE OG MINDRE VESENTLIGE)       

Gjeldende fra 1.1.2017      

      2016 2017 

1. For behandling av reguleringsplaner  kr 18000 25000 
 Tillegg pr. påbegynt 10. dekar   2000 
  *Mindre reguleringsplaner, se pkt. 5.    
    
2. For behandling av søknader som ikke blir godkjent reduseres gebyret med 50 % av 

beløpet.  
 

    
 3. For behandling av mindre reguleringsendringer. kr 5300 10000 
     
 4. For administrativ behandling av mindre endringer. kr 3200 5000 
     
      
5. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt kan rådmannen fastsette et 

passende gebyr.    
       
6. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor 

kommunen, f.eks. Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med 
befaring/utgraving.   

 

     
7. Ovennevnte gebyr er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i 

plan- og bygningslovens § 33-1 
 

  
 

    
8. Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift.    

 

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVEN FOR INDERØY KOMMUNE  

Gjeldende fra 1.1.2017 
 
Matrikkelloven gjelder for måling og registrering av eiendomsgrenser/rettigheter. For enkelte oppgaver 
etter matrikkelloven er betalingssatsene fastsatt i lov eller forskrift, (bl.a. utskrift av matrikkelbrev, forskr § 
16,4) og kap. 11. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet undersøkingsplikt. Matrikkelloven legg til 
grunn at kommunen kan få dekt sine samla utgifter for oppgaver etter loven gjennom de gebyrhjemler 
loven gir. 
 
Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Ved begrunnet 
opphold, inklusiv lokal vinterforskrift (15.10- 15.04), forskyver fristen seg. Oversittes fristen så medfører det 
1/3 avkorting av gebyr. Dette er også tatt inn i pkt. 1.12 i gebyrregulativet. 
 
Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskrift § 16): 

  2016 2017 

1 Oppretting av matrikkelenhet   
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn   
 areal fra 0 – 250 m² 6800 7500 
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 areal fra 251 – 500 m² 8300 9500 

 areal fra 501 – 1000 m² 10400 12000 

 areal fra 1001 – 1500 m²   

 (ny 2014) areal fra 1001 - 3000m² 13000 15000 

 areal fra 1501 – 2000 m²   

 areal fra 2001 m² – 5000 m² tillegg pr. påbegynt da.   

 (ny 2014) areal fra 3001- tillegg pr. påbegynt daa 1000 1000 

 areal fra 5001 m² – tillegg pr. påbegynt da.   

 (ny 2014) Maks. gebyr pr. eiendom 22000 30000 

 Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i 
samme felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av 
overstående fra og med tomt nr. 3. 

  

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppretting av 
grunneiendom på hel teig 

 

 

 

 Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr 4450 5000 

 Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for 
grunneiendom 1.1, evt. etter medgått tid ved oppmåling av deler av 
eiendommen ved fradeling av hel teig. 

  

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon   

 Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon   

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom 1.1   

1.4 Oppretting av anleggseiendom   

 Gebyr som for oppretting av grunneiendom.   

 volum fra 0 – 2000 m³ 14400 15000 

 volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3 1000 1000 

1.5 Registrering av jordsameie   

 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått 
tid, minstegebyr  

3600 4500 

1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste   

 Oppmålingsforretning over punktfeste 7800 9000 

 For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr 3900 4500 

 For attestasjon av punktfeste etter gammel lov før 1978 betales det samme 
som punktfeste. 

  

1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer   
 For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til 

landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr 
etter medgått tid. 

  

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   
 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning,  

I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr.1.1 
- 1.6. 

2300 2500 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   

 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises,   
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  2016 2017 

ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av 
andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 
1.2 

3 Grensejustering   

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer 
justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 
500 m²) Areal fra 0 – 500 m² 

 

 

4300 

 

 

4500 

    

3.2 Anleggseiendom   

 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av 
anleggseiendommens volum, maksimalgrensen settes til 1000 m³ 

  

 areal fra 0 – 1000 m3 4300 

 

4500 

4 Arealoverføring   

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  
Rettigheter, pant mv. skal være avklart og ryddet før gjennomføringen. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring 
til veg- og jernbaneformål. Gebyr iht. pkt. 1.1 

  

4.2 Anleggseiendom   

 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til 
en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun 
overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til 
stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

  

 Volum fra 0 – 500 m³ 7000 7000 

 Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret 
på 

 

1100 

 

1100 

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

  

 For inntil 2 punkt 2250 2250 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 

  

 For inntil 2 punkt 6800 7500 

 For overskytende grensepunkt, pr. punkt 500 500 

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   

7 Privat grenseavtale    

 Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr 2300 2500 

8 Utstedelse av matrikkelbrev   

 Matrikkelbrev inntil 10 sider 210 210 

 Matrikkelbrev over 10 sider 440 440 

 Satsene blir fastsatt av Statens Kartverk   
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9 Timepris   

 For arbeid etter medgått tid så er timesatsen se punkt 1.2 under gebyr for 830 860 

 plan og bygningsloven   

10 Tinglysing / andre kostnader   

 I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og 
eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyr. 

  

 Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av 
relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, 
viderefaktureres til rekvirent. 
 

  

11 Urimelig gebyr   

 Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende 
gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de 
kostnader kommunen har hatt.  
 

  

12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven   

 Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre 
oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. 
Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen 
kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. 
Inderøy kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. oktober til 15. april.  

  

13 Betalingstidspunkt   

 Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på 
rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. 

  

14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken   

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for 
matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

  

15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene   

 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i 
forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett 
for kommende år. 
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GEBYR LANDBRUK         

Gjeldende fra 1.1.2017 
 
Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra landbruks- 
og matdepartementet (LMD). Ny forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. ledd er fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011. LMD har vedtatt ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2013. 
Det er vedtatt en høyeste sats for behandling av konsesjonssaker på inntil kr 5000. For behandling av 
delingssamtykke er høyeste tillatte sats på inntil kr 2000. Det gis rom for at kommunen kan vedta 
graderinger av de nye satsene.   
      

    

Gebyrsatser etter jordlov og konsesjonslov 2016 2017 

Fradeling etter jordloven: 1100,- 1500,- 

Konsesjonsbehandling: 4200,- 5000,- 
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EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV    

Gjeldene fra 1.1.2017   

   
2016 2017 

1. Definisjoner   

  G= Folketrygdens grunnbeløp = kr 92 576 fra 01.05.16* reguleres årlig   

  Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn   

  Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn   

  
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og 
renteinntekt. 

  

  
  

  

2. Langtidsopphold ved institusjon   

  
Maksimalsatser iht. forskrifter gitt av Sosialdep. Vederlaget må ikke overstige de reelle 
oppholdsutgiftene ved institusjonen. 

  

  
  

  

3. Øvrige betalingssatser   

  Korttidsopphold i institusjon, fastsettes i desember 2016* pr. døgn   150 * 

  Korttidsopphold utenfor institusjon pr. døgn 250 257 

  
  

  

4. Hjemmetjenester   

  

Maksimalbeløp pr. måned. 

Abonnementssatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt: 

  

  inntil 2 G (inntil kr 185.152), fastsettes i desember 2016* pr. mnd. 190 * 

  2-3 G (kr 185.152- kr 277.728) pr. mnd. 1150 1180 

  3-4 G (kr 277.728- kr 370.304) pr. mnd. 1700 1744 

  4-5 G (kr 370.304- kr 462.880) pr. mnd. 2350 2411 

  Over 5 G (over kr 555.456) pr. mnd. 3000 3078 

  
  

  

  
Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige kr *** pr mnd. uansett 
tjenesteomfang dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag 

  

  er under 2G inkl. trygghetsalarm.   

  
 

  

5. Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig   

  Leie for personer med inntekt under 2 G pr. mnd. 200 200 

  Leie for personer med inntekt over 2 G pr. mnd. 300 300 

  Tap av alarmknapp ved tap 1500 1500 

  Tap av nøkkel til bolig ved tap 250 250 

  
  

  

6. Aktivitetstilbud    

  ved Hyggestua pr. dag 150 154 

  Go – Kroken inkl., skyss og måltid pr. dag 230 236 

 Maurtuva pr. dag 230 236 

 Maurtuva PensjonistPensjonat pr. døgn 440 451 
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2016 2017 

7. Salg av middagsmat   

  Varm mat til pensjonister (utkjørt) pr. porsj. 97 97 

  Varm mat til pensjonister (under 2 G) utkjørt pr. porsj. 62 62 

  Varm mat på kafeen pr. porsj. 105 105 

    

8. 

Salg av måltider til omsorgsboligene 

(over 2G) 

  

  Frokost pr. måltid 33 33 

  Kveldsmat pr. måltid 33 33 

  Middag pr. måltid 90 90 

  Full kost pr. dag 145 145 

  Abonnement alle måltider pr. måned 4150 4150 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris    

  (over 2 G) pr. dag 145 145 

  
  

  

  Frokost (under 2 G) pr. måltid 26 26 

  Kveldsmat (under 2 G) pr. måltid 26 26 

  Middag (under 2 G), utkjørt pr. måltid 62 62 

  Full kost (under 2 G) pr. dag 106 106 

  Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr. mnd. 3150 3150 

  Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris   

  (under 2 G) pr. dag 106 106 

  
  

  

9. Korttidsleie for hjelpemidler depositum 120 123 

  
  

  

  
 

  

 10. Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva. jf. merverdiavgiftsloven § 3-2.  Dette gjelder også salg av 
mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende 
som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig. 

