
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
Årsrapport 2015 

 
 

 



 
 

2 
 

 

INNHOLD 
 
 

FORORD ....................................................................................................................................... 4 

DEL 1: ÅRSBERETNING .................................................................................................................. 4 

1. INNLEDNING ........................................................................................................................ 4 

2. DRIFTSRESULTAT OG FORKLARINGER PÅ AVVIK .................................................................... 6 

ÅRETS MINDREFORBRUK ........................................................................................................................... 6 
NETTO DRIFTSRESULTAT ............................................................................................................................ 6 
RESULTAT PR. ENHETENE OG FORKLARINGER PÅ AVVIK ................................................................................... 7 
FRIE INNTEKTER ..................................................................................................................................... 14 
FONDS ................................................................................................................................................. 15 

3. INVESTERINGSREGNSKAPET OG FORKLARING AV AVVIK ...................................................... 16 

4. FINANSFORVALTNING ........................................................................................................ 20 

FORVALTNINGEN AV KOMMUNENS LIKVIDE MIDLER ..................................................................................... 20 
FORVALTNING AV KOMMUNENS LÅNEPORTEFØLJE ....................................................................................... 21 
SAMMENSETNING OG VERDI AV LÅN ......................................................................................................... 22 
AVDRAG PÅ LÅN .................................................................................................................................... 23 

5. INTERNKONTROLL .............................................................................................................. 25 

6. ARBEIDGSIVERPOLITIKK ...................................................................................................... 26 

REDEGJØRELSE LIKESTILLING .................................................................................................................... 26 
HELTID ................................................................................................................................................. 26 
ETISK STANDARD ................................................................................................................................... 26 
NÆRVÆR .............................................................................................................................................. 26 

7. UTVIKLINGEN I DE ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER. RISIKOVURDERING. STRATEGIER OG 
OPPFØLGING .............................................................................................................................. 28 

DEL 2: ÅRSRAPPORT ................................................................................................................... 29 

8. INNLEDNING ...................................................................................................................... 29 

9. POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING .................................................................... 29 

9.1 POLITISK ORGANISERING ................................................................................................................... 29 
9.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING ......................................................................................................... 30 

10.     DET KOMMUNALE PLANSYSTEM OG ÅRSRAPPORTENS PLASSERING I DETTE ....................... 31 

11.     GENERELT OM KOMMUNENS DRIFT OG SATSNINGSOMRÅDER ........................................... 32 

12.     MÅLOPPNÅELSE FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE ................................................................ 33 

12.1 VIRKSOMHETSOMRÅDE ADMINISTRASJON .......................................................................................... 33 
12.1.1 Sentraladministrasjon og IKT ............................................................................................. 33 
12.1.2 Plan, landbruk og miljø ...................................................................................................... 34 

12.2 VIRKSOMHETSOMRÅDE OPPVEKST .................................................................................................... 35 
12.2.1 Fellesadministrasjon for skole og barnehage .................................................................... 36 
12.2.2 Utvikling i antall barn i skole og barnehage ...................................................................... 36 
12.2.3 Aktivitet i 2015; barnehage ............................................................................................... 37 



 
 

3 
 

12.2.4 Aktivitet i 2015; skole ......................................................................................................... 37 
12.2.5 Resultat .............................................................................................................................. 38 
12.2.6 Sakshaug skole ................................................................................................................... 40 
12.2.7 Sakshaug barnehage ......................................................................................................... 42 
12.2.8 Røra skole og barnehage ................................................................................................... 44 
12.2.9 Utøy skole og barnehage ................................................................................................... 46 
12.2.10 Mosvik skole og barnehage ............................................................................................. 48 
12.2.11 Lyngstad skole og barnehage .......................................................................................... 50 
12.2.12 Sandvollan skole og barnehage ....................................................................................... 52 
12.2.13 Inderøy ungdomsskole ..................................................................................................... 54 

12.3 VIRKSOMHETSOMRÅDE HELSE, OMSORG OG SOSIAL ............................................................................. 57 
12.3.1 Bistand og omsorg ............................................................................................................. 57 
12.3.2 Helse, rehabilitering og barnevern. Flyktningetjenesten ................................................... 59 
12.3.3 NAV .................................................................................................................................... 60 

12.4 KULTUR OG FRITID.......................................................................................................................... 61 
12.4.1 Inderøy bibliotek ................................................................................................................ 63 

12.5. KOMMUNALTEKNIKK ..................................................................................................................... 66 
12.6 NÆRING ....................................................................................................................................... 68 
12.7 INN-TRØNDELAG REGNSKAP OG LØNN ............................................................................................... 69 

 

  



 
 

4 
 

FORORD 

Årsrapporten er bygget opp i to deler.  
 
Første del omhandler den formelle beretning som rådmannen etter kommunelovens bestemmelser 
skal avgis innen frist 31.03.  Denne skal foreligge til behandling samtidig med årsregnskapet.  
 
Andre del beskriver nærmere resultatutviklingen på de ulike tjeneste- eller virksomhetsområdene. 
Denne beskrivelsen bygger på virksomhetsplaner og årsrapporter fra enhetsledere til rådmann.  

DEL 1: ÅRSBERETNING 

1. INNLEDNING 

Årsberetningen gir en beskrivelse av økonomiske utviklingstrekk og resultater - og skal spesielt 
omtale de faktorer som påvirker årets resultat og økonomiske stilling. Årsberetningen er pliktig 
informasjon etter god kommunal regnskapsskikk og er ment å være utfyllende i forhold til den 
informasjon som gis i årsregnskapet og noter. 
 
De viktigste resultater for regnskap og aktivitet i 2015 sammenfattes slik (2014-tall i parentes):  
 

- Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 10, 915 mill. kroner (2014 
balanse).  

 
- Netto driftsresultat kr 15,447 mill. kroner (15,22) utgjør 2,95 % (2,98 %) av brutto 

driftsinntekter.  Dette er 16,4 mill. kroner bedre enn revidert budsjettert, og over normen for 
netto driftsresultat i kommunesektoren som er 2 %. 

 
Årets netto driftsresultat skyldes i hovedsak: 

o mindreutgifter renter netto 5 mill. kroner 
o mindreutgifter for pensjon 4,6 mill. kroner 
o merinntekt rammetilskudd og skatteinntekter 3 mill. kroner  
o merinntekter knyttet til flyktningetjenestens kr 2,5 mill. kroner. Dette er avsatt til 

disposisjonsfond mottak av flyktninger iht. budsjett.  
o I tillegg er det tilbakeført 0,9 mill. kroner fra selvkostområdet vann for inndekking av 

tidligere års underskudd.  
 

 
I tertialrapport pr 31.08.15 ble det prognotisert et sannsynlig merforbruk i størrelsesorden 3,5 mill. 
kroner på årsbasis.  Dette anslaget var knyttet til virksomhetsområdene helse, omsorg og sosial -3,5 
mill. kroner, kommunalteknikk -1,5 mill. kroner og oppvekst -0,5 mill. kroner. I tillegg anslåtte 
mindreutgifter knyttet til renteutgifter på 2 mill. kroner. 
 
Virksomhetsområdene har i 2015 samlet sett et merforbruk på 3,9 mill. kr. Det er 
virksomhetsområde helse, omsorg og sosial som har det største merforbruket - kr 3,9 mill. kroner. 
Øvrige områder med merforbruk er politikk, kommunalteknikk og kultur. Virksomhetsområdene 
sentraladministrasjon og oppvekst avsluttes med mindreforbruk, jf. nærmere omtale i kapittel 2.  
Dette vil si at prognosene i tertialrapporten når det gjelder de nevnte enhetenes merforbruk, i stor 
grad er i overensstemmelse med det endelige årsregnskapet for 2015. Kommunens årsresultatet 
skyldes dermed i all hovedsak fellesområdet. 
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Langsiktig lånegjeld, eksklusiv ubrukte lånemidler, utgjør pr utgangen av 2015 624 mill. kroner (511 
mill.). Netto lånegjeld, eksklusiv startlån, utgjør 113,51 % (83,7 %) av våre samlede driftsinntekter.  
Lånegjeldsandelen er økende i forhold til landet for øvrig, jf. Kostra. Det er viktig å være oppmerksom 
på denne utviklingen, siden den høye gjeldsgraden vil påvirke kommunens driftsbudsjett i betydelig 
grad. Reduksjon av lånegjelda bør være et fokusområde i tiden fremover. 

 
Disposisjonsfondet har i 2015 økt til 37,8 mill. kroner og utgjør 7,2 % av samlede driftsinntekter. I 
dette inngår avsatte midler til mottak flyktninger i 2015 på 2,5 mill. kroner. 
 
Finansforvaltningen er gjennomført innenfor gitte retningslinjer.  Inderøy kommune praktiserer en 
forsiktig plasseringspolitikk med tidsinnskudd i bank som eneste aktive instrument. Vi har ikke 
inngått nye avtaler om fastrente eller rentebytteavtaler i løpet av 2015. Effektiv fastrenteandel i vår 
låneportefølje, er derfor noe redusert i løpet av 2015.  

 
Investeringsnivået er relativt betydelig også i 2015. Investeringsregnskapet viser en samlet utgift på 
173,8 mill. kroner (146,6); av dette utgjør investeringer i anlegg 164 mill. kroner (137,2). 
Hovedvekten av investeringene gjelder oppvekst.   
Det er investert 32 mill. kroner mindre enn budsjettert. Avvik som utgjør 16 % vurderes som et 
normalt avvik og skyldes i hovedsak tidsmessige forskyvninger av prosjektene. 
 
Nærværstallet for 2015 er 90,5 % (90,9 %) - tilsvarende et sykefravær på 9,5 % (9,1 %).  Nærværet er 
fortsatt lavere enn målsettingen på 93 %.  
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2. DRIFTSRESULTAT OG FORKLARINGER PÅ AVVIK  

Årets mindreforbruk 

Årets resultat fremkommer som summen av netto driftsresultat og interne disposisjoner – 
avsetninger til og bruk av fond.  

Driftsregnskapet for 2015 er gjort opp i overskudd/merinntekt dvs. 10,9 mill. Som det framgår av 
figur 2.1 har kommunen hatt mindreforbruk i perioden 2012-2015.  

 

 

Figur 2.1: Regnskapsmessig  mindreforbruk i dr iftsregnskapet 2012 -2015 

 

Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og regnskap.  
Netto driftsresultat er differansen mellom totale driftsinntekter og driftsutgifter inkludert renter og 
avdrag. Dette er et utrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer og er 
nedenfor beskrevet både i absolutte og relative størrelser. 
 
Netto driftsresultat for 2015 ble kr 15,447 mill. kroner (15,22) og er 16,4 mill. kroner bedre enn 
revidert budsjettert.  
Netto driftsresultat utgjør 2,9 % (3 %) av brutto driftsinntektene brutto driftsinntekter.   Dette er 
over normen for netto driftsresultat i kommunesektoren som er 2 %. Se figur 2.2 under.  
 

 
Figur 2.2: Netto dr iftsresultat i % av driftsinntektene  
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Regnskapsresultatet skyldes i hovedsak mindreutgifter i forhold til revidert budsjett på 
fellesområdene: 

o pensjon 4,5 mill. kroner 
o netto renteutgifter 4,2 mill. kroner  
o merinntekt rammetilskudd og skatteinntekter 3 mill. kroner  
o avsatte midler til lønnsoppgjør og formannskapets disposisjon 1,8 mill. kroner   
o tilbakeført 0,9 mill. kroner fra selvkostområdet vann for inndekking av tidligere års 

underskudd 
 
Virksomhetsområdene eksklusiv selvkostområdene går samlet sett med et merforbruk på 3,9 mill. 
kroner. Vi viser til forklaring i kapitelet under. 
 
I tertialrapport pr 31.08.15 ble det prognotisert et sannsynlig merforbruk i størrelsesorden 3,5 mill. 
kroner på årsbasis.  Dette anslaget var knyttet til virksomhetsområdene helse, omsorg og sosial -3,5 
mill. kroner, kommunalteknikk -1,5 mill. kroner og oppvekst -0,5 mill. kroner. I tillegg anslåtte 
mindreutgifter knyttet til renteutgifter på 2 mill. kroner. 

Resultat pr. enhetene og forklaringer på avvik 

Regnskapet for 2015 viser at virksomhetsområdene eksklusiv selvkostområdene, samlet sett et 
merforbruk på 3,9 mill. kroner.  Det har i styringssammenheng vært nødvendig med streng 
budsjettdisiplin for å holde budsjettrammer og redusere overskridelser. 
 
Følgende tabell viser regnskapsresultatet for den enkelte sektor hentet fra regnskapsskjema 1B 
driftsregnskap pr sektor med forklaringer til avvik fra revidert budsjett. Kommentarene til regnskapet 
og forklaringene på avvik, er spesifisert på enhet. Enhetens regnskapstall er ikke korrigert i forhold til 
presentasjonen i hovedoversikt 1B. 
 

Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Politisk virksomhet  4 063 3 512 -551 -15,6 % 

Kommentar:  
Hovedårsaken til avviket er godtgjøring til folkevalgte og andre møteutgifter. I tillegg er partistøtte 
for 2014 kr 67' belastet regnskapet for 2015. 
 
Ungdomsrådet hadde et netto forbruk på i overkant av kr 43', hvorav kr 25' gikk til servering av mat 
under ungdomskonferansen den 10. april. Kr 12,7' var mottatt i form av pengegaver fra Inderøy 
Sanitetskvinner, Lions, Norsk Limtre mfl. Pengegavene var øremerket rusfrie arrangementer for 
ungdom i Inderøy. Det overskytende beløp skal benyttes neste år.  

Fellesadm., plan, landbruk og miljø 
Herav: 

27 856 29 304 1 448 4,9 % 

Fellesadministrasjon, service, IKT 22 724 23 126  401  1,7 % 

Kommentar:  
Funksjon 1200 Administrasjon 
Overforbruk på 416' skyldes i hovedsak ikke budsjettert kostnader til rekruttering av ny rådmann, 
samt økt bemanning 2. halvår – rådmannsfunksjonen.  
 
Funksjon 1201 personal og kompetanse 
Mindreforbruk 296' pga. lavere aktivitet enn planlagt, samt noe høyere inntekt en forventa. 
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Funksjon 1202 Servicetorg 
Mindreforbruk pga. lavere lønnsutgifter enn budsjettert, samt høyere inntekt enn forventa. 
 
Funksjon 1203 IT-tjeneste 
Mindreforbruk pga. noe lavere driftsutgifter enn budsjettert, samt høyre inntekt enn forventa. 
 
Samlet gitt funksjonene 1200- 1203 med et underforbruk på kr. 512'.  
 

Plan, byggesak og oppmåling  983 1 369 386 28 % 

Kommentar:  
Avviket skyldes i hovedsak mindre lønnsutgifter da en stilling for plan ble holdt vakant i 2 mnd. I 
tillegg merinntekter spesielt på byggesak og noe på kart og oppmåling. 
 

Næring og miljø 1 625 2 217 592 26,7 % 

Kommentar: 
Funksjon 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 
Mindreforbruk kr 280' skyldes i all hovedsak mindre lønnsutgifter enn budsjettert.   
 

Oppvekst 
Herav: 

121 654 122 083 429 0,3 % 

Oppvekst felles 27 579 26 310 -1 269 -4,8 % 

Kommentar:  
Funksjon 2010 barnehage 
Merforbruk for funksjon 2010 kr 477' skyldes i hovedsak kommunalt driftstilskudd til de ikke-
kommunale barnehagene. Resterende henger sammenheng med refusjon til andre kommuner for 
fosterhjemsplasserte barn, samt noe overforbruk på lønn til lærlinger.  
 
Funksjon 2110 spesialped. tiltak 
Merforbruk kr 153' skyldes i hovedsak refusjon til andre kommuner for fosterhjemsplasserte barn 
med enkeltvedtak. 
 
Funksjon 2020 grunnskole 
Merforbruk kr 720' skyldes i hovedsak refusjon til andre for skoleplass og spesialpedagogisk hjelp til 
fosterhjemsplasserte barn. 
 
 

Sakshaug skole 13 693 13 964 271 1,9 % 

Kommentar:  
Av mindreforbruket er 109' kr prosjektmidler fra prosjekter med oppstart i 2015 og som er planlagt 
brukt i 2016: Kompetanse for mangfold (92') og folkehelseaktiviteter (17 '). Disse midlene skulle 
egentlig vært satt av i bundet driftsfond. 
 

Sakshaug barnehage 6 764 6 777 12 0,2 % 

Forklaringer på avvik: 
Driften ved enheten i samsvar med budsjett.   
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Røra skole og barnehage 14 202 14 872 669 4,5 % 

Kommentar:  
Avvik skyldes i hovedsak refusjoner knyttet til sykmeldinger, refusjoner fra andre kommuner og 
organisasjoner, og differansen i lønnsutgifter knyttet til disse. Dette er gjort i tråd med satsinger i 
virksomhetsplan for 2015, samt for å imøtekomme redusert budsjett for 2016. 
 

Utøy skole og barnehage 7 598 8 076 478 5,9 % 

Kommentar:  
Mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekt på refusjon på lønn på sykemeldte i forhold til innleid 
personale sine lønnskostnader, samt refusjon av utdanningspermisjon som kom inn sent og dermed 
ikke ble hensyntatt. 
 

Mosvik skole og barnehage  7 640 7 375 -265 -3,6 % 

Kommentar:  
Avvik skyldes forhold til overtallighet ved bemanningen for skole. Tiltak iverksatt fra 01.08.15 ved 
nedbemannet 100 % stilling for skole. 
For barnehagen har det vært en underbemanning som har medført merutgifter til innleie av 
ekstrahjelp. 
 

Lyngstad skole og barnehage 7 304 7 650 346 4,5 % 

Kommentar:  
Funksjon 2010 barnehage 
Overforbruk vikarer/sykevikarer/ferievikarer på 159', men mindreforbruk fast lønn på 154'. Det er 
dermed spart i fast lønn, og budsjettet for 2016 er justert som en følge av nedskjæringer.  
Generelt mindreforbruk på 74', 52' kommer av ekstra sykelønnsrefusjoner ut over budsjettert beløp. 
 
Funksjon 2020 grunnskole 
Mindreforbruk 43' fast lønn, 59' for undervisningsmateriell, samt merinntekt på "Andre inntekter" 
43'. 
 
Funksjon 2150 SFO 
Kr 70' mindreforbruk på fast lønn.  
 

Sandvollan skole og barnehage 12 986 13 125 139 1 % 

Kommentar:  
Ved barnehagen er bemanning redusert med en 100 % stilling i løpet av året.  Likevel et lite 
overforbruk, kr 83 000. Samlet kom enheten i balanse ved at der er mindreutgifter ved grunnskole 
og SFO. 
 

Inderøy ungdomsskole 23 681 23 724 43 0,2 % 

Kommentar:  
Drift er iht. budsjett. Innenfor regnskapet er det likevel en del poster som er overskredet med over 
50', men da er dette utgifter som har en motsvarende inntektsside som muliggjør overskridelsen. 
Eksempler på dette er: 

 Fast lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon (gjelder funksjon 2020) 
o Overskridelsene dekkes opp av ekstra refusjonsinntekter på grunn av sykemeldinger 

og fødselspermisjoner, på grunn av ekstra inntekter fra prosjektene "Inderøy LOS for 
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

ungdom" (prosjekt 2023), "Kompetanse for kvalitet" (prosjekt 1011), "Kompetanse 
for mangfold" (prosjekt 1025) og "Ungdomstrinn i utvikling" (prosjekt 1023), og på 
grunn av ekstra inntekter som følge av fosterheimsplasserte barn fra andre 
kommuner. 

 I tillegg må det bemerkes at det er et underforbruk på funksjonen 2130 (Voksenopplæring). 
Dette som en følge av langvarig sykemelding og innleie av rimeligere vikarer.  
 

I tillegg må det bemerkes at det er et overforbruk på undervisningsmateriell, post 11050, funksjon 
2020, på 116'. Dette kommer som en følge av ekstraordinært innkjøp av nye læreverk. 
 
Totalbildet er at enheten leverer et positivt regnskap, men at 70' fra voksenopplæringen går med til 
å subsidiere drift av ungdomsskolen. 
 

Helse, omsorg og sosial 
Herav: 

134 492 130 566 -3 936 -3 % 

Bistand og omsorg 89 015 89 111 96 0,1 % 

Kommentar:  
Samlet sett er drift iht. budsjett, men det er avvik på flere funksjoner som kommenteres slik: 
 
Funksjon 2530 Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre og funksjonshemmede  
Funksjonen innbefatter to sykehjem og to tiltak i barnebolig. Regnskapet for 2015 viser et negativt 
avvik på kr 1.847'.  
Dette skyldes merforbruk på fastlønn i Inderøyheimen og økt aktivitet i barnebolig. Samlet har det 
gitt et merforbruk på fastlønn på kr 900'.  
Årsaken til merforbruk på fastlønn er i hovedsak at man ikke har lyktes å få helårsvirkning av 
budsjettvedtaket 2015. I tillegg har det vært betydelige utfordringer knyttet til å etablere forsvarlig 
drift i nytt tiltak i barnebolig. Det er også betydelig merforbruk knyttet til variabel lønn/vikar innleie 
– kr 1500'. Merforbruk knyttet til fastlønn og variabel lønn/vikar innleie oppveies noe av merinntekt 
på kr 587'. Merinntekt skyldes inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester og refusjoner fra NAV. 
Det er en nedgang på brukerbetaling i institusjon – dette må sees i sammenheng med reduksjon av 
antall institusjonssenger og større fokus på tidsavgrenset opphold i institusjon. 
 