      
*iht. rundskriv I-1/2017 fra Helse og omsorgsdepartementet  

  



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 161 av 207 

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER – gjeldende fra 01.01.17    

   TYPE BOLIG 

MÅNEDLIG 
HUSLEIE 

2016 

MÅNEDLIG 
HUSLEIE 

2017 

Trygdeboliger Røra/Sandvollan. Trygdeleilighet 4485 4665 

Trygdeboliger Sakshaug  Trygdeleilighet 4960 5160 

  
  

 

Bofellesskap PU-bolig 6180 6430 

  
  

 

Hus nr. 9 Trygdebolig 3900 4055 

Klokkarstu 
 

1360 1410 

   

 

Omsorgsboliger Meieribk A-leil. og Svingen Omsorgsbolig 6035 6275 

Omsorgsboliger Meieribk B-leil. Omsorgsbolig 5740 5970 

Omsorgsboliger Næss H101-H211. Omsorgsleilighet 6505 6765 

Omsorgsboliger Næss - 1 stk. Avlastn.leilighet 1120 1155 

Omsorgsboliger Nessveet 10A-16B Omsorgsbolig 6880 7155 

Omsorgsboliger Nessjordet leil 1-4 Omsorgsbolig 
 

6950 

Omsorgsboliger Nessjordet leil. 5 Omsorgsbolig  6500 

Omsorgsboliger Nessjordet leil. 6 Omsorgsbolig  7950 

Omsorgsboliger Nessjordet leil. 9 Omsorgsbolig  7750 

    

Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk. Omsorgsbolig 6515 6775 

Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-107 og A201-207 Omsorgsbolig 6210 6460 

Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-107 Omsorgsbolig 5635 5860 

Rødstu Inderøyheimen - 1 stk. Avlastn.leilighet 2225 2315 

  
  

 

Årfallvegen 2 a-f – 6 stk. Rekkehus 8545 8885 

Årfallvegen 12 Enebolig 7340 7635 

Røsetvegen 2 Rekkehus  8900 

Svingen Leilighet 4750 4940 

Venna A, B og C - 3 stk. Enebolig 5780 6010 

Kv.bakkan 34 A og B Leilighet 6625 6890 

Kv.bakkan 34 C og D Leilighet 4525 4705 

Vangen 2. et. Leilighet 7045 7325 

Vangen 1. et. nord Leilighet 4840 5035 

Vangen 1 et. sør Leilighet 4420 4595 

Svean Enebolig 7340 7635 

Bakkely Enebolig Egen avtale  

Bakketun Enebolig 5830 6065 

Trygdeboliger Mosvik Leilighet 6290 6540 

Omsorgsboliger Mosvik Leilighet 7565 7865 
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Husleie forfaller til betaling den 20. i hver måned. 

 

UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG     

Gjeldende fra 1.1.2017 
        

KLASSEROM   2016 2017 

FAST LEIE 
 

  

Klasserom (en gang pr uke) pr. halvår 480 490 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal (en gang pr uke) pr. halvår 580 595 
  

 
  

SPORADISK LEIE    

Klasserom, hel dag pr. gang 140 145 

Klasserom, kveld pr. gang 100 105 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 280 290 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 150 155 
  

 
  

VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER    

Klasserom, hel dag pr. gang 210 215 

Klasserom, kveld pr. gang 140 145 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang 390 400 

Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang 200 205 
  

 
  

VED OVERNATTING    

Klasserom pr. natt 160 165 
      
KOMBINASJONSBYGGET - MOSVIK    

Idrettshallen m/garderober pr. time  100 105 

Idrettshall hel dag  1000 1050 

Garderobe pr. gang  100 100 

    
Svømmehallen - enkeltbillett voksne  20 25 

enkeltbillett barn  10 15 

Kort (13 klipp) voksne - 30 % rabatt  182 228 

Kort (26 klipp) voksne – 40 % rabatt  312 390 

Kort (13klipp) barn – 30 % rabatt  91 137 

Kort (26 klipp) barn - 40 % rabatt  150 234 

Svømmehallen m/garderober pr. time  150 175 

      
Lag/foreninger med medlemmer/utøvere under 20 år leier gratis. 
  
 
RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG 
 
Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien hvis ikke leietaker selv besørger renholdet. 
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Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen og regning for dette blir sendt i lag med 
regning for leien. 
 
Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens § 3-11. 
 
 
 

GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL MED 

FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN 

Gjeldende satser fra 1.1.2017 
        

    2016 2017 

1.  Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første 
søknad 

  
1100 

  
1100 

      
2. Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon. 1500 1500 
      
3.  Førstegangstilsyn.  800 800 
 Dette gebyret skal dekke kostnader med førstegangskontroll av salgslokalet for 

fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.   
      
4. Behandling av egenmelding.  500 500 
 Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver 

gjennom egenmelding, årlig dokumentere 
at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende 
forskrift)   

      
5. Kontroller utover førstegangskontroll 500 500 
   Dette kan være kontroller pga. mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke 

er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted 
der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndighet. 

 
  

 

      

6. 
 

Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, 
egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndighet. 

  
  

 

      

7. Disse gebyr er unntatt fra mva. iht. merverdiavgiftslovens § 3-9     

      

8.  Disse gebyr er fastsatt med hjemmel i § 28 i Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 
og § 9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.   
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KOPIERING, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV    

Gjeldende satser fra 1.1.2017  
 
KOPIERING     

    2016 2017 

Pr. side hvite ark A-4 kr 4 5 

Pr. side fargede ark A-4 kr 4 5 

Pr. side hvite ark A-3 kr 5 6 

Pr. side fargede ark A-3 kr 5 6 

Pr. fargeside A-4 kr 6 6 

Pr. fargeside A-3 kr 12 14 

Attesterte kopier flere enn 10 stk. kr 50 55 

Bruk av fax, pr. eksp. kr 5 6 

Priser er inkl. mva.   

 
BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR            

    2016 2017 

Rettsgebyr=R er for tiden kr 860,- (jf. Lov om rettsgebyr) 
Det tas forbehold om endringer pr. 01.01.16 – fastsettes ikke av kommunen  

 
 

Inkassosats=I er for tiden kr 650,- 
Det tas forbehold om endringer pr. 01.01.16 – fastsettes ikke av kommunen 

 
 

 
  

Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking 
ved en bestemt anledning, jfr. forskrift nr. 538 av 08.06.05, § 6-2  kr 340 350 
Gebyr kunnskapsprøve alkoholloven, jf. forskrift nr. 538 av 
08.06.05, § 5-6 kr 300 400 

Gebyr prøve serveringsbevilling, jf. forskr. nr. 46 av 18.01.00, § 7 kr 400 400 

Det er ikke mva. på disse gebyr     

 

BILAG TIL AVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE OG KIRKELIG FELLESRÅD  

Kommunens tjenester til kirken/kirkelig fellesråd fastsettes til følgende beløp i 2017: 
 

  2016 2017 

Regnskap – økonomi (ikke inkl. revisjon)  kr 95 400 97 700 

 
    

Renter og avdrag på lån til kirker og gravplasser kr 0 0 

    

Transport minigraver  kr 16700  17 100 

    

Bistand ved oppmålingsarbeid kirkegårder  jf. gebyrregulativ 

   

Kopiering   jf. gebyrregulativ 

   

Snørydding og strøing av parkeringsarealene ved kirkene   bekostes av kommunen 
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Vedlegg 2: Tilskudd større arrangement 2017 

  Større arrangement 2017             

  Forslag til tildeling              

  Søknader 2017 
Søknads-

sum 
Tildelt  
2014 

Tildelt  
2015 

Tildelt 
2016 

Forslag 
2017 Kommentar 

1 VinterLeik ( tidl. Vinterfest) Frivillig Inderøy flere 90 000 30 000 25 000  25 000 25 000   

2 MNK/Inderøysommer Sund Folkehøgskole/( IVGS) 120 000 100 000 60 000 60 000 20 000 Søknad kun fra Sund Fhsk for 2017 

3 Soddjazz  Soddjazz 110 000  75 000 35 000 65 000 60 000  

4 Kvennavikfestival Mosvik Teaterlag 50 000 40 000 30 000 30 000 20 000 Ikke utbetalt tilskudd/gjennomført 2016. 

5 Kunst i festival/Festivalutst  Sund Folkehøgskole 130 000   15 000 15 000 10 000  

6 Inderøyfest  Inderøyfest SA 350 000 450 000 250 000  250 000 195 000  

7 Dans i NT Kortreist Dansefestival 100 000 50 000 40 000 40 000 35 000  

8 Musikk i kirkene Musikk i kirkene v/Kantor 200 000    10 000  

9 "Back to the 60s" 
Langfjæran Arena/Longbech 
OMB 100 000    10 000  

10 Opera; "Søster Angelica" Maija Skille 300 000    50 000  

11 4 konserter april 2017 Kor 2000 20 000    0  

12 Båttreff 2017 Kjerknesvågen Kai- og Båtfor. 20 000    0  

13 
Midt-Nordisk mesterskap lang- 
renn og Trøndercup skiskyting Inderøy IL ski og skiskyting 50 000    10 000  

14 Den Gylne Tour Inderøy og Mosvik IL 20 000    10 000  

15 Kabaret Koret på Våja 50 000    0  

     SUM 1 790 000 740 000 455 000 485 000 455 000  
  

Funksjon 3770 Kunstformidling:  kr   60 000 

Funksjon 3850 Andre kulturaktiviteter:  kr 395 000



Vedlegg 3: Tilskudd og overføringer kultur – spesifisert 

 Budsjett 2017 - spesifikasjon tilskudd og overføringer, kultur, kirke og livssyn. Budsjettert under 410 Kultur og 
informasjon 