Funksjon 2531/2542 Kjøkken/ Vaskeri 
Samlet er det et negativt avvik på kr 90'. Dette skyldes variabel lønn/vikar innleie. 
 
Funksjon 2540 Bistand pleie og omsorg til hjemmeboende 
Positivt avvik kr 690'. Det er et betydelig merforbruk knyttet til variabel lønn/vikar innleie. Det gir et 
merforbruk tilsvarende kr 1.200'. Det er merinntekt på kr 2.110'. Med fratrekk av finansutgifter gir 
dette et positivt avvik på kr 690'. 
 
Funksjon 2541 Hjemmehjelp  
Negativt avvik kr 575' som skyldes merforbruk BPA (brukerstyrt personlig assistanse) kr 420' og 
merforbruk til variabel lønn/vikar innleie kr 75'.  I tillegg er det mindre inntekt kr 80'. 
 
Funksjon 2543 Bistand funksjonshemmede 
Positivt avvik kr 889 som skyldes merinntekt knyttet til ressurskrevende tjenester og refusjoner NAV. 
 
Samlet forklaring:  
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Lønnsutgifter er den største kostnadsdriveren i virksomheten.  Fastlønnsutgifter, herunder faste 
variable lønnstillegg og arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader, gir samlet sett ikke et merforbruk. 
Den største utfordringen ligger i variabel lønn/vikarinnleie med marginale rammer for vikarbudsjett 
og med et vedvarende fravær på 9 – 11 %. 
 

Helse, rehabilitering og barnevern 36 642 33 594 -3 048 -9 % 

Kommentar:  
Funksjon 2510 – 2530 Barnevern 
Barnevern står for kr 2 700' av merforbruket og knytter seg til bruk av institusjonsplasser og bruk av 
advokat. I 2015 var det mange ankesaker som kommunen måtte stille på rettssystemet. 
Resterende merforbruk er på legetjenesten og dagtilbud for eldre. 
 

Flyktningetjenesten - netto avsatt 
fond 

- 3 847 -3 356 491 14 % 

Kommentar:  
Hovedforklaringen på at det er avsatt mer til fond enn budsjettert, er at kommunen har tatt imot 16 
flere flyktninger til bosetting enn som var planlagt. Bosettingen skjedde i all hovedsak i november og 
desember og det påførte oss ikke så mye utgifter.   
 
Det ble i 2015 brukt midler til å istandsette kommunehuset i Mosvik til et hybelbygg for 12 personer. 
Dette er regnskapsført i investeringsregnskapet og finansiert av fond avsatt til bosetting av 
flyktninger, kr 1 150'. 
 
 

NAV  8 981 8 051 -930 -11,5 % 

Kommentar:  
Avvik skyldes overforbruk på økonomisk sosialhjelp pga. stor økning i antall brukere. Totalt forbruk: -
1 279'. Mindre forbruk på Kvalifiseringsprogrammet og økt refusjon trygdeytelser har bidratt til at 
det totale resultatet ble på – 930'. 
 

Kultur og fritid 15 663 15 397 -266 -1,7 % 

Kommentar:  
De største negative avvik er på funksjonene kulturskole og tilskudd trossamfunn.  
Kulturskolen har et avvik på over kr 500'. Halvparten skyldes feilbudsjettert lønn pga. teknisk feil på 
regneark mens resterende er større aktivitet og mindre inntekter enn forutsatt (salg av tjenester og 
kontingent). Mindreinntektene skyldes bl.a. ombygging/vannlekkasjer i Inderøy Kulturhus. 
 
Tilskudd andre trossamfunn har et stort avvik (kr 215.000) som skyldes underbudsjettering og at 
tilskudd for 2 år(2014 og 2015) ble utbetalt i 15. 
 
Andre kulturaktiviteter har et positivt avvik på kr 360.000 som har sammenheng med at tilskudd del 
2 til SNK ikke ble utbetalt og regnskapsført før i 2016. I tillegg ble tilskudd og refusjon lønn større 
enn forutsatt. Må også sees i sammenheng med underskudd på funksjon 2021 Den kulturelle 
skolesekken.   
 
 

Eiendom og kommunalteknikk 30 811 30 543 -268 -0,8 % 

Kommentar:  
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Rammen var i utgangspunktet 29,4 mill. kroner, justert til 29,543 mill. kroner etter lønnsjusteringer.  
 
Det ble bevilget 1 ekstra million til vedlikehold av kommunale bygg som førte totalrammen opp til 
kr. 30 543. Av denne millionen ble kun 330' brukt til ekstra vedlikehold av kommunale bygg etter 
intensjonen i vedtaket. De overskytende 670' er da en del av overforbruket samlet for ansvar 510 
kommunalteknikk og eiendom. Dvs. totalt overforbruk er 268'+670'= 938'. Dette tilsvarer et 
overforbruk på 3,07 % av totalrammen. 
 
Kommentarer per funksjon, avvik over 50.000: 
1300 administrasjonslokaler 
Et mindreforbruk på 535'. Dette fordeler seg på 115' i mindreforbruk og 420 i merinntekter.  
Mindreutgiftene er hovedsakelig knyttet til lønn renholder og at brøyting ikke er fordelt ut på 
funksjonen. Merinntektene skyldes hovedsakelig høyere husleieinntekter enn budsjettert (utleie av 
utrangert rådhus/samfunnshus). 
 
2210 førskolelokaler   
Mindreforbruk på 114'.  Ingen enkeltposter som utmerker seg. Det har generelt vært lavere 
vikarbruk enn budsjettert, og lavere bruk av driftsmateriell og energi 
 
2412 Lokaler legetjenesten 
Merforbruk på 141'. Dette skyldes 22' i purregebyr for manglende betaling husleie og 103' i 
felleskostnader for 2014. 
 
2610 Institusjonslokaler  
Mindreforbruk på 1469'. Hele millionen til vedlikehold av kommunale bygg er plassert her 
budsjettmessig, mens bare 50' av kostnadene ligger på denne funksjonen. Reelt sett snakker vi da 
om et mindreforbruk på 519'.  
Mindreforbruket skyldes mindre vikarbruk enn antatt, lavere sosiale kostnader enn budsjettert, 
manglende utfakturering av brøyting til funksjonen, generelt lavere forbruk på renholdsartikler, 
energi, vann og avløp, materialer og tjenester. 
 
2650 Kommunale boliger 
Overforbruk på 243'.  Dette skyldes overforbruk på vann og avløp. Mindreinntekter på husleie 488'. 
Årsaken er at en større andel boenheter har stått vakant gjennom året enn det som ble lagt til grunn 
for budsjettet. 
 
2850 Tjenester utenfor kommunal virksomhet 
Mindreforbruk på 498'. Dette skyldes merinntekter på grunn av husleieregulering fra 2007. Kr 208' 
av etterberegningen bestrides av fylkeskommunen, og det er usikkert om kommunen vil få innfridd 
dette kravet. 
 
3320 Kommunale veger  
Merforbruk kr 1936' skyldes hovedsakelig nye kontrakter for vinterdrift. Det ble gjennomført en 
konkurranse våren 2015, og resultatet ble et vesentlig høyere kostnadsbilde enn budsjettert. Posten 
har i tillegg vært optimistisk budsjettert tidligere år (håp om lite snø og is). Overforbruk på 
kjemikalier og salt, vedlikehold av kjøretøy.  
 
3390 Brannvesen 
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Mindreforbruk på 63'. 55' skyldes tilbakebetaling av overskudd fra 2014. 
 
Husleie i funksjon 3700 bibliotek, 3810 kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og 3830 er flyttet til 
funksjon 3860 kommunale kulturbygg. Totalt er det et merforbruk på 574'.   
Presisering: 
757' skyldes utlegg i forsikringssak vannskader kulturhuset. Samtidig er det en inntekt på 415' i form 
av forsikringserstatning for Staalbua som brant ned i høst. Bua er ikke reist igjen. Differansen blir da 
342` i merforbruk (som inngår i det totale merforbruket).  
 
Ved første tertial i 2015 ble det varslet et overforbruk for funksjon 3830 musikk- og kulturskole da 
det ble budsjettert med mindre aktivitet ved at MiNT avsluttet leieforholdet på Inderøy. 
Husleieavtalene ble ikke revidert i påvente av arbeidet med de nye leieavtalene for Akset kultur- og 
skolesamfunn. Dette utgjør 330' i underbudsjettering (i tillegg da forsikringssaker på totalt 342'). 
 
I sum et merforbruk på 938' eller 3,07 % når man har trukket i fra ubrukte penger for vedlikehold av 
kommunale bygg (670') 

Vann og avløp -903 0 0 
 Kommentar:  

Selvkostområdet vann har et positivt resultat på 1820'. Deler av overskuddet kr -903 overføres til 
kommunen til å dekke tidligere års underskudd på selvkostområdet.  Per 31.12.2015 utgjør 
selvkostfondet kr 909'.   
Mindreforbruket skyldes lavere driftsutgifter både for vannrensing (203') og for distribusjonsnettet 
(772'). I tillegg hadde man merinntekter på 300' og lavere kapitalkostnader enn budsjettert. 
Totalt 1860' mindreforbruk enn budsjettert. 
 
For selvkostområdet avløp er det et negativt resultat på 342' mot budsjettert 295'. Dvs. totalt et 
merforbruk på 47' i forhold til budsjett. Selvkostfondet var per 31.12.2015 på 954'. 

Div. fonds ekskl. konsesjonsavgift 3 329 2 535 -794 -31,3 % 

Kommentar:  
Hovedårsaken til merforbruket skyldes tilskudd i forbindelse med tilrettelegging og bistand for 
næringslivet – knyttet til Inderøy 2020. Det er i prosjektet annen stedsutvikling utbetalt tilskudd der 
vedtak er fattet tidligere år og som ikke er budsjettert i 2015: 

 kr 840' til bygdefiber i Kjerknesvågen, sak 63/12 

 kr 400' til bygdefiber til Sundnesset, formannskapet 16.06.14. 

Fellesområde inntekter -1 003 -1 236 -233 -18,8 % 

Kommentar:  
Mindreinntekter ved salg av konsesjonskraft pga. lavere strømpriser i markedet. 

Fellesområde diverse -136 4 075 -4 211 103 % 

Kommentar:  
Avviket skyldes i hovedsak mindreutgifter til pensjon. I budsjettet ble det lagt til grunn en 
kostnadsvekst mer enn alminnelig lønnskostnadsvekst. Anslaget baserte seg på 
budsjettproposisjonen og prognoser fra KLP. Denne kostnadsveksten viste seg å være overvurdert. 
 
Tap på fordringer utgjør 238,6' mot budsjettert 216'. Husleie i kommunalt disponert boliger utgjør 
60 % av tapsføringen. 

Avskrivninger -4 542 -4 618 - 76 -1,6 % 

Kommentar:  
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
reg.  
budsjett 

Mindreinntekter på kr 76' i forhold til det endelig selvkostberegningen for vann og avløp viser. 
Overføringen er kompensasjon for renteutgifter og avskrivninger.  
 

Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 1 862 1 862 0 

Kommentar:  
Mindreutgifter i forhold til avsatt til lønnsoppgjør 2015 på kr 1 529', og ikke disponerte midler kr 
333'av rammen på 500' som er til formannskapets disposisjon. 
 

Tabell 2.1 Kommentarer t i l driftsregnskap pr sektor 2015  

 
Inn-Trøndelag regnskap og Lønn 
Ansvar 700 avregnes årlig mot deltakerkommunene slik at ev. merforbruk ikke vises direkte i 
Inderøy kommunes årsregnskap. 
 
Enheten har et merforbruk kr 373' (andel Inderøy kommune kr 78') som skyldes høy aktivitet og 
mye ekstra-arbeid som det ikke var budsjettert med bl.a.: 

o A-meldingen: Ny rapportering av lønn fra og med 2015, stor endring og mye arbeid 
å få dette i gang 

o Refusjonsmodulen: Tekniske problemer i økonomisystemet for beregning av 
sykelønnsrefusjon 

o Arbeid med oppstart av tre nye firma: Snåsa kommune, Snåsa kirke og AS Reko. 
o Nye ansatte og mye tid til intern-opplæring 
o Effektivisering av 1 årsverk fra 010115 samtidig med at aktiviteten ble mye høyere 

enn planlagt 
 

Frie inntekter 

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og inntektsutjevning, skatteinntekter, 
eiendomsskatt og investeringstilskudd.   

Merinntektene skyldes i all hovedsak skatteinntekter og rammetilskudd.   Kommunen la til grunn KS 
sin prognose for anslag på frie inntekter i budsjett 2015. Gjennom første halvår av 2015 fikk 
kommunene flere varsler om nasjonal skattesvikt. Deler av skattesvikten ble kompensert i revidert 
budsjett våren 2015. I løpet av høsten, og særlig siste del av høsten, ble nasjonal skatteinngang mye 
bedre, og endelig skatteinngang kom opp på et nivå som ikke ligger langt unna den opprinnelige 
skatteprognosen for 2015. Effekten av dette er at kommunen i 2015 har styrt økonomien mot en 
mulig skattesvikt, mens skattesvikten forsvant i løpet av høsten 2015. 

Kommunens frie inntekter målt pr innbygger framgår av figur 2.3 som viser at det har vært en svak 
økning i perioden 2012 til 2014. Fra 2014 til 2015 reduseres frie inntekter med kr 974 pr innbygger. 
Frie inntekter pr innbygger er fortsatt høyere enn i landet uten Oslo, Nord-Trøndelag og 
kostragruppe 11. 
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Figur 2.3 Fr ie inntekter i kroner pr innbygger  
 

Fonds 

Disposisjonsfond  
Kommunen disposisjonsfond utgjør pr 31.12.15 37,8 mill. kr (33,1 mill. kr). Som det framgår av figur 
2.4, har disposisjonsfondet økt i perioden 2012 til 2015.   Disposisjonsfondet disponeres av 
kommunestyret med unntak av midler avsatt til mottak av flyktninger som disponeres av 
enhetsleder.  

Som figur 2.4 nedenfor viser, utgjør disposisjonsfondet 7,4 % av brutto driftsinntekter. Dette er på 
nivå med landet uten Oslo, og noe over Kostragruppe 11. Fylkesmannen anbefaler kommunene å ha 
minst 4 % disposisjonsfond i normalår. 

Det er i 2015 foretatt omklassifisering av bundet fond til disposisjonsfond på totalt kr. 6,6 mill. Det er 
ikke knyttet betingelser til bruk av midlene fra eksterne tilskuddsgivere. Fond som er omklassifisert 
er midler avsatt til mottak av flyktninger, ungdomsråd og folkehelsearbeid og er omtalt i note 6b til 
regnskapet.  Omklassifiseringen og avsetningen til fond for mottak av flyktninger i 2015, forklarer det 
vesentligste av økningen fra 2014 til 2015. 

 

 

Figur 2.4 Disposisjonsfond i % av brutto dr ifts inntekter  

 

 

Bundne driftsfond pr 31.12.15 utgjør 16,7 mill. kroner (20).  Av tabell 2.2 framgår de noen av de 
bundne fondene med større beholdning pr 31.12.15. 
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Bundne driftsfond 
 
Beløp i 1000 kr 

Saldo  
01.01.15 

Saldo 
31.12.15 

Sum bundne fond 20 061 16 693 

Næringsfondet II*   4 589   1 309 

Næringsfondet fra KMD*           0   3 625 

Vann og avløp   1 297   1 863 

Bredbånd          0   1 200 

Mosvik sykehjem arv Dahl   1 857    1 879 
*næringsfondet ble splittet i 2015 

Tabell 2.2: Endringer i større bundne driftsfond 

 

3. INVESTERINGSREGNSKAPET OG FORKLARING AV AVVIK 

Inderøy kommune har over en periode hatt en proaktiv utbyggingspolitikk.  Som det framgår av figur 
3.1 har investeringsutgiftene i anleggsmidler målt som i forhold til driftsinntektene, steget vesentlig i 
perioden 2012-2015, og utgjør ved utgangen av 2015 31 %. Dette anses som høyt.    
 

 
Figur 3.1: Investeringer i  anleggsmidler i % av dr ifts inntektene  

 
Egenfinansieringen av totale anleggsmidler er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av kommunens 
anleggsmidler som er finansiert av egne midler (disposisjonsfond og overført fra drift). Før 2014 ble 
refusjon av momskompensasjon fra investering inntektsført i driftsregnskapet, og helt eller delvis 
overført til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal slike refusjonsinntekter føres i 
investeringsregnskapet.  
 

 
Figur 3.2: Finansier ing med bruk av disposisjonsfond  
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Det er i 2015 ikke overført midler fra drift til finansiering av investering, men netto bruk av 
disposisjonsfond utgjør kr 3,2 mill. kroner. Som figur 3.2 viser er egenfinansieringen ved bruk av 
disposisjonsfond redusert i perioden 2012til 2015. 
 
I 2015 er samlede investeringer brutto 164 mill. kroner. Figur 3.3 viser hvordan investeringer fordeler 
seg på ulike områder: 
 

 
Figur 3.3 Investeringer pr funksjonsområde  

 
 
De avgjørende styringskrav for prosjekter, er overholdelse av økonomiske rammer til en avtalt 
kvalitet. I tillegg er formalkravet at ethvert flerårig prosjekt skal re-bevilges årlig for forventede 
utgifter i budsjettåret.  Årsanslagene for forventede utgifter vil alltid være beheftet med vesentlige 
usikkerheter.  
 
Som det framgår av figur 3.3, er en vesentlig del av årets investeringer benyttet til oppvekst og 
kulturområdet. Dette skyldes i hovedsak den store satsingen på AKSET kultur- og skolesamfunn som 
skal ferdigstilles i løpet av 2016. På Helse- og omsorgsområdet er det avventet en større utredning i 
2016 med hensyn til hvordan man skal organisere dette området slik at kommunen er mer robust 
framover.  
 
Regnskapsførte investeringsutgifter i anleggsmidler på 164 011 mill. kroner, er noe lavere enn 
opprinnelig budsjett for 2015 på kr 196 045.  Dette skyldes i hovedsak forsinket oppstart på 
enkeltprosjekter.  
 
Tabell 3.1 viser regnskapstall for investeringer pr sektor, hvor de store investeringsprosjekter og 
prosjekter med større avvik fra revidert budsjett, er kommentert. I all hovedsak gjennomføres 
prosjektene innenfor gitte rammer – og innenfor et akseptabelt avvik på opp til 20 %. 
 
 

Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
regulert 
budsjett 

Administrasjon 1 996 2 330 334 14 % 

Kommentarer:  
Regnskapet innenfor administrasjon viser at prosjektene er innenfor rammen. Her er det budsjettert 
med et prosjekt som ikke er kommet i gang; digitalisering av eiendomsarkivet. 
 

1 966 
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13 628 2 928 
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
regulert 
budsjett 

Oppvekst 
Herav bl.a.: 

123 090 124 365  1 275 1 % 

AKSET 105 979  112 855 6 876  

Sandvollan barnehage 6 375 2 000 - 4 375  

Sakshaug orgel  2600 4200 1 600  

Salberg kirke – oppgradering av 
kirkebygg 400 500 100  

Kommentarer:  
Samlet sett er prosjektene innenfor oppvekst- og kultursektoren innenfor budsjett. Noen prosjekter 
bør likevel nevnes: 

 Mosvik skole ble sluttført innenfor budsjett for 2015.  

 Ved Sandvollan barnehage bygges en ny avdeling. Dette prosjektet har hatt mer progress enn 
planlagt i 2015.  

 AKSET (Inderøy kultur og oppvekstsenter) er det største enkeltprosjektet også i 2015. Dette 
går etter planen. 

 Utvidelse av Nils Aas kunstverksted hadde et opprinnelig budsjett på kr. 500 000. Her er det 
et regnskapsmessig forbruk på kr. 5,1 millioner. Årsaken til dette er kjøp av det utvidede 
arealet. Dette er behandlet politisk, ref. sak XXX. 

 Sakshaug orgel. Det er overført kr 1 600 mindre enn budsjettert da framdriften med 
orgelbyggingen medførte at det ikke ble behov for midlene i 2015.  

 Salberg kirke - oppgradering kirkebygg. Det er i 2015 overført kr 500' til Røra sokn iht. 
budsjett. Røra sokn rapporterer at det er gjennomført oppussingsarbeider for kr 400'. 

 

Helse og omsorg 
Herav: 

13 628 23 060 9 432 40 % 

Boliger flyktninger Røsetvegen 4 693 12 000 7307  

Omsorgsboliger Nessjordet 6 385 6 500 115  

Kommentarer:  
Boliger for flyktninger har vært veldig forsinket, men ble satt i gang for fullt i slutten av 2015. 
Regnskapsmessig er det derfor brukt kr. 4,693 mill. mot kr. 12 mill. budsjettert på grunn av 
forsinkelsen.   
Omsorgsboliger på Nessjordet er i henhold til plan og innenfor budsjett. 
 

Eiendom 2 928 4 110 1182 28 % 

Kommentarer: 
På eiendomssiden er det budsjettert kr. 4,110 mill. Her er det kun brukt kr. 2,928 mill. Mindre 
forbruket skyldes i hovedsak for lav aktivitet i forhold til rivning av bygg. 
 