Funksjon   Fordeling 
tilskudd 
2013 

Fordeling 
tilskudd 
2014 

Fordeling 
tilskudd 
2015 

Fordeling  
tilskudd 
2016 

Fordeling  
tilskudd 
2017 

 Kommentar  

2310 Tilskudd E@ 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000  Samme tilskudd som i 2016  

2310 Tilskudd Barn og ungdom 56 000 56 000 56 000  71 000 71 000   

  Sum funksjon  356 000 356 000 356 000 371 000 371 000   

2330 Tilskudd folkehelsetiltak    52 000 52 000  

 Sum funksjon    52 000 52 000  

2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemm 396 000 400 000 398 000 398 000 400 000  Tilskudd frivillighetssentraler 

  Sum funksjon  396 000 400 000 398 000 398 000 400 000   

3750 Tilskudd Inderøy Museums- og hist.lag 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Mosviktun 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000   

3750 Tilskudd Bygdebok 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0   

3750 Jekta Pauline 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000  Søknad om økning til kr 100.000 

  Sum funksjon  124 000 1 124 000 1 124 000 1 124 000  124 000   

3770 Tilskudd musikkkorg 35 000 35 000 35 000 133 000 133 000   

3770 Tilskudd større arrangement (Soddjazz) 50 000 50 000 35 000 60 000 60 000 Også funksjon 3850. Jf. vedlegg 
større arrangement. 

3770 Tilskudd SNK (Nils Aas Kunstverksted) 235 000 235 000 261 000 250 000 480 000 Ekstratilskudd(2016) kr 230 000 
etter politisk vedtak.                 
Tilskudd kr 480 000 i 2017. 

3770 Tilskudd Dans i Nord-Trøndelag     170 000 170 000  

3770 Musikk i Nord-Trøndelag    150 000 50 000 Reduseres med kr 100 000 

  Sum funksjon  320 000 320 000 331 000 763 000 893 000   

3880 Tilskudd strøm skipark     25 000 Ny 

3800 Tilskudd idrett 138 000 138 000 138 000 140 000 140 000   

  Sum funksjon  138 000 138 000 138 000 140 000 165 000   

3850 Aktivitetstilskudd Barn og Unge 110 000 110 000 110 000 80 000 80 000   
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Funksjon   Fordeling 
tilskudd 
2013 

Fordeling 
tilskudd 
2014 

Fordeling 
tilskudd 
2015 

Fordeling  
tilskudd 
2016 

Fordeling  
tilskudd 
2017 

 Kommentar  

3850 Aktivitetstilskudd 68 000 68 000 68 000 145 000 78 000 Reduserte tilskudd kr 67 000 

3850 Tilskudd samfunnshus 22 000 22 000 22 000 22 000 0   

3850 Tilskudd andre org 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000   

3850 Tilskudd Inderøy kulturhus 500 000 515 000 500 000 500 000 500 000   

3850 Tilskudd Sandvollan samfunnshus 0 25 000 25 000 25 000 25 000   

3850 Tilskudd større arrangement 900 000 660 000 465 000 450 000 395 000 Også funksjon 3770. Jf. vedlegg 
tilskudd større arrangement. 

3850 Tilskudd Røra samfunnshus 250 000 250 000 200 000 150 000 120 000    

3850 Tilskudd anlegg/kulturbygg  80 000 80 000 80 000 80 000 80 000   

  Sum funksjon  2 050 000 1 850 000 1 510 000 1 472 000 1 298 000   

  Sum kulturtilskudd budsjettert 410 3 384 000 4 188 000 3 822 000 4 320 000 3 303 000   

3900 Den norske kirke  4 745 000 4 764 000 4 764 000 4 764 000 5 064 000 Økning på kr 300 000 

3920 Andre religiøse formål 120 000 120 000 120 000 170 000 170 000   

  Sum tilskudd kirke og religiøse formål 4 890 000 4 909 000 4 884 000 4 934 000 5 234 000   

 

Fordeling av tilskuddsmidler kultur 2017: 

Bundet i avtaler og tidligere praksis    kr 2 194 000 

Større arrangement(merket blå)    kr    455 000 

Kulturmidler inkludert kulturpriser 17. mai    kr    614 000 

SUM        kr 3 303 000        

 

 



 

                               

 
 

Vedlegg 4: 

Virksomhetsplaner 2017 

 
Pr 03.11.16 



Sentraladministrasjonen 

 
   Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Brukere 

Høyere grad av digital 
tjenesteyting 

Svarut er 
implementert 
og i bruk i all 
skriftlig 
korrespondanse 

Faktisk sjekk 80 % av all skriftlig 
kommunikasjon fra 
kommunen til 
brukere skjer 
elektronisk (gjelder 
korrespondanse 
som ikke er unntatt 
offentlighet) 

Innføring og implementering av Svarut 

Utredning innen helse- og 
omsorgstjenesten er 
gjennomført i løpet av 2017 

Rapporten med 
en anbefaling 
foreligger 

Faktisk sjekk Rapporten skal 
kunne danne et 
tilfredsstillende 
beslutningsgrunnla
g for det politiske 
styringsnivå for 
videre veivalg 

Sentraladministrasjon skal legge til rette for at prosjektleder for 
H/O-utredningen klarer å legge fram en utredning som viser 
framtidige utviklingsmuligheter for helse- og omsorgstjenesten 
i Inderøy kommune. Utredningen vil dermed være et viktig 
grunnlag for utviklingen av en helse- og omsorgstjeneste, som 
er tilpasset det framtidige utfordringsbildet i et økonomisk, 
faglig og demografisk perspektiv  

Optimalisere samarbeid 
med de private 
barnehagene (?)  

    

God igangsetting av 
driftsfase drift og 
vedlikehold AKSET kultur- 
og skolesamfunn 

Gode 
styringsrutiner 
mellom 
kommunen som 
eier og 
Kulturhuset AS 
som utfører 

Avviksregistrering 
 
 

Avvik fra vanlig drift 
holdes til det 
minimale. Dette vil 
si at brukere av 
bygningsmassen 
(elever og ansatte) 
er fornøyde 

- Fortløpende kommunikasjon mellom rådmann og 
styreleder 

- Drift av Kulturhuset AS holdes innenfor de økonomiske 
rammer som settes for selskapet 

- Selskapet etablerer gode internkontrollrutiner når det 
gjelder drift og vedlikehold 

- Det etableres avtaler mellom kommunen og selskapet som 
regulerer bl.a.: 

o Drift og vedlikehold av utearealer 
o Servicenivå ovenfor brukere av bygget 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Medarbeidere 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
tilfredshet 

Medarbeider- 
undersøkelse 
 

Snitt 4,5 for hele 
organisasjonen 

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i løpet av 2017 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 % I henhold til bearbeidet virksomhetsplan for HMS- og 
nærværsarbeid. Dette inkluderer også: 

- Aktiv bruk av kommunens bedriftshelsetjeneste i et 
forebyggende perspektiv 

- Aktiv bruk av Arbeidslivssenter 
- Bruk av eksterne bidragsytere, der hvor man vurderer 

dette som formålstjenlig 
- Økt fokus på relasjonsledelse 
- Frigjøring av arbeidsressurs hos personalrådgiver 

Bedre IKT-
tjenesteleveranse 

Færre avvik i 
løpet utover 
vanlig IKT-drift i 
løpet av 2017 

Faktisk sjekk pr. 
tertial – 
eksempelvis 
gjennom antall 
oppmeldte saker 
v/ Helpdesk 

Nedgang i antall 
avvik – tallfestes 
ikke 

Økt fokus på overordnet samarbeid mellom kommunens 
sentraladministrasjon og Inn-Trøndelag IKT. Samarbeidet skal være 
rettet mot driftsmessige utfordringer, men ikke minst rettet mot 
den strategiske videreutviklingen av IKT-tjenesten. 
Informasjonsarbeid i egen organisasjon om pågående prosesser i 
IKT-samarbeid er også et viktig tiltak i denne sammenheng  

Bedre implementering av 
innkjøpssamarbeidet 

   - Sterkere formalisering av samarbeidet 
- Sterkere forankring av samarbeidet i egen organisasjon 
- Være med på utvikling av samarbeidet, slik at kommunens 

interesser blir ivaretatt på en bedre måte (økt grad av med- og 
påvirkning i strategiske veivalg) 

God og hensiktsmessig 
møtestruktur 

 Faktisk sjekk  Det legges opp til en fast møtestruktur på stabsnivå og 
enhetsledernivå. På denne måten ønsker man å sikre en god 
sammenheng og informasjonsflyt, både oppover og nedover i 
organisasjonen. Dette gjelder også for de formaliserte 
møtepunktene med: 
- Politikken 
- Tillitsvalgte 
- Vernetjenesten 