Utbygging/boligtomter 6 315 13 060 6 745 51,6 % 

Opparbeiding næringsareal 0 3 000 3 000  

Langåsen boligfelt 4 339 6 000 1 661  

Kommentar: 
Det er brukt kr. 6,745 mill. mindre enn opprinnelig budsjettert. I hovedsak skyldes dette at 
opparbeiding av næringsareal og at planene med Meieribakken ikke er kommet i gang. I tillegg var 
det avsatt 700 000 til tilrettelegging og salg av tomter ved Lillesund. Dette er ikke gjennomført. 
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Virksomhetsområder/enhet 
 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2015 

Regulert 
budsjett  
2015 

Avvik fra 
regulert 
budsjett 

Avvik % fra 
regulert 
budsjett 

Inderøy 2020/stedsutvikling 4 084 1 690 - 2 394 -141,6 % 

Kommentar: 
Inderøy 2020 stedsutvikling er et samfunnsutviklingsprosjekt som startet opp høsten 2009. Det ble 
avsluttet 31.12.2015. Prosjektet hadde i 2015 en overskridelse på kr. 2,394 mill. Dette skyldes i 
hovedsak et merforbruk i delprosjektet sentrumsutvikling i Straumen.  
 

Vei og VAR 10 994 25 700 14 706 57,2 % 

Vei 4 442 11 650 7 208  

Vann 1 715 6 100 4 385  

Avløp 4 837 7 950 3 113  

Kommentar: 
Investeringer på vei, vann og avløp følger egne planer for oppgradering.  
 
På vei det brukt mindre enn budsjettert i 2015 og resterende vil komme til utbetaling i 2016.  
 
Mindreforbruket for vann skyldes at kommunen ikke mottatt faktura fra andre dette gjelder spesielt 
sammenkoblingen på Vådal og vannledning på Lyngstad. I tillegg har ikke Røflo 
vannbehandlingsanlegg kommet i gang pga. mangel på ressurser. 
 
På avløpet skyldes avviket i hovedsak at Røra renseanlegg er forsinket og at nytt ledningsanlegg Li - 
Ferstad og på Småland ikke har kommet i gang.  
 

Tabell 3.1 Kommentarer t i l regnskap 2015 pr  sektor  

 
 
Investeringene er finansiert ved låneopptak, refusjoner, merverdiavgiftsrefusjon, salg av 
anleggsmidler, samt bruk av fond. Omtale av lån, se finansforvaltning. 
 

 
 
Figur 3.2: Finansier ingskilder av investeringer i  2015  
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4. FINANSFORVALTNING  

I henhold til forskrift samt kommunens finansreglement av 21.05.15, skal det rapporteres på 
finansforvaltningen i regnskapsåret innen utgangen av første kvartal i påfølgende år. Denne 
rapporten innarbeides i rådmannens beretning. Kommunestyret har i sak 73/15 vedtatt en 
finansstrategi for rentesikring. Rentestrategien legger til grunn større grad av rentesikring for å gi 
forutsigbarhet på renteutgiftene. 

Forvaltningen av kommunens likvide midler 

Kommunens likviditet skal plasseres innenfor konsernkonto/øvrig løpende oppsigelig bankinnskudd. 
Målet er å oppnå tilfredsstillende avkastning med lav risiko.   Innestående i bank utgjør ved utgangen 
av 2015 120,6 mill. kroner (107,5 mill. kroner).  
 
Rentebetingelser for innskudd i SpareBank1 Midt-Norge som kommunen har som hovedbank-
forbindelse, er 3 mnd. Nibor tillagt 0,575 % p.t. ca. 1,575 %. Til sammenligning er flytende lånerente i 
kommunalbanken ca. 1,6 % p.t.  
 
Kommunen har en likviditetsplassering i form av tidsinnskudd i Grong Sparebank på 10,2 mill. kroner 
(11 mill. kroner).  Rentebetingelser ved utgangen av 2015 er 1,75 %. Saldoen skyldes at innskuddet 
på kr 10 mill. kroner er tilført renteinntektene av plasseringen. Renter av avkastningen vil bli overført 
konto i vår hovedbankforbindelse.   
 
Rådmannen vurderer forvaltningen er innenfor rammen av den risiko som finansreglementet tillater. 
 
Arbeidskapitalen  
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er et uttrykk for 
kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de 
forfaller. Premieavviket er tatt ut av definisjonen for å kunne gi et bedre uttrykk for likviditeten. 
Kommunens arbeidskapital hvor beholdningen av ubrukte lånemidler inngår, gir et bilde av 
kommunens underliggende kortsiktige likvide situasjon.   
 

 
Figur 4.1 Arbeidskapital ex.  premieavvik i prosent av brutto dr ifts inntekter  2012-2015 

 
Figur 4.1 viser en positiv utvikling i arbeidskapitalen i perioden 2012- 2015. Arbeidskapitalen utgjør 
ved utgangen av 2015 17,8 % mot 8,2 % i 2012. Økningen skyldes i tillegg til kommunens 
driftsresultat, blant annet økning i ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler har økt fra 31,3 mill. 
kroner i 2012 til 58,9 mill. kroner pr 31.12.15.   
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Likviditeten kan betegnes som akseptabel, men er avhengig av at låneopptaket tas opp i løpet av 
første tertial.  
 
Vi må påregne økt likviditetspress i kommende år dersom vi ikke makter å øke driftsmarginer og 
avsetninger.  Det pekes på to forhold: 
 

1) Mer begrensede muligheter for å generere likviditet gjennom forsering av lånopptak til 
investeringer.  

2) Mulige ytterligere økning i premieinnbetalinger til pensjon. 
 
Vi har fortsatt ikke behov for å bruke kassakreditt.  
 

Forvaltning av kommunens låneportefølje  

Kommunen har en brutto lånegjeld på 624 mill. kroner ved utgangen av 2015. Langsiktig gjeld har økt 
med 113 mill. kroner fra 2014.  
 
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og ubrukte 
lånemidler.  Netto lånegjeld økt fra 2012- 2014 fra 255,3 mill. til 541,7 mill. ved utgangen av 2015. 
Som det framgår av figur 4.2 har dette medført et relativt gjeldsnivå 103 % (83,4 %) pr 31.12.15. 
 
 

 

Figur 4.2: Netto lånegjeld i  % av brutto dr ifts inntekter (gjeldsgrad)  

 

Utviklingen i lånegjeld uttrykt pr innbygger fra 2012 til 2015 framstilles i figur 4.3. Lånegjeld pr 
innbygger har økt i fireårsperioden med kr 26 883 pr innbygger og utgjør ved utgangen av 2015        
80 033 kroner. Dette er over nivået i Nord-Trøndelag (gul linje), kostragruppen (lilla linje) og landet 
for øvrig (grønn linje).  
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Figur 4.3 Netto lånegjeld pr innbygger  

 

Kommunens lånegjeld er betydelig og vil få konsekvenser i form av økte avdrag på lån. Rentenivået 
er pr 31.12 lavt og en økning i renter vil sammen med økte avdrag, få betydning for driftsbudsjettene 
i lang tid framover.  

Sammensetning og verdi av lån 

Kommunens långivere utgjør i forhold til total lånemassen ved utgangen av 2015 som følger: 
Kommunalbanken   71,8 % (448,1 mill. kroner)  
DnB (sertifikatlån)  20,7 % (129,2 mill. kroner) 
Husbanken      5,9 % (36,8 mill. kroner)  
KLP/Kommunekreditt       2,2 % (9,8 mill. kroner)  
 
Vi har i 2015 tatt opp lån i sertifikatmarkedet.  Ett sertifikatlån har forfall under ett år, og kommunen 
har refinansiert dette ved forfall i løpet av 2015. Ved utgangen av 2015 er sertifikateier DnB med 
kupongrenten 1,49 %. Sertifikatlånet refinansieres på nytt i februar 2016. 
 
Vi har pr utgangen av 2015 ikke lån i obligasjonsmarkedet.  
 
Rentebetingelser 
Finansstrategi for rentesikring jf. kommunestyrets sak 73/15 vedtatt 11.12.2015, har til formål å 
redusere sårbarheten og usikkerheten ved økt rentenivå, samt skape forutsigbarhet i 
rentekostnadene.  
 
Iht. finansreglement skal lån med fastrente og annen rentesikring utgjøre minimum 20 % og 
maksimum 80 % av samlede låneporteføljen.  Med dagens lånegjeld legger strateginotat for 
rentesikring til grunn at nivået bør ligge på 40 %.  
 
19,6 % av lånemassen er sikret gjennom rentebytteavtaler eller fast rentelån.  Andel av lån fordelt på 
ulike renteavtaler framgår av figur 4.4.  
 



 
 

23 
 

 
Figur 4.4 Andel av lånemassen fordelt på renteavtaler    

 
Rentesikring omfatter sikring av 100 mill. kroner av kommunens lån med flytende renter ved en 
rentebytteavtale. Dette er et alternativ til fastrenteavtaler. Kommunen har fire rentesikringsavtaler 
med varierende renter, gjennomsnittlig rentesats 3,23 % med utløp fra 2017 til 2022. Alle 
rentebytteavtaler er inngått gjennom vår hovedbankforbindelse.  Kostnader knyttet til kommunens 
rentesikringsavtaler er netto kr 1,2 mill. kroner.  Vi har ikke inngått nye avtaler om fastrente eller 
rentebytteavtaler i løpet av 2015. Effektiv fastrenteandel i vår låneportefølje, er derfor noe redusert i 
løpet av 2015.  
 
Kommunen har to lån med fastrente. Disse har utløp fram til 2017 og med renter varierende fra   
4,92 % til 5,10 %.  Kostnadene knyttet til fastrentelånene i forhold til flytende rente er ikke beregnet. 
 
Flytende lån er knyttet til 3 måneders Nibor eller «per tiden» rente. Lån knyttet til 3 mnd. Nibor 
rentejusteres hver tredje måned. Betingelsene var i 2015 - gjennomgående 3 mnd. Nibor tillagt inntil 
0,4 % i margin.  

Avdrag på lån 

Kommunen har i 2015 betalt kr 17,3 mill. i ordinære avdrag. Dette er 0,2 mill. kroner høyere enn 
budsjettert – og noe over minimumskravet etter kommunelovens § 50.  
Beregning av minimumsavdrag foretas ved at investeringslån 01.01.14 divideres på «vektet 
avdragstid» pr anleggsmiddel («Regnearkmodellen»). Minimumsavdrag etter denne 
beregningsmetode, er 14,263 mill. kroner (12,585 mill. kroner).  Alternativ modell («forenklet 
modell») der beregnede avskrivninger i året multipliseres med forholdstallet 
lånegjeld/anleggsverdier, viser minimumsavdrag på 18,2 mill. kroner.  
 
Figur 4.5 viser utviklingen i renter og avdrag fra 2012 til 2015. Netto renter og avdrag er omtrent på 
samme nivå i perioden selv om lånegjelda øker. Dette skyldes nedgangen i rentenivået og overgang 
til "regnearkmodellen".  
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Figur 4.5 Utvikling i  rente utgifter og avdrag 2012-2015 

 
I 2015 utgjør netto renter og avdrag 26,6 mill. kroner (26,2 mill. kroner). Dette er 4,7 mill. lavere enn 
budsjettert å skyldes at vi har budsjettert med høyere rentenivå enn faktisk renteutvikling for 2015.  
 