Videreutvikle kommunens 
kvalitetssystem 

Økt bruk av 
EQS – og flere 
prosedyrer er 
lagt inn i 
systemet 

Faktisk sjekk Økt bruk i 
kommunens 
ordinære 
tjenesteproduksjon 
– tallfestes ikke 

I løpet av 2017 skal det jobbes mer intensivt med implementering 
av kommunens kvalitetssystem EQS. Dette skal bli et vanlig 
verktøy, både for å prosedyrefeste kommunens 
tjenesteproduksjon, men også for å melde avvik. Dermed vil EQS 
være et viktig verktøy for kommunens internkontroll 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

Økonomi 

God overordnet 
økonomistyring 

Avvik fra budsjett Regnskap/ +/- 2 % Systematisk og kontinuerlig gjennomgang av regnskap i 
enhetsledermøtene, samt individuelt, der hvor dette er 
påkrevd 
 
Levere utfyllende tertialmeldinger til det politiske 
styringsnivå og fortløpende orienteringer, der hvor dette er 
påkrevd. 
 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Samfunn 

Levere gode utredninger 
som grunnlag for politiske 
beslutningsprosesser, i riktig 
tid 

    

Følge opp/ sette i verk 
politiske vedtak 
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Sakshaug skole 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet  
 
 

Bruker- 
undersøkelser  
 
Direkte tilbake-
meldinger 

4,5 
 
 
Åpenhet, 
kommunikasjon 
 

- Kvalifiserte ansatte, trygge og tydelige voksne 
- Gode samarbeidsrutiner 
 
- Dialog 

Trivsel blant elever 
 
 

Bruker-
tilfredshet  
 
 

Elevunder-
søkelsen 
Foreldreunder-
søkelsen 

99 % - Aktivt arbeid med klassemiljø 
- Tidlig innsats ved negativ atferd 
- Revidering av handlingsplan mot mobbing 
- Trivselsledere 
 

God brukermedvirkning 
 

Opplevd god 
brukermed-
virkning 
 
Gjennomførte 
tiltak med 
bruker-
medvirkning 
 

Bruker- 
undersøkelser 
 
 
Referater fra 
gjennomførte 
møter 

4,5 
 
 
 
Månedlig 
Månedlig 
Minimum 2 pr. 
skoleår 

- Oppfølging av brukerundersøkelser i samråd 
med brukergruppene (elevråd, FAU, ansatte) 
 
 
- Elevrådsmøter 
- Møter i FAU 
- Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 
 

God læringskultur 
 

Motiverte elver 
og godt 
lærings-utbytte 
 

Brukerunder-
søkelser 
Kartleggings- 
prøver 
Nasjonale prøver 
Observasjon 
 

4,5 
 
Færre under 
kritisk grense, 
flere på nivå 3 i 
lesing. 
Delingskultur 

- Arbeide med felles standarder 
- Økt fokus på grunnleggende ferdigheter 
 
 
 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
 

- Gode samarbeidsrutiner 
- Fellesmøter for hele personalet med faglig og sosialt innhold 
minimum 3 ganger i semesteret 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
 

Høy nærværsprosent Årlig økning i 
tilstedeværelse 
 

Nærværs-
statistikk 

93 % - Arbeide med friskfaktorer 
- Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte 

God ledelse Opplevd god 
ledelse 

Medarbeider-
undersøkelsen 
 

4,5 - Medvirkning 
- Medarbeidersamtaler 

- Kompetanseheving 
- Ukentlige admin.møter og plangruppemøter 
 

Kultur for læring og 
fornyelse 
 

Aktiv deltakelse i 
utviklings-arbeid, 
felles praksis 

Nye felles 
standarder for 
Sakshaug skole 
 
Nye felles planer 
og rutiner i 
AKSET 
 

Tydelig felles 
praksis 
 
 
Felles planer for 
samhandling på 
plass før høsten 
2016 
 

- Ukentlig teamsamarbeid  
- Kompetanseheving 
 
 
- Regelmessig samhandling med de andre aktørene i AKSET 
kultur- og skolesamfunn 
 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +/– 2 % - Månedsrapportering annen hver måned 

- Medvirkning, bevisste prioriteringer 
 

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 
budsjett 
 

Månedsrapport 0 % - Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 
 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % - Kontroll av fakturagrunnlag 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
 

Antall artikler 
med positiv 
omtale 

Minimum ett 
oppslag pr halvår 
 

- Aktiv mot media og interessenter  
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Oppslag på 
hjemmesiden 

Oppslag om 
fellesaktiviteter i 
årshjulet 
 
Informasjon 
tilgjengelig 
under 
Informasjon  
 

Aktuelt 
 
 
 
Fortløpende/ 
gjeldende info 
alltid tilgjengelig 

- Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 
- Fast rutine ved utsending av informasjon til foresatte 
 

Et skolemiljø som oppleves 
trygt, mangfoldig og 
inkluderende  

 

Brukertilfreds-
het og 
tilbakemelding
er 
 

Elevunder-
søkelsen 
Foreldreunder-
søkelsen 
 

4,8 - Aktivt og tydelig arbeid for inkludering, mot mobbing 
- Samarbeid med foresatte og lokalmiljø  

Bruke nærmiljøet 
aktivt  
 

Innbyggertil-
fredshet med 
tilbud til barn 
og unge 
 
Gjennomførte 
tiltak for bedre 
oppvekst- og 
nærmiljø 
 

Brukerunder-
søkelser 
 
 
 
Dokumentert 
aktivitet 
 
 

4,5 
 
 
 
 
Tiltak i planer er 
gjennomført 
 
Nye initierte 
samarbeidstiltak  
 

- Følge opp samarbeid om overganger med 
barnehagene og ungdomsskolen 
- Foreldreskole 
- Befeste Inderøy bibliotek som vårt skolebibliotek 
- Samarbeide med Inderøy kulturskole gjennom 
Kulturkompis 
- Bruke friluftsområder i nærmiljøet ukentlig 
- Samhandle med lokale lag og organisasjoner, som Røde 
Kors og Saniteten, Sund folkehøgskole 
- Etablere nettverk innad i kommunen og med andre 
kommuner i Nord-Trøndelag (bl.a. gjennom lessenettverk og 
Kompetanse for mangfold) 
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Sakshaug barnehage 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
Beredskaps plan mot  
Mobbing i barnehagen 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

Ingen opplever 
utenforskap 

Følge opp og implementere kommunens beredskapsplan 
mot mobbing i barnehagen. 
Heve kompetansen hos hver enkelt ansatt. 

Fornøyde 
foreldre/foresatte 

Bruker-
tilfredshet 

Brukerundersøke
lse 

95 % Bruke foreldreundersøkelse fra UDIR 

 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Høy Nærværsprosent Nærvær Mnd.statstikk 93 % Følge opp I-A avtale, arbeidsglede - jeg gleder meg til å gå på 

jobb. 
Holdningsskapende 
arbeid- 
kvalitetskjennetegn 
jobbing 

Felles 
forståelse 

Tema i alle 
møter og 
samtaler 

Alle kjenner 
barnehagens  
mandat og 
verdigrunnlag 

Refleksjonsarbeid 

Ståstedsanalyse Undesøkelse Undersøkelse 
for ansatte  

Hva skal vi jobbe 
mere med/bli 
bedre på 

Bruke UDIR sin ståstedsanalyse 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 % Månedlige rapporter 

 
Alle brukere blir fakturert Redusert 

foreldrebetaling 
 
fakturagrunnlag 

 Mindre inntekt på foreldrebetaling 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Omdømmebygging 
Framsnakking 

Undersøkelse Innbygger 
undersøkelse 

Enheten er 
positivt omtalt 
lokalt 

Synliggjøre kvalitet gjennom samarbeid med heimene. 
Samarbeid med lag og foreninger, andre barnehager, 
skolene og 
Utdanningsinstanser som videregående og Nord Universitet 

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned 2 ganger pr.mnd Legge ut bilder av "hverdagsglimt" 
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Røra skole og barnehage 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

 

Trivsel blant elever Bruker-
tilfredshet 

Elevundersøkels
er 

99 % Fokus på psykososialt miljø i planer og i ulike fora. 
Utarbeide planer for dette. Tiltak gjennom året hvor 
mastring, trivsel og trygghet står i fokus. 

Økt læringsutbytte Bruker-
tilfredshet 

Kartlegginger  Hovedvekt av 
elever på nivå 2 og 
3 i NP, progresjon 
ved kartlegginger. 

Fokus på el 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 %  
Trivselstiltak for personalet både i og utenom arbeidstid. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 % Medfører reduksjon i antall plasser ved Inderøyheimen 

 
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 

budsjett 
Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontroll av fakturagrunnlag 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i Antall artikler  Flere ganger pr år Aktiv mot media og interessenter  
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
media 
Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned Ukentlig Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 

Synlighet/ Tilgjengelighet. Facebook Aktivitet. Ukentlig Aktiv bruk av fb som informasjon og motivasjonskanal. 
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Utøy skole og barnehage 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
Tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

God dialog med FAU og tette samarbeid med skole og 
heimen. 
Foreldreundersøkelse 

Trivsel blant elever Bruker-
tilfredshet 

Elevundersøkels
er 

99 % Elevundersøkelsen, tett dialog/samarbeid med elevråd.  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

Tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

Hms plan, 
 kulturelle og faglige opplevelser sammen.  
Stunder med god mat og trivelig prat. 
Se hverandre i hverdagen. 
 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 % j 
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 % Kontroll ved månedsrapportering og dialog med rådmann 

 
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 

budsjett 
Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontroll av fakturagrunnlag 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler 5 Flere ganger pr år Aktiv mot media og interesse organisasjoner i nærområdet. 