Renteutgifter utgjør 14,4 mill. kroner som er 3,5 mill. kroner mindre enn budsjettert. I budsjettet ble 
det lagt til grunn en snittrente (netto) på 2,7 % i 2015 (2,7 % i 2014). Faktisk rentenivå eksklusiv 
rentesikring, er ved utgangen av 2015 i gjennomsnitt vel 2 %.  Kommunen har mottatt 5,1 mill. 
kroner (6,3 mill. kroner) i renteinntekter; en merinntekt på kr 1, 4 mill. kroner i forhold til budsjett.  
 
Rådmannen anser at låneforvaltningen er gjennomført i samsvar med kravene i finansreglementets  
retningslinjer. 
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5. INTERNKONTROLL 

Rådmannens internkontroll skal overvåke at virksomheten følger lov og forskrift og kommunestyrets 
vedtak og føringer, jfr. kommunens politiske styringsstruktur. De grunnleggende mål for 
tjenesteytingen, er effektiv ressursbruk og høy kvalitet på tjenestene. 
 
Kommunestyrets vedtak og føringer ligger nedfelt i det overordnede planverk med kommuneplanens 
samfunnsdel med underliggende kommunedelplaner og temaplaner, budsjett- og økonomiplan, se 
dokumentasjon av plan- og styringssystemet i kommunens budsjett- og økonomiplan. 
 
Den overordnede administrative interkontroll innenfor rammen av tonivåmodellen, ivaretas gjennom 
månedlige ledermøter og halvårlige utvidede ledermøter med lederteamene. Det rapporteres 
formelt hver andre måned til rådmannen på økonomi, resultat og forhold for øvrig. Overordnet 
statusrapportering til kommunestyret skjer tertialvis. Rådmannen utarbeider månedlige 
statusrapporter til hovedutvalg og formannskap. 
 
Det er ikke gjort endringer av betydning i vårt internkontrollsystem siste år, men det arbeides 
kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på administrativ plan og rapporteringssystemer. Eksempler på 
dette er nevnt nedenfor. 
 
Inderøy har hatt en positiv utvikling på kommunebarometrets totale ranking, hvor kommunens 
plassering fra 2014 til 2015 har steget fra 270 plass til 189 plass.  
 
Det er i 2015 arbeidet med å ta i bruk EQS som et kvalitetsstyringssystem, og det er utarbeidet en 
plan for implementering slik at dette blir et levende system i hele kommunen. Det gjenstår fortsatt 
en del arbeid før vi har fått god nok effekt av vårt IT-baserte kvalitetssystem - noe som gir oss 
muligheter for en mer konsekvent avviksbehandling. 
 
Det arbeides med å øke omfang og frekvens på brukerundersøkelser som grunnlag for bedømming av 
tjenestekvalitet. På dette området scorer Inderøy dårligere enn andre kommuner.  
 
Det er jobbet med å forbedre samarbeidet med Steinkjer relatert til innkjøpsprosessen i kommunen. 
Det er gjennomført opplæring i innkjøpsprosesser både gjennom den enkelte enhet og gjennom 
deltakelse i nettverket "smarte anskaffelser" i samarbeid med flere kommuner. 
  
E-handel som ble introdusert i 2014, er i 2015 implementert. Dette skal sikre riktig utnytting av 
rammeavtaler og en mer effektiv innkjøpslogistikk. Det er også gjennomført en del opplæring  
 
Det er jobbet videre med kontinuerlig forbedring ved bruk av Lean-metoden, da spesielt opp imot 
bistand og omsorgsområdet i 2015.  
 
Kommunen har etablert en metode for å vurdere risiko og sårbarhet på et mer detaljert nivå enn 
tidligere. Eksempler på dette er at det gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser på enkeltsaker med 
potensielt høy vurdert risiko eller fokusområde. 
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6. ARBEIDGSIVERPOLITIKK  

Hovedinnsatsområdene i vår organisasjonspolitikk er rekruttering, kompetanse, heltid, kvalitet, etikk 
og nærvær. Rådmannen har i 2015 startet på grunnlaget for en revidering av overordna 
handlingsplan for HMS/IA og vår forsterka innsats på området nærvær.  

Redegjørelse likestilling 

 Lederstilling Totalt Lederstilling Totalt 

Andel ansatte  2014 2014 2015 2015 

Kvinner 47,8 % 85 % 65 % 85 % 

Menn 55,2 % 15 % 35 % 15 % 
Tabell 6.1 Andel i ledersti l l inger  2014-2015 

 
I lederstillinger inngår følgende stillinger: rådmann, enhetsledere, rådgivere i stab.   

Heltid 

Hovedmålsettingen er at vi skal organisere tjenestene slik at vi skal ha tilsetting i full stilling.  
I ny kommune har vi følgende oversikt på stillingsstørrelse, et grunnlag som skal brukes for å 
rapportere på utviklingen i stillingsstørrelser (antall ansatte i de ulike stillingsstørrelsene – kilde – 
faste arbeidsavtaler):   
 

Stillingsstørrelse Prosent 
Inderøy 
kommune 
01.01.2012 

Prosent  
Inderøy kommune 
31.12.2013 

Prosent 
Inderøy kommune 
31.12.2014 

Prosent 
Inderøy 
kommune 
31.12.2015 

0 - 24,9 6,5 4,0  5,9 7 

25 - 49,9 7,0 6,6 5,0 4 

50 - 74,9 27,8 28,3 27,8 27 

75 - 99,1 14,2 15,3 15,2 15 

100 44,4 45,8 46,1 47 
Tabell 6.2 Andel sti l lingsstørrelse 2012-1015 

 
Behandlingen av en egen handlingsplan for heltid ble utsatt i 2015 og vil komme til behandling i 
kommunestyret i 2016. Ny kartlegging av uønsket deltid vil bli foretatt i 2016. Tiltak knyttet til å få 
flere opp i heltid er iverksatt, men vi ser at uttaket av delvis pensjon (eks. uførepensjon/AFP) 
reduserer effekten.  

Etisk standard 

Formålet med våre etiske retningslinjer er så sikre en god etisk praksis og definere felles standarder 
for ansatte i kommune. Ansatte skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på 
vegne av alle innbyggerne i kommunen.  
 
De etiske retningslinjene samt nytt IKT-reglement, er gjennomgått på enhetsledermøte. 
 

Nærvær 

Vår målsetting for 2015 var en nærværsprosent på 93 %. Nærværstallet for 2015 er 90,5 % (90,9 i 
2014). Utvikling i nærvær pr måned og sammenligninger med 2013 og 2014 framgår av figur 6.1  
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Figur 6.1Nærvær 2013-2015

 

1Inderøy kommune Tabell – kilde Agresso fraværsmodul. 
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7. UTVIKLINGEN I DE ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER. RISIKOVURDERING. 

STRATEGIER OG OPPFØLGING   

Usikkerheten rundt de framtidige økonomiske rammebetingelser er økende i kommunesektoren 
generelt og for de mindre kommunene, herunder Inderøy.    Den generelle usikkerheten er knyttet til 
den økonomiske utvikling - og hvor vekstprognosene for norsk økonomi er fallende.  Utfallet for 
rammene i kommunesektoren i det korte og mellomlange bildet, er avhengig av i hvilken grad 
regjeringen vil bruke kommunesektoren som et redskap i eventuell motkonjunkturpolitikk. 
 
For de mindre kommunene ligger det i tillegg en usikkerhet i kommunereformen, framtidig 
oppgavefordeling og inntektssystem for kommunesektoren. Regjeringen signaliserer gjennom 
kommunereformen, strammere økonomiske rammebetingelser for mindre kommuner. 
Inntektssystemet fra 2017 er skissert, men det foreligger ikke konkrete beregninger av effekten på 
kommunenivå. Kommunens egne anslag ut fra de signaler som er gitt om nytt inntektssystem fra 
2017, viser at kommunen kan tape minst 8 mill. kroner pr år.  
 
For Inderøy spesielt vil det generelle usikkerhetsbildet måtte suppleres med to forhold; 
befolkningsutviklingen og renteutviklingen.  
Vi har de siste år erfart en positiv befolkningsutvikling selv om den er svakere enn utviklingen på 
landsbasis. Vi kan som kommune til en viss grad være med å påvirke befolkningsutviklingen, men 
faktorer utenfor kommunens kontroll vil likevel være avgjørende.   Kommunesektoren kan i 
kommende år forventes økte utgifter til skole- og eldreomsorg på grunn av utvikling av i demografi. 
For Inderøy kommune forventes en nedgang i elevtall, mens det blir flere eldre. Videre kan vi 
forvente at økningen i bosatte flyktninger krever økte utgifter, selv om kommunen mottar tilskudd og 
har avsatt midler på disposisjonsfond.  
 
Når det gjelder renteutviklingen, så vil dette representerer en økende gjeldsbyrde – med en 
usikkerhet som må håndteres.  Kommunestyret har i sak 73/12 vedtatt en finansstrategi for 
rentesikring på bakgrunn av kommunens økte gjeldsgrad.  
 
Inderøy kommune har, som sammenslått kommune, en særskilt utfordring i overskuelig fremtid; 
inndelingstilskuddet på 17,5 mill. kroner skal avvikles i perioden 2027 til 2032. 
 
Utfordringsbildet møtes med et bredt register av tilnærminger, jfr. mulighetsstudiet fra 2015 og 
gjeldende budsjett- og økonomiplan.  Dette omfatter fortsatt fokus på samfunnssatsning, streng 
økonomistyring og effektivisering av kommunens tjenester.   
 
Utredning av oppvekstområdet som skal legges fram for politisk behandling juni 2016, og utredning 
helse og omsorgsområdet som startes i 2016, kan forventes å finne løsninger som bidrar til 
økonomisk effektiv drift og samtidig en god kvalitet på tjenestene. 
 
Det økonomiske utfordringsbildet er håndterbart. I tillegg til potensialer for reduksjon i kostnader, 
har Inderøy kommune ikke tatt i bruk eiendomsskatt som finansieringsvirkemiddel. En eiendomsskatt 
på bolig på nivå med nabokommunene, representerer et inntektspotensiale i størrelsesorden 10 mill. 
kroner. 
 
Inderøy 4. april 2016 
 
 
Peter Ardon 
Rådmann 
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DEL 2: ÅRSRAPPORT 

8. INNLEDNING 

Årsrapporten beskriver nærmere resultatutviklingen på de ulike tjeneste- eller 
virksomhetsområdene. Beskrivelsen tar utgangspunkt i enhetenes virksomhetsplaner for 2015. I 
virksomhetsplanene er det formulert målsettinger på følgende nivå: 

- Brukernivå 
- Medarbeidernivå 
- Økonominivå 
- Samfunnsnivå 

På denne måten har man forsøkt å synliggjøre enhetenes drift ut fra et helhetlig målbilde. 
Årsrapporten vil i denne sammenheng gir et innblikk i grad av måloppnåelse innenfor kommunens 
driftsorganisasjon. 
 