Aktiv bruk av nærområdet i læringssammenheng 
Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned 
1 

Annenhver måned Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 
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Mosvik skole og barnehage 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

 

Trivsel blant elever 
Mobbefritt læringsmiljø 

Bruker-
tilfredshet 

Elevundersøkels
er 

99 % Kontinuerlig arbeid for trivsel i elevgruppa 

Tilgjengelige tjenester for 
heim - skolesamarbeidet 

Brukertilfredsh
et 

Bruk av 
Mobilskole 
Informasjon på 
hjemmesiden 

Positive 
tilbakemeldinger 
på tjenestene 

Forbedre informasjonsflyten mellom heim - skole 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

Felles personalmøter barnehage – skole 
Trivselstiltak 
 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 % Følge opp på personalmøter 
Fokus på ledelse og 
relasjoner 

Medarbeidertilfredshet Medarbeider-
undersøkelse 

4,5 Ledelse på alle nivå som fokusområde 
Fokus på relasjonsledelse 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 %  

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 
budsjett 

Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontroll av fakturagrunnlag 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet 
 
 
 
 
 
 

Oppslag i 
hjemmesiden 
 

Antall artikler  Flere ganger pr år 
 

Månedsinfo 
Aktivitetsplan 
Revidere rutiner og regler 
Årsplan for barnehagen 
Referater fra samarbeidsorgan 

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned Ukentlig Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 

Yte god service med høy 
kvalitet 

Opplevd god 
kvalitet på 
tjenestene i 
barnehage og 
skole 

Årlig evaluering i 
barnehagen. 
Foreldre-
undersøkelsen 

Kontinuerlig Åpen og tilgjengelig barnehage og skole for bygda og 
brukerne. 
Samarbeide med lag og organisasjoner. 
Samarbeide med andre skolekretser. 

Bidra til at barn og unge 
får en trygg og god 
oppvekst 

Skolens- og 
barnehagens 
samfunnsmand
at 

Årlig evaluering i 
barnehagen. 
Foreldre-
undersøkelsen 

God deltagelse i 
undersøkelsene 

Godt samarbeid heim – skole 
Tidlig innsats til barnets beste 
Samarbeid med andre organisasjoner, enheter og etater  
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Lyngstad skole og barnehage 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 

Mobbefritt 
læringsmiljø for 
elevene 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

Ingen mobbes Ukentlig fokus på læringsmiljø i personalgruppen. 
Involvering av alle ansatte – alle har et ansvar. Være 
gode rollemodeller. Jobbe med relasjonsledelse.  

Aldersadekvat 
leseutvikling 

Bruker-
tilfredshet 

SOL Forventet 
leseutvikling jf. 
pyramiden 

Prioritering og fokus på kompetanse i kollegiet. 
Involvere foresatte i arbeidet.  

Beredskapsplan mot 
mobbing i barnehagen 

Bruker-
tilfredshet 

Brukerundersø
kelse 

Ingen mobbes Følge opp og implementere kommunen sin 
beredskapsplan mot mobbing i barnehagen. Heve 
kompetansen og beredskapen hos hver enkelt 
arbeidstaker.  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Nærvær Medarbeider- 

tilfredshet 
Mnd. statistikk 93 % Følge opp I-A avtalen, fokus på arbeidsglede, rettigheter og plikter.  

Lærende organisasjon Kartlegging Ståstedsanalyse To tiltaksområder Gjennomføre og følge opp ståstedsanalysen i skole. Involvering av 
hele personalet. Medbestemmelse og bevissthet.  

Holdningsskapende arbeid Felles forståelse Gjennomgående 
tema i møter og 
samtaler 

Alle kjenner 
barnehagens 
verdigrunnlag 

Bruke dokumentasjoner, praksisfortellinger og observasjoner som 
felles refleksjonsgrunnlag. Skolering i pedagogisk 
dokumentasjonsarbeid 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap +/- 2 % Månedlig rapportering, involvering av ansatte.  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Omdømmebygging Undersøkelse Innbyggerundersø Tydelig positivt Synliggjøre kvalitet gjennom godt heim - skole/barnehage 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 182 av 207 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
kommunalt og lokalt kelsen bilde av tjenesten 

på enheten 
samarbeid. Samarbeid med lag og foreninger.  
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Sandvollan skole og barnehage 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 

Mobbefritt 
læringsmiljø for 
elevene 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

Ingen mobbes Ukentlig fokus på læringsmiljø i personalgruppen. 
Involvering av alle ansatte – alle har et ansvar. Være 
gode rollemodeller.  

Aldersadekvat 
leseutvikling 

Bruker-
tilfredshet 

SOL Forventet 
leseutvikling jf. 
pyramiden 

Prioritering og fokus på kompetanse i kollegiet. 
Involvere foresatte i arbeidet.  

Beredskapsplan mot 
mobbing i barnehagen 

Bruker-
tilfredshet 

Brukerundersø
kelse 

Ingen mobbes Følge opp og implementere kommunen sin 
beredskapsplan mot mobbing i barnehagen. Heve 
kompetansen og beredskapen hos hver enkelt 
arbeidstaker.  

Ta i bruk nytt areal Brukertilfredshe
t 

Dialog personale 
observasjon av 
barn 

Nye muligheter 
utnyttes 

Gå gjennom eksisterende praksis og utnytte 
forbedringspotensialet. Innarbeide barnehagens langtidsplan. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Nærvær Medarbeider- 

tilfredshet 
Mnd. statistikk 93 % Følge opp I-A avtalen, fokus på arbeidsglede, rettigheter og plikter.  

Lærende organisasjon Kartlegging Ståstedsanalyse To tiltaksområder Gjennomføre og følge opp ståstedsanalysen i skole. Involvering av 
hele personalet. Medbestemmelse og bevissthet.  

Holdningsskapende arbeid Felles forståelse Gjennomgående 
tema i møter og 
samtaler 

Alle kjenner 
barnehagens 
verdigrunnlag 

Bruke dokumentasjoner, praksisfortellinger og observasjoner som 
felles refleksjonsgrunnlag. Skolering i pedagogisk 
dokumentasjonsarbeid 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap +/- 2 % Kan medføre vakanse i stillinger i barnehagen. Månedlig 

rapportering. 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Omdømmebygging 
kommunalt og lokalt 

Undersøkelse Innbyggerundersø
kelsen 

Tydelig positivt 
bilde av tjenesten 
lokalt 

Synliggjøre kvalitet gjennom godt heim - skole/barnehage 
samarbeid. Samarbeid med lag og foreninger.  

Bli øvingsbarnehage for 
Nord Universitet 

Telling  Gjennomføre 
avtale med 
universitetet  

Få tilgang på nytt 
fra vårt fagområde 

Ta imot studenter fra høsten 2017. Minst 2 av ped.lederne får 
opplæring i oppgaven somøvingslærer. 
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Inderøy ungdomsskole 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 
Brukere 

Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet. 
 

Opplevd god 
service. 
 

Opprinnelig var 
resultatene fra 
innbyggerundersøkelsen 
ment å være målemetode. 
I og med at denne ikke 
gjennomføres jevnlig, må 
foreldreundersøkelsen 
benyttes i år hvor denne 
gjennomføres.  

4,5 
(Innbyggerundersøkelsen) 
For foreldreundersøkelsen 
må tilbakemeldingene 
vurderes separat. 
 

Kontinuerlig forbedringsarbeid i 
forhold til våre rutiner. 
Innbyggerundersøkelsen 
gjennomføres ikke årlig, og 
svarene i foreldreundersøkelsen 
bør kunne brukes årene 
innbyggerundersøkelsen ikke 
gjennomføres. 

Godt samarbeid mellom 
heim og skole 

Opplevd god 
brukermedvirkning 
 

Foreldreundersøkelsen Positive tilbakemeldinger 
fra foresatte i forhold til 
medvirkning  

Systematisk jobbing for å sikre god 
avvikling av elevsamtaler, 
kontaktmøter og andre 
samarbeidsmøter. 
Legge til rette for aktiv 
foreldremedvirkning ved skolen, 
bl.a. gjennom månedlige møter 
med foresatte i FAU. 

Sikre god informasjon fra 
skolen til heimen 

Gode internettsider 
 

Brukerundersøkelser Positive tilbakemeldinger til 
skolen på informasjon som 
gis til de foresatte 

Kontinuerlig forbedringsarbeid i 
forhold til våre rutiner. 
Bruke Mobilskole aktivt i 
informasjonsarbeidet. 

Tilby høy kvalitet på våre 
tjenester (undervisning) 

Godt kvalifiserte 
ansatte 

GSI 100 % dekning med 
godkjent arbeidskraft 

Grundig jobbing med rekruttering 
av riktig kompetanse sett i forhold 
til skolens behov 

 
 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Tilbakemeldinger i 
medarbeidersamtaler 

Opplevd godt arbeidsmiljø Ta ansatte på alvor. Gjennomføre 
medarbeidersamtaler med alle 
ansatte. Satse på trivsel og fysisk 
aktivitet på arbeidsplassen. 
Jobbe med kommunikasjon på 
arbeidsplassen. 

Høy tilstedeværelse  Registrert Rapportering i Agresso 92 % tilstedeværelse Aktiv og systematisk bruk av IA-tiltak 
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sykefravær for å unngå frafall. Jobbe med 
trivselstiltak på arbeidsplassen. 
Klargjøre forventninger og krav. 
Jobbe med å forbedre det fysiske 
arbeidsmiljøet.(Inneklima 
naturfagrom og sløyd). 

 
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap +- 2 % Hyppig bruk av rapportmodul i Agresso for å kunne 

regulere forbruk ved behov for det. 
Grundig jobbing med behovsvurdering og finansiering før 
utlysning av stillinger. 

 
Samfunn 
Bidra til økt tilflytting av 
barn og unge i skolealder 
til kommunen, godt 
omdømme 

Innbyggerstatistikk 
Opplevd godt 
omdømme 

Registrere 
tilflytting for 
aldersgruppen 
13-15 år 
 

Flere skal flytte 
til kommunen 
enn fra 
kommunen 
 

Jobbe med omdømme. Omdømme skapes av hvordan vi 
oppfattes av innbyggerne. Være aktiv i medier i forhold til 
å framstå som en attraktiv skole og kommune. 
Jobbe godt med våre satsingsområder som kan skape 
slike ringvirkninger.  
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Bistand og Omsorg 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 
Økt fokus på 
forebygging 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

5,0  Oppfølging og utarbeidelse av tiltak ut fra resultater 
fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 
2016 

 Forebyggende hjemmebesøk for eldre 
Økt bruk av 
velferdsteknologi 

Antall tiltak Profil 10 tiltak  Kompetansetiltak blant ansatte 
 Veiledning av brukere  
 informasjonsarbeid 

Økt 
brukermedvirkning 
 
 
 
 

Opplevd 
brukermedvirkning 

Brukerundersøk
elser 
Antall klager 

5,0  Oppfølging og utarbeidelse av tiltak ut fra resultater 
fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 
2016 

 Involvere brukere og pårørende på system og 
individnivå. 

 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse – igangsette tiltak i 
forhold til resultater 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 %  
Forankre visjon, verdier 
for virksomheten 

   Felles samling for hvert enkelt tjenesteområde 

Redusere bruk av 
deltidsstillinger – 
forhindre uønsket deltid 

 Egen kartlegging  Gjennomføre kartlegging av uønsket deltid – resultatet skal 
danne grunnlag for videre tiltak. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 %  

 
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
budsjett 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontroll av fakturagrunnlag 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler  Flere ganger pr år Aktiv mot media og interessenter  

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned Ukentlig Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 

Redusere sosiale ulikheter  Antall tiltak -
arbeidspraksis 

20 personer/tiltak Enheten skal være en arena for 
språkpraksis/arbeidsutprøving m.m 

Utvikle samarbeid med 
frivillige lag/org og 
frivilligheten 

   Etablere strukturer for samarbeid med frivillige lag/org, 
frivilligheten 

 
 

Tjenesteområde institusjon Funksjon: 2530 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

Oppfølging og tiltak i forhold til resultater fra 
undersøkelsen i 2016.  

- Brukermedvirkni
ng 

  1- 2 g. pr. 
år. 

Oppfølging av primærkontakt/pårørende 
samarbeid, innkomstsamtaler gjennomføres. 
Pårørende samtaler settes i system og 
gjennomføres.  
 

- Livsgledesykehje
m 

 Kvartalsrappo
rt-er 

Godkjent 
resertifisering 

Videreføre arbeidet i hverdagen 

- Ernæringsansvarli
g på hver 
sykeheim 

 Vektkontroller Månedlig veiing 
og ved endring 
i helsetilstand. 
Innkomstvekt 

Primærkontaktene får ansvar for oppfølging av 
ernæringsstatus til den enkelte beboer  
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Tiltaksplan/målsettin
g med opphold 

  Til alle 
pasienter/bebo
ere 

Profil opplæring 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
(eksempel) 

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse, 
gjennomgang av resultat og iverksetting av 
handlingsplan og aktuelle tiltak i samarbeid med 
ansatte –handlingsplan - settes opp på personalmøte 
God og tilstrekkelig informasjon fra ledelsen på 
avd./personalmøter (bidrar til mer "ro" i 
arbeidsmiljøet) 
 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 %  Tett oppfølging av sykmeldte, tilrettelegginger, 
funksjonsvurderinger, nært og aktivt samarbeid med 
Nav, tettere dialog med legene,   

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +/- 2 % Innføre nye rutiner for innleie av vikar (Web 

basert) 
 
 

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 
budsjett 

Månedsrapport 0 % Gjennomgang av fastlønnsoversikt med 
enhetsleder hvert kvartal 
Gjennomgang med ansatte om økonomiske 
tiltak(skape en forståelse, ansvarliggjøring av 
den enkelte ansatt) 
 

Alle brukere blir Avvik fra Månedsrapport 0 % Ukentlig gjennomgang av vedtak 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

fakturert tildelt tjeneste / 
fakturagrunnla
g 

     
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler  Flere ganger pr 

år 
Aktiv mot media og interessenter – 
(Inderøyningen, face book) –  
Avd.sykepleierne har overordnet ansvar for at det 
blir lagt ut positive oppslag i media.  

Oppslag på 
hjemmeside
n 

Antall pr 
måned 

Ved behov  

Omdømmebygging    Delta på bedriftsmesser og praksisforberedende 
dag, – bidra til bedre rekruttering  

Utredningsarbeid  Møter med 
prosjektlede
r 

  Aktive bidragsytere i utredningsprosessen 

 

Tjenesteområde hjemmetjenesten Funksjon: 2540/ 2541  

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Serviceerklæri
nger 
 

4,5 
 

-Husmøter på Næss og omsorgsleiligheter 
Inderøyheimen for gjensidig informasjon. 
-Gjennomgang av serviceerklæringene for å 
avklare forventning 
-Tilgjengelige tjenester med kompetente pleiere, 
24/ 7 
- Utvikle samarbeidsprosedyrer internt for å heve 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

kvaliteten på overføring av pasienter innad i 
kommunen 
- Sikre pasientene nødvendig bistand i egen heim 
for å unngå innleggelse i sykehus/ institusjoner 
-Implementere hverdagsrehabilitering 
- Mer aktiv bruk av iplos i evalueringsarbeidet for 
å fange opp endring i helsetilstand, for å 
iverksette riktig bistand til riktig tid. Dreie fokus 
fra hjelpebehov til mestring. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
 

-Gjennomføre medarbeiderundersøkelse vår 2017. 
-Kompetansekartlegging og -planlegging for å heve 
grunn- og spesialkompetansen, for å møte framtidas 
behandlingskrevende pasienter. 
-Tiltak i HMS- planen skal gjennomføres. 
 
 
 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 %  -God oppfølging og synlig ledelse for ansatte som er 
på jobb. 
-God oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging så 
langt det er mulig 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 % -All innleie skal vurderes kontinuerlig 

-Sykefraværet er en utfordring og har ført til 
ekstrautgifter på overtidsbudsjettet i 2016. Det 
tilstrebes å ha faste ansatte i alle stillinger. 
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Rekruttering vil bli et satsningsområde.  
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 

budsjett 
Månedsrapp
ort 

0 % Gjennomgang av fastlønnsoversikt med 
enhetsleder hvert kvartal 

Alle brukere blir 
fakturert 

Avvik fra 
tildelt tjeneste 

Månedsrapp
ort/ 
fakturagrun
nlag 

0 % God kontroll på fakturalistene. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler  Flere ganger pr 

år 
Aktiv mot media og interessenter  

Oppslag på 
hjemmeside
n 

Antall pr 
måned 

2 gg.pr. måned Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 

 Oppslag på 
hjemmesida 
og i media 

Antall besøk 10 pr. måned Forebyggende hjemmebesøk 
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Helse og rehabilitering 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

 

Trivsel blant elever Bruker-
tilfredshet 

Ungdata 99 % Planlegge å gjennomføre Ungdata kartlegging våren 2017 i 
samarbeid med ungdomsskolen og videregående 

 Sammenligne 
resultat i 
kommunen 
med landsgj. 

  Bruke data i planarbeid og forebyggende tiltak 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

5,0 ble snittet på 
undersøkelsen i 
2015 

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse i 2017 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 % Fokus på forebyggende arbeid og HMS-plan med tiltak  
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 % Se budsjettkommentar 

 
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 

budsjett 
Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Kontrollere egenbetaling 
og tilskudd 

Avvik fra 
budsjett 

Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapport 

Prosjekt 2027 Avvik fra 
budsjett 

Rapporter til 
styringsgruppe 

0 % Kontrollere ved månedsrapport og til styringsgruppe 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler  Flere ganger pr år Aktiv mot media og interessenter  
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned Ukentlig Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 
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Flyktningetjenesten 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

 

Trivsel blant elever Bruker-
tilfredshet 

Elevundersøkels
er 

99 %  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

5,0 ble snittet på 
undersøkelsen i 
2015 

HMS-plan for hver tjeneste 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 %  
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 % Medfører reduksjon i antall plasser ved Inderøyheimen 

 
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 

budsjett 
Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontroll av fakturagrunnlag 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler    

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned   
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NAV-Inderøy 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

70 % 
brukertilfredshet 

1. Overholde frister for oppgaven: «Kontakt bruker» 
2. Fokus på verdier i Nav – møte med bruker – god 

kommunikasjon. 
3. Bistå brukere til å ta i bruk nye 

selvbetjeningsløsninger – frigjøre tid til brukere 
med behov for tett oppfølging. 