Videre vil årsrapporten synliggjøre sammenhengen mellom årsrapport/årsberetning og øvrig 
kommunalt planverk. 

9. POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING 

9.1 Politisk organisering 

Inderøy kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i 

kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes 

forholdsvis representasjon i kommunestyret.  

 

 
Figur 9.1 Polit isk organiser ing  

 
Kommunestyret (31 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret 
treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller 
delegasjonsvedtak.  
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9.2 Administrativ organisering 

Inderøy kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle 
beslutningsnivåer; Rådmann og enhetslederne.  
 
 

 
Figur 9.2 Ledere i 1756 Inderøy kommune  

 

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder 

administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for 

at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette 

de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i 

instruks og delegeringsreglement. Delegeringsreglement og instrukser er under revisjon.  

  

Rådmannens ledergruppe består av assisterende rådmann og enhetsledere. I 2015 hadde 
Inderøy kommune 14 definerte enheter. Enhetslederne er i praksis delegert rådmannens 
myndighet innenfor sine ansvarsområder. For 2016 er det foretatt mindre justeringer i det 
administrative organisasjonskartet. 
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10. DET KOMMUNALE PLANSYSTEM OG ÅRSRAPPORTENS PLASSERING I DETTE  

 

 
Figur 10.1 Ett-årshjulet  som en del av handlingsdelen og 4 -årshjulet som en del av 
kommuneplanprosessen  

 
Kommunal planarbeid består av ulike planprosesser, styringssystem og rapporteringsverktøy. Som 
det fremkommer i figuren ovenfor er virksomhetsplanen en del av det kommunale 1-årshjul og skal 
dermed gi en beskrivelse av de målsettingene man har formulert for et helt driftsår. Premissene for 
virksomhetsplanen legges i budsjettdokumentet (1-årshjul) og økonomiplan (4-årshjul). 
 
Virksomhetsplanen er dermed et styrings- og rapporteringsverktøy, både i et 4-års- og 1-
årsperspektiv, og det er i denne sammenheng at det legges koblinger mellom virksomhetsplan og 
kommunens årsberetning/årsmelding. 
 
Enhetene har formulert virksomhetsplaner i en årrekke. Dette har hittil blitt anvendt som et rent 
administrativt styringsverktøy og har i mindre grad blitt satt i sammenheng med de øvrige 
kommunale plan- og rapporteringsverktøyene. Likevel har rådmannen vurdert det som 
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i virksomhetsplanene fra 2015 når årsrapporten formuleres. I 
enkelte tilfeller vil dette medføre at det fortsatt finnes løse koblinger mellom enhetenes drift og det 
overordnete kommunale planverket. Det må imidlertid understrekes at dette ikke vil si at enhetene 
har vært drevet i tråd med de føringene som legges i blant annet budsjett- og økonomiplan og/eller 
overordnet planverk. 
 
I det videre vil rådmannen ha fokus på å ha en tettere integrering mellom virksomhetsplaner, 
årsmelding og kommunens overordnete planverk. 
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11. GENERELT OM KOMMUNENS DRIFT OG SATSNINGSOMRÅDER 

I dette avsnittet vil rådmannen gi en kort beskrivelse av viktige/større hendelser innen kommunens 
drift. Det henvises for øvrig til kapittel 5 for en nærmere beskrivelse av kommunens drift i de ulike 
driftsenhetene. 
 
Kommunereformen 
Som alle kommuner i Norge har også Inderøy hatt en prosess i tilknytning til kommunereformen. I 
2015 har kommunen vært involvert i to større utredninger: utredning av "4K-alternativet", en 
sammenslåing av kommunene Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa og utredning av "8K-alternativet", 
en felles utredning for kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og 
Namdalseid. 
 
Disse to utredningene har blitt en del av det beslutningsgrunnlaget kommunestyret har, når det skal 
tas endelig stilling til en eventuell kommunesammenslåing i juni 2016. 
 
Flyktninger 
I løpet av 2015 har det vært et økende behov for bosetting av flyktninger. IMDi har anmodet 
kommunene til å bosette flere flyktninger, og Inderøy kommune har imøtekommet denne 
anmodningen med et vedtak om bosetting av totalt 32 flyktninger i 2015, og totalt 27 flyktninger i 
2016 (behandling av bosettingsanmodningen som kom i 2016 kommer i tillegg). Dette har utløst et 
økt plassbehov, både når det gjelder bolig og undervisjonsfasiliteter. Det er i denne sammenheng at 
det gamle kommunehuset i Mosvik er tatt i bruk som hybelbygg og at man har utvidet 
undervisningslokalene i "bankbygget" i Straumen. 
 
Mulighetsstudie 
I 2015 er det gjennomført mulighetsstudie uten forhåndsgitte politiske føringer.  
Den mulighetslisten som fremmes er således rådmannens ansvar alene - begrunnet i foreløpige 
faglige vurderinger av økonomi og kvalitet. Det tas også fra rådmannens side forbehold for behovet 
for videre utredning og analyser før beslutning om eventuell gjennomføring.  
 
Rådmannen anser at mulighetslisten er gjennomførbar, jfr. kommunestyrets vedtak og krav til 
rapporten. For mange av tiltakene er det dog nødvendig med en grundigere analyse – og selvsagt 
også forankring – før eventuell beslutning og iverksetting. 
 
Tiltakene som fremmes er som foran anført definert som muligheter i denne fase og ikke som ferdig 
utredede og organisasjonsmessig forankrede forslag. Ledere og tjenesteledere har bidratt til og vært 
involvert i selve utredningen. Organisasjonene og tillitsvalgtapparatet er orientert, jf. representasjon 
i styringsgruppen og rådmannens månedlige møter med det samlede hovedtillitsvalgtapparatet. 
 
Mulighetsstudiet presenterer tiltak som har et samlet innsparingspotensiale på kr. 24 000 000,- 
 
Det er blant annet på bakgrunn av mulighetsstudie at rådmannen har fått i oppdrag om å 
detaljutrede kommunens fremtidige skolestruktur, og struktur innen Bistand, omsorg og helse. 
Skoleutredningen vil bli forelagt i løpet av 2016, mens utredningen innen Bistand, omsorg og helse er 
planlagt ferdigstilt i 2017. 
 
Rådmannsrekruttering 
Rådmann Jon Arve Hollekim gikk av med pensjon i september 2015. I forkant av dette ble det satt i 
gang en rekrutteringsprosess med hjelp av rekrutteringsfirmaet Utviklingspartner. Peter Ardon 
tiltrådte i stillingen pr. 1. september 2015. 
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Større investeringer 
I 2015 har vi oppnådd følgende på investeringssiden:  
 
Oppvekst og kultur 

- Bedre kvalitet på bygg i enkelte skolekretser: 
o Mosvik skole ble sluttført innenfor budsjett for 2015.  
o Ungdomsskolen ved AKSET ble sluttført og åpnet høsten 2015 
o Sakshaug skole ved AKSET ble påbegynt og skal stå klar til skolestart høsten 2016 
o Det ble påbegynt en ny avdeling ved Sandvollan barnehage 

- Satsing på Nils Aas kunstverksted  
o Areal ble kjøpt til utvidelse av Nils Aas kunstverksted  
o Oppgradering av nytt ventilasjonsanlegg 

- Vedlikehold av kirkene 
o Pågående bygging av nytt orgel i Sakshaug kirke 
o Oppgradering av Salberg kirke 

- Nytt dekke på Inderøy idrettspark 
 
Helse og omsorg 

- Sikre boliger til flyktninger 
o Mosvik kommunehus ble bygget om til hybelhus for flyktninger 
o Nye boliger for flyktninger påstartet i Røsetvegen 

- Bedre omsorgsboliger 
o Omsorgsboliger på Nessjordet ble påstartet 

- Mindre oppgraderinger av sykeheim 
 
Kommunalteknikk og eiendom 

- Oppgradering av kommunale bygg 
- Tilrettelegging for bosetting 

o Utbygging av boligtomter på Røra og Sandvollan 
- Vei / vann og avløp 

o Opprusting av kommunale veier 
o Ny gang og sykkelvei på Lyngstad påstartet 
o Vedlikehold av vannledningsnett Røra 

 
Næring 

- Avslutning av Inderøy 2020 hvor det største prosjektet i 2015 var Sentrumsutvikling av 
Straumen  

 

12. MÅLOPPNÅELSE FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE   

12.1 Virksomhetsområde Administrasjon 

12.1.1 Sentraladministrasjon og IKT  
Administrasjon omfatter rådmann og stab, servicetorg med arkivfunksjon. Ansvar for oppfølging av 
innkjøp og IKT som ivaretas av Steinkjer kommune iht. avtale innen Inn-Trøndelagsamarbeidet. 
 
Vårt papirarkiv fra gamle Mosvik og gamle Inderøy kommune er flyttet til det interkommunale 
arkivet (IKA Trøndelag). Et tiltak som samlet har en engangskostnad på ca. kr. 2,2 mill. Tiltaket vil 
medføre at våre administrative kostnader i KOSTRA sammenheng vil øke i 2015 (KOSTRA-funksjon 
120).  Dette vil sammen med engangskostnad (avskrivning) rivning av samfunnshuset (Straumen) 
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bidra til at netto driftsutgifter til administrasjon øker fra 2014 til 2015.  Arbeidet med arkiv må 
videreføres i 2016 for å kunne oppnå godkjenning av Statsarkivet.  
 
Innenfor IKT har vi skiftet ut PC utstyr og teknisk utstyr for en samlet verdi på 1,3 mill. Det har bidratt 
til å heve kvaliteten på infrastruktur IKT. Tiltaket inkluderer også nye PC'er til elevene.   
 
I tjenesten service/støtte/rådmannens stab har vi hatt rekruttering til flere stillinger. Rekruttering av 
rådmann, næringssjef, prosjekt og utviklingsrådgiver samt to medarbeidere i servicetorget.  
 
Vi har starta på arbeidet med utforming av ny hjemmeside tilpasset nye sentrale kvalitetskrav. Et 
arbeid som fullføres i 2016.   
 
Rådmannen har gjennomført møter med vernetjenesten inkludert fellesmøte mellom vernetjenesten 
og enhetsledere. Hovedfokus har vært medvirkning og generelt HMS-arbeid.  Tilnærmet hver måned 
møter rådmannen i forum for hovedtillitsvalgte for å informere og ta de tillitsvalgte med på råd. 
Hovedsaker har vært kommunereform, budsjett og ulike utredningsoppgaver. Arbeidet med å 
forsterke arbeidet med nærvær er påstarta, og leveransen fra Innherred bedriftshelsetjeneste har 
vært på 505 timer fordelt på ulike tjenester og ulike oppgaver. 
  
Nye innkjøpsavtaler.  I Inn-Trøndelag samarbeidet er det gjennomført flere anbudskonkurranser. Her 
nevnes leverandør for bedriftshelsetjeneste, forsikringsavtaler for person, ansvar og eiendom, 
kopieringsmaskiner.  
 