 
Bistå brukere så de 
kommer seg i arbeid. 

Målekort. 
(Formidling og 
overgang til 
arbeid) 

Statistikk 
fagprogram 

Levere på de ulike 
indikatorene på 
målekoret 

1. Videreføre prosjektet: «Tett oppfølging» 
2. Tett samarbeid med markedskontakter i TO. 
3. Fast status-møter hver uke på avdelingene. 
4. Deltagelse i månedlig utviklingsdialog med 

Fylkeskontoret. 
Ingen ungdommer på 
passiv sosialhjelp 
 

Kostra/fagprog
ram 

Statistikk 
Kostra/Socio 

Aktivitet senest en 
måned etter 1. 
kontakt 

1. Videreføring av prosjektet: «Tett oppfølging.» 
2. Faste Ungdomsmøter – god oversikt/lister. 
3. Samarbeide i TO- felles Ungdomsteam 
4. Søke ungdommer inn på Jobbhus, kultur-patrulje, 

bruk av KVP og arbeid for sosialhjelp. 
5. Tett samarbeid med OT – tjeneste og 

Fylkeskommune 
 

Integrering av flyktninger i 
arbeidslivet. 

Fagprogram/st
atistikk 

Statistikk 
Kostra/socio 

70 % aktivitet 
senest 2 måneder 
etter 1. kontakt 

1. Videreføring av prosjektet: «Tett oppfølging» 
2. Tett samarbeid med Flyktningetjenesten. 
3. God kartlegging og bruk av tolk ved behov. 
4. Aktiv bruk av tiltak – bruke handlingsrommet. 
5. Utrede felles Flyktningeteam i tjenesteområdet.  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø. 
(Fremmer folkehelsen) 

Medarbeider- 
tilfredshet 

HKI- 
undersøkelse 
stat – høsten 
2017 

Energiscore som 
snitt for fylket 

Følge opp tiltak og mål i HMS-plan. 
 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 % Aktivt nærværsarbeid og tett sykefraværs-oppfølging. 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
HMS/Sikkerhet Medarbeidertilfredshet Medarbeider-

undersøkelse – 
sikkerhet. (Stat) 

Score som snitt 
for Fylket 

1. Følge opp plan og rutiner for sikkerhet utarbeidet 
for Nav Inderøy. 

2. Øvelse med ansatte 2 ganger pr. år. 
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring. 
Reduksjon av antall 
sosialhjelps-mottakere. 

Avvik fra 
budsjett 

Regnskap/Socio +/- 2 % 1. Systematisk oppfølging av forbruk på økonomisk 
sosialhjelp, gjennomgang av lister/brukere i faste 
møter.  

2. Videreføre prosjektet: Tett oppfølging.  Ytterligere 
nedgang i forbruk i årene som kommer.  

 
Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 

budsjett 
Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Refusjonskrav til statlig 
Nav - 

Avvik fra 
budsjett 

Månedsrapport 0 % Kvartalsvis -   refusjonskrav. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synliggjøre Nav sitt 
samfunnsoppdrag: Flest 
mulig i arbeid. 

Oppslag i 
media 

Antall artikler  Flere ganger pr år Aktiv mot media og interessenter. Løfte fram gode historier 
ifht. Inkludering av ungdom og flyktninger. 

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned Flere ganger pr. år Oppdatere og forbedre informasjon om Nav på 
hjemmesiden. 

Utvikle et godt samarbeid 
med næringsliv og skole. 
Få bedrifter til å ta et 
samfunnsansvar. 
 

Brukertilfredsh
et 

Bedriftsundersø
kelse – stat, og 
målekort. 

Nå målekrav stat: 
Bedriftskontakt 

1. Godt samarbeid med Markedskontaktene i TO. 
2. Tett oppfølging av alle bedrifter i kommunen. 
3. Videreføre og utvide faste avtaler om praksisplasser 

med enheter i kommunen. 
4. Fast samarbeid med Fylkeskommune og OT-

tjeneste. 
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Kultur og fritid  

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Registrere 
tidsbruk 
.  

Følge frister 
 

Opplæring – kurs 
 

Tilgjengelig tjenester God 
informasjon på 
hjemmeside 
mm 

Tilbakemelding 
fra brukerne av 
tjenestene 
Ulike 
undersøkelser på 
tjenestene 

Høy 
brukertilfredshet. 

Rask tilbakemelding på faglige henvendelser. 
Oppdatert tjenestekatalog på hjemmesiden 
Få på plass digitalt kartarkiv på hjemmesiden. 

God brukermedvirkning Opplevd god 
brukermedvirk
ning 

Tilbakemelding 
fra brukerne 

Høy 
brukertilfredshet 

Tilrettelegge for god medvirkning. 
Delta der kulturen skjer. 
Etablere nettverk. 

 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Medarbeidere 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
tilfredshet 

Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
 

 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 90 %  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

Økonomi 

God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap/ +/- 2 %  

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra budsjett Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Samfunn 

Synlighet Oppslag i media Antall artikler  8 ganger pr år Aktiv mot media og interessenter  

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned 2 pr mnd. Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut informasjon 
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Inderøy Kulturskole 

 
   Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Brukere 

Kulturskolen har god 
kvalitet på 
tjenestetilbudet!  
 
Kulturskole for alle! 
 
 
 
 
Tverretatlig samarbeid, 
kultur og helse 

Bruker- 
tilfredshet 

Direkte 
tilbakemeldinger 
 
 

4,5 
(eksempel) 

Gjennomgang og implementering av ny rammeplan for 
kulturskolen, "Mangfold og fordypning". Lag lokale 
fagplaner med veiledning fra rammeplanen. 
 
Opprettholde samarbeidet med flyktningetjenesten om en 
gratisplass pr barn i kulturskolen.  

 
Støtte til foreldrebetaling for de med lav betalingsevne via 
søknad hos NAV.  
 
Videreføre arbeidet med prosjektet Musikkvitamin. 
Forutsetter gode økonomiske rammer. (Se egen 
prosjektbeskrivelse). 

Kulturskolen har god 
elevmedvirkning. 
 
Kulturskolen har et godt 
og inkluderende 
læringsmiljø. 
 
Kulturskolen har fokus på 
mestring og god øvekultur. 
 

Bruker-
tilfredshet 

Stabil elevmasse 
 
Oppmøte- 
Statistikk 
 
Søkertall  
 
 
Kommunikasjon 
og 
tilbakemeldinger 

Kulturskolen har 
god elev-
medvirkning. 
 
Kulturskolen har 
god kvalitet på 
rom og utstyr. 
 
Kulturskolen har 
et godt og 
inkluderende 
læringsmiljø. 
 

Re-etablere Samarbeidsutvalget for kulturskolen. 
 
Tilrettelegge for øve-muligheter for elever. 

 
Sørge for gode rammer på undervisningstid og ressurser. 
 
Etablere gode samarbeidstukturer for kommunikasjon og 
samarbeid mellom skole og elev/hjem. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Medarbeidere 

Kulturskolen har et godt 
psykisk og fysisk 
arbeidsmiljø.  
 

Medarbeider- 
tilfredshet 

Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

Bidra til samarbeid og utvikling mht. innhold og nye tilbud 
lokalt i AKSET. God utnyttelse av fagkompetanse. Utvikle flere 
hele stillinger.   
 



Økonomiplan for 2017 - 2020 
 

Side 200 av 207 

Åpenhet, raushet og 
respekt innad og utad er 
standard for 
samværskultur.  
 

Legge til rette for god kompetanseutvikling. 
 
Innarbeide trivselsreglementet for AKSET  
 
 

Kulturskolen har høy 
nærværsprosent.  
 

Nærvær Medarbeider- 
undersøkelse 
 

 Legg til rette for god medvirkning med åpenhet og respekt. 

Jevnlig medarbeidersamtaler 

Mer planmessig fokus på HMS-arbeid 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

Økonomi 

God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap/ +/- 2 %  

Kulturskolen har god og 
jevn kommunikasjon med 
samarbeidsparter, 
kommuneadm. og politisk 
nivå. 

   Sikre god informasjonsflyt mellom kulturskolen og 
kommuneadministrasjon og politisk nivå. Minst ett 
temamøte med politisk nivå i semesteret 
 
 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Samfunn 

Kulturskolen skal være et 
synlig og tilgjengelig 
ressurssenter, som gir god 
informasjon.  
 
Kulturskolen styrker skole 
og oppvekst med sin 
fagkompetanse og 
praktisk-estetiske 
læringsmetoder. 
 
Kulturskolen arbeider for 
mangfold og inkludering 

Oppslag i 
media 

Antall artikler  
 
Aktiv web-side 
og FB-side 

 Sørge for jevnlig god omtale om arrangement, tilbud og 
aktivitet. 
Bruk hjemmeside og facebook aktivt. 
Flere medarbeidere skal få kompetanse til å legge ut 
informasjon. 
 
 
Videreføre og utvikle samarbeidet med de andre aktørene i 
AKSET.  
Styrke og utvikle kulturkompis i samarbeid med 
grunnskolen. 
Etablere et teatertilbud i samarbeid med ivgs.  

 

Iverksette prosjektet "Flere farger på Inderøy".  

(se egen prosjektbeskrivelse) 
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Inderøy Bibliotek 

 
   Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Brukere 

Mål 1  
Bidra til utvikling i tråd med 
nasjonal satsing – ny 
biblioteklov og «Nasjonal 
bibliotekstrategi», gjennom 
utvikling av biblioteket som 
møteplass og arena for 
formidling, samtale og 
debatt. 

Bruker-
tilfredshet 
 
Utviklingstall 

Nasjonal-
statistikken 

  Gjennomføre planlagte litteratur – og 
formidlingsarrangementer for barn, ungdom og 
voksne – lage halvårlige arrangementskalendre. 

 Delta i «Operasjon lesesommer 2017» for 1.-7. klasse. 

 Gjennomføre lesefester for barn vår/høst. 

 Samarbeid med Inderøy mållag om Nynorsk lesering. 

 Oppfølging av leseombuds- og depotordning, 
hyppigere depotskifte ved institusjonene. 
 

Mål 2 
Utvikle biblioteket som 
pedagogisk arena og sosial 
møteplass for elever og 
lærere ved Inderøy 
videregående skole, Inderøy 
ungdomsskole og Sakshaug 
skole 

Bruker-
tilfredshet 
 
Utviklingstall 

Elev-
undersøkelsen 
 
Nasjonal-
statistikken 
 

  Bidra til samarbeid og utvikling mht. innhold og nye 
tilbud lokalt i AKSET. 

 Deltagelse i ulike utviklings- og samarbeidsprosjekter 
på AKSET (f.eks. engelskprosjektet, leseutvikling mv.) 

 Revidering av skolebibliotekplanene i samarbeid med 
Sakshaug skole og Inderøy ungdomsskole. 

 Utvikle lokal skolebibliotekplan i samarbeid med 
Inderøy videregående skole – nye tiltak: tips til 
særemne, bokprat ny ungdomslitteratur, lunsjbokprat 
for ungdom. 

 Få i gang lærebokrommet, slik at utlån og innlevering 
for skolene vil være mest mulig praktisk og 
gjennomførbart. 

 Litteraturformidling rettet mot INDUS- og IVGS-elvene 
gjennom bokprat, prosjekter, leseaksjoner mv. 
(planlagt i de lokale skolebibliotekplanene) 

Mål 3 
Bidra til integrering og 
mangfold 

    Etablere kontakt tettere med flyktningetjenesta 
(skoledelen) slik at biblioteket blir en av deres arenaer 
i norskopplæringa.  

 Utvikle nye integreringstiltak i AKSET – i samarbeid 
med kulturskolen og de øvrige aktørene (Kulturkafé) 

 Samarbeid med frivilligheten, Røde kors omsorg 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Medarbeidere 

Inderøy bibliotek skal ha 
et trygt og utviklende 
arbeidsmiljø 

    Gjennomføre medarbeidersamtaler 

 Jevnlige personalmøter 

 Mulighet for kursdeltakelse og kompetanseheving 

 Mer planmessig fokus på HMS-arbeid 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  

Økonomi 

God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap/ +/- 2 %  

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 

Samfunn 

Inderøy bibliotek skal være 
synlig i lokalmiljøet 

Oppslag i media Antall artikler  Flere ganger pr år  Annonsere og skaffe omtale omkring arrangementer 
og tiltak  

Oppslag på 
hjemmesiden 

Antall pr måned Ukentlig  Bruke både hjemmeside og facebook aktivt 

 Ta i bruk Instagram 

 Flere medarbeidere skal kompetanse til å legge ut 
informasjon 
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Kommunalteknikk 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

Yte best mulige leveranser innen for gitte økonomiske 
rammer. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

 Etablere møtestruktur i enheten for 
informasjonsutveksling/fagoppdateringer og arbeide for 
en god organisering av enheten 

Høy nærværsprosent Nærvær Mnd.statistikk 93 %  Tilby delfinansiering av fysikalsk behandling dersom 
sykemelding unngås 

 Oppmuntre arbeidstaker til å varsle tidlig for å kunne 
planlegge tiltak i forkant av en eventuell sykemelding. 

Kultur for læring og 
fornyelse 

Opplevelse av 
læring, 
utvikling og 
fornyelse 

   Legge til rette for at ansatte har muligheten til å dra på 
kurs. 

 Se på muligheten for å arrangere internkursing eller 
arrangere kollokvier på Inderøy. Invitere nabokommuner 
som foredragsholdere. kunnskapsutveksling 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap/ +/- 2 %  

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 
budsjett 

Månedsrapport 0 % Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % Kontroll av fakturagrunnlag 

 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
Antall artikler  Flere ganger pr år Aktiv bruk av kommunal informasjon i Inderøyningen. 

Oppslag på Antall pr måned månedlig  Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2017 
hjemmesiden informasjon 

 Informasjonen på nettsidene oppdateres, og 
sidestrukturen forbedres 

Synlighet     Profilering av arbeidsklær og kommunebiler 
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Næring 
 

1. Hva gjør vi? 
Virksomhetsområdet  
 

Virksomhetsområdet omfatter funksjonen kommunal næringsvirksomhet. Dette er et sentralt tjenesteområde for at kommunen skal 
være en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nyetablerere. Et annet viktig aspekt er å oppnå målsettingene med positiv 
befolkningsutvikling. En viktig del av virksomhetsområdet er å være en utfordrer og kobler for etablert næringsliv og nyetablerere 
slik at Inderøy kommune kan bidra med - eller formidle etterspurt kunnskap og kompetanse. Næringsutvikling i Inderøy kommune 
forstås som et samarbeid med den hensikt å koble kunnskap og mennesker for å lykkes med utvikling og verdiskaping i fellesskap. 
 
2. Hvorfor gjør vi det? 
Hovedmål for næringsarbeidet  

o Inderøy kommune skal være den prioriterte kommune for etablert næringsliv og nyetablerere.  

o Inderøy kommune skal være en aktiv støttespiller for tilrettelegging av næringsareal i hele kommunen.  

o Gjennom veiledning og bruk av næringsfond skal verdiskaping økes blant annet med vekt på lokale ressurser. Målet er en vekst i 

sysselsettingen i Inderøy på 10 %.  

o Inderøy kommune vil aktivt delta sammen med de øvrige kommunene i regionen i arbeidet med å styrke regionens konkurransekraft 

om sysselsetting og næringsetableringer. 

o Å nå sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket.  

Delmål for næringsarbeidet 
 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov. 

 Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgivning for å styrke og utvikle næringslivet samt arbeide for knoppskytning. 

 Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal sammenheng. 

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt perspektiv. 

 Kommunen skal initiere aktiv utviklingsdialog med eksisterende næringsliv og jobbe aktivt med motivering til etablering av nye 

bedrifter. 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy. 

 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet. 

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv. 
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 Utvikle vei og annen infrastruktur (bredbånd). 

 Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt-Norge. 

 Arbeide for å kunne tilby kontorlokaler til vederlagsfritt utlån etter bestemte kriterier. 

 
3. Hvordan gjør vi det? 
Kjennetegn1 for å lykkes i utøvelse av utviklingsrollen etter vår visjon "Best – i lag": 

1) Politikere og administrasjon må spille på lag og legge et grunnlag for utøvelse av rollen. 

2) Ta en offensiv rolle (proaktiv) uten å ta ansvaret fra næringslivet og andre 

3) Bygg nettverk med viktige støttespillere 

4) Bli gode til å spille på lag med berørte – krever jevnlig dialog og møter 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Illustrasjon som viser virksomhetsområdets utviklingsprofil 

Evaluering av kommunene som førstelinje i 
småskala næringsutvikling2: 
Hva begrunnes med at kommunen er 
førstelinje 

o Kommunen er nærmest 

innbyggerne og det lokale næringslivet 

o Kommunen har ansvar for å utvikle robuste lokalsamfunn 

o Kommunen har også ansvar for avgjørende oppgaver som lokal infrastruktur og planlegging 

Nettverksbygging og erfaringsutveksling er viktig for motivasjon, erfarings- og kunnskapsutveksling 

                                                 
1 "Kommunen som næringsutvikler" – dokumentasjon og funn i småkommuneprosjektet gjennomført vinteren 2013-2014 med besøk i 41 kommuner skrevet av Margrete Haugum, Seniorforsker ved 
TFoU. 
2 ECON-rapport nr. R-2007-030 

Bredbåndsansvar er 

lagt til næring hvor 

utbygging av 

Vudduvegen startes i 

2016. Straumen – 

Skarnsundet startes i 

2017. 

Resultat 
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Viktige forhold for vellykket utviklingsarbeid 
o Større lokal oppmerksomhet 

o Kompetanseheving på næringsutvikling (næringsutvikling er komplekst) 

o Kommunestørrelse har ingen betydning 

4 Hva er våre mål? 
Strategisk næringsplan 2013-2025 har en handlingsplan som besriver diverse handlingsområder – det henvises til planen for en 
nærmere beskrivelse av dette. 
 
 

 

 
 