12.1.2 Plan, landbruk og miljø 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 
Visjon:  

Inderøy kommune skal være en attraktiv kommune med god kvalitet på tjenester til innbyggerne.  
 
Planer som gjelder enheten: 
Planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Røra, 
Kommunedelplan for Straumen, Miljøplan, Trafikksikkerhetsplan og kommunal krise og 
beredskapsplan. I tillegg vil deler av Strategisk næringsplan gjelde enheten for Plan, landbruk og 
miljø.  

Mål 1: 

Enheten skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggerne og næringslivet. 

Mål 2: 
Bidra til å utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud med gode oppvekstsvilkår 

Mål 3: 
Bidra til å fremme næringslivsutvikling og ha god samhandling med næringslivet. 

Mål 4: 
Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt perspektiv 

Mål 5:  
Styrke miljøarbeidet spesielt innenfor primærnæringene med fokus på vannmiljø, vannkvalitet og 
naturmangfold.  

Mål 7:  
Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass med godt fagmiljø.  
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Mål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på tjenestetilbudet 
 
 
 

Brukertilfredshet 
Saksbehandlingstid 
Registrere utfall 
klagesaker 

Holde lovpålagte 
frister. 
Korrekte vedtak 
etter planer og 
lovverk 

Behandlet saker ligger på 95 % 
innenfor fristene. 
Få klagesaker til fylkesmannen- 
alle innsendte vedtak stadfestet 
i 2015 

Tilgjengelig tjenester Tilbakemeldinger fra 
brukere – god 
service 
God internettsider 

Svare på alle 
henvendelser på 
fagområdene 
innenfor PLM 

Tilstedeværelse / Hjelp til alle 
henvendelser. 
Ca. 95 % svar/avklaringer på alle 
henvendelser.  
Få klager i 2015. 

God brukermedvirkning Tilbakemelding fra 
brukerne  

Høy 
brukertilfredshet 

Tilrettelegge for god 
medvirkning i planprosesser 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Høyt nærvær Statistikk nærvær Nærvær 98 % 97 % i 2015 

Høg faglig kvalitet Medarbeidersamtaler Faglig oppdatering 
Tilstrekkelig faglig 
utvikling 

Deltakelse på relevante 
kurs  
Teambaserte  
arbeidsprosesser 

Godt arbeidsmiljø Medarbeidersamtaler Høy trivsel på 
arbeidsplassen 

Samarbeid i problemsaker  
Jevnlige enhetsmøter 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +- 10 % - avhenger av 

gebyrinntekter 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Bidra til å utvikle attraktive bolig- 
og fritidstilbud med gode 
oppvekstsvilkår 

Tilgjengelig tomter 
i forhold til 
befolkningsøkning 

Tilgjengelig 
boligtomter i all 
grender  

Kontinuerlig planlegging og 
saksbehandling 
 

Fremme god næringsutvikling  Nye etableringer og 
økning i 
næringsutbygging 

Tilgjengelig 
areal og bygg 
for næringsliv 

Revidering av arealplaner 
forsenket på grunn av E6 
utbygging og nok kapasitet til 
planlegging/ saksbehandling.  
 

Styrke miljøarbeidet i samfunnet  Økt fokus på 
miljøarbeidet 

Redusere tall 
miljøsaker 

Følge opp mål og tiltak i vedtatt 
miljøplan 

Bidra til økt matproduksjon i tråd 
med nasjonale føringer 

Økt produksjon 
innen kommunen 

Statistikk + 2,0  og samarbeid med faglag 
og den gyldne omvei.  

Tabell 12.1 Plan, landbruk og miljø  

12.2 Virksomhetsområde Oppvekst  

Virksomhetsområdet Oppvekst omfatter fellesadministrasjon for skole og barnehage, seks 
barneskoler, én ungdomsskole, seks kommunale barnehager, fem private barnehager og 
voksenopplæring. 
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12.2.1 Fellesadministrasjon for skole og barnehage 
Kommunens mål er at barnehagene og skolene skal være sentrale aktører når det gjelder å gi barn og 
unge i Inderøy en trygg og god oppvekst - og at skole/barnehage 
skal bidra til at barn og unge blir selvstendige, kunnskapsrike og 
utvikler demokratisk deltakelse. Det er videre poengtert i 
kommunal samfunnsplan at godt fysisk- og psykososialt 
læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring, og at 
foresattes medansvar i barnehage og skole må ivaretas, 
tydeliggjøres og sikres.  
 

 
12.2.2 Utvikling i antall barn i skole og barnehage  
Antall barn i Inderøyskolen synker. Det er forventet en svak økning i barnetallet fra 2025 jf. 
prognoser fra SSB (middels vekst). 
Statistikken viser at antall barn i barnehagen er forholdsvis stabilt -med en svak økning. 
Antall barn i SFO har gått opp siste år.  

 
Grupper 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 15.12.15 

Elever i barneskolen 647 634 614 611 583 

Elever i ungdomsskolen 293 291 288 303 302 

Samlet elevtall 940 925 902 914 885 

Barn i SFO 133 123 125 144 151 

Antall barn i kom. bhg. 249 241 248 252 242 

Antall barn i privat bhg. 90 84 91 97 105 

Sum barn i barnehage 339 325 339 349 347 

Tabell 12.2.2 Antall e lever,  antall barn i barnehage og antall barn i SFO i 2012 -2015 (Kilde:  Oppad)  
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12.2.3 Aktivitet i 2015; barnehage 
Inderøybarnehagen har i 2015, startet et utviklingsarbeid med mål om å konkretisere hvilke 
kvalitetskjennetegn kommunen skal ha i alle barnehagene. Målsettingen er at man i løpet av 2016 
skal ha gjennomført et utviklingsarbeid og utarbeidet kvalitetskjennetegn for Inderøybarnehagen. 
Kvalitetskjennetegnene skal linkes mot utvalgte styringsområder i vår kvalitetsplan for 2017 – 2020 

 
Styrerne i kommunale og private barnehager var i desember 
2015 på en studietur til Askim kommune for å se nærmere på 
barnehagesektorens arbeid omkring kvalitetsbegrepet og 
innholdet i barnehagen. 
Lokalt har Inderøy kommune rigget en prosjektgruppe for 
utviklingsarbeidet. Styrerne er prosjektleder på sin barnehage og 
har et ansvar for progresjon på eget tjenestested. 
 

Styrerne deltok på planleggingsdag med Anne Bamford, som beskrevet for skole.  
Alle barnehageansatte deltok på fagdag i regi av Høgskolen i Nord Trøndelag, ulike barnehagefaglige 
tema. 
Det har i 2015 vært fokus på gjennomgående god ledelse av og i barnehagen, dette har vært tema i 
styremøter. 
 

 
12.2.4 Aktivitet i 2015; skole 
Satsingsområder i skolen er fysisk aktivitet, kultur i skolen, leseopplæring/ SOL, tilpasset opplæring 
og arbeid mot mobbing. Ansatte på skoleområdet har hatt forelesere som har tilført kompetanse på 
flere av disse områdene. Thomas Nordahl foreleste i november om klasseledelse/relasjonsledelse og 
hva som har effekt på læring. I oppstarten av skoleåret foreleste Anne Bamford om kulturens 
betydning for læringsarbeid og trivsel i skolen. 
 
Oppvekst skole, ved rektorgruppen, har i 2015 deltatt i programmet Den gode skoleleder. Satsingen 
er et samarbeid mellom KS og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Dette programmet er med på å 
understøtte kommunenes utviklingsarbeid – og gir den enkelte skoleleder påfyll i rollen som 
enhetsleder.  
Oppvekst skole har i 2015 hatt et samarbeid med den svenske skolen Hagelstamska i Grankulla 
kommune i Finland. Dette er et samarbeid muliggjort gjennom Nordplus. Samarbeidet har hatt 
ledelse som tema med prosjekttittel Developing leadership in the classroom – for the future. 
Samarbeidet inkluderte et skolebesøk i Grankulla i september/oktober i 2015, med gjenvisitt i mars 
2016. 
 
AKSET kultur- og skolesamfunn 

Byggetrinn 1 som omfatter ungdomsskolen med bl.a. 
realfagsrom, administrasjonslokaler for Kulturhuset og 
kulturskolen og administrasjonslokaler for ungdomsskole og 
videregående skole er ferdigstilt i 2015.    
 
 
 
 

AKSET – Fra åpning av ungdomsskolen 
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Byggetrinn 2 som inkluderer inngangspartiet til AKSET, 
elevkantine og Sakshaug skole, er i rute. Ferdigstillelse er 
planlagt i juli 2016.  
 

 
 
 
 
 
 

AKSET – kultur- og skolesamfunn 

 

12.2.5 Resultat 
Elevundersøkelsen 

Resultater fra 2015-2016 for Inderøy kommune, 7. trinn 
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Resultater fra 2015-2016 for Inderøy kommune, 10. trinn 
 

 
 
 
Nasjonale prøver 
Skalaforklaring nasjonale prøver: 
 
Skalaen går fra 0-100. 
Nasjonalt snitt ligger på 50 i alle tre fagene engelsk, lesing og regning. 
Snitt Nord-Trøndelag er hhv 47(engelsk), 48, 48 
 
Resultat for Inderøy kommune i 2015-2016 er hhv 45, 45, 46. 
Dette er en nedgang fra 2014-2015. 
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12.2.6 Sakshaug skole 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

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 

 
  

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på tjenestetilbudet 
 

Bruker- 
undersøkelser  
(Elev-, foreldre- og 
lærerundersøkelse 
gj.ført des. 2015) 
 
 
Direkte 
tilbakemeldinger 

4,5 
 
 
 
 
 
 
Åpenhet, 
kommunikasjon 
 

Brukerundersøkelsene indikerer at 
elever og foresatte er jevnt over 
fornøyd med tilbudet. 
Elevundersøkelsen om trivsel og 
mestring: 4,2. Motivasjon og faglig 
utfordring: 3,8. 
 
Skolen mottar positive 
tilbakemeldinger fra fornøyde 
foresatte og elever. Skolen kaller 
inn til samarbeidsmøter når det er 
behov for det.  

Tilgjengelige tjenester 
 

Bruker-
undersøkelser 
 

4,5 
 

Foreldreundersøkelsen om 
informasjon fra skolen: 4,0 

God brukermedvirkning 
 

Bruker- 
undersøkelser 
 
Referater fra 
gjennomførte 
møter 

4,5 
 
 
Månedlig 
Månedlig 
Minimum 2 pr. 
skoleår 

Foreldreundersøkelsen om dialog 
og medvirkning: 4,5 
 
Det har vært avholdt 9 møter i FAU 
i 2015, og 2 møter i 
samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg. 
Klasseforeldremøter og 
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utviklingssamtaler avholdes høst 
og vår. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

undersøkelse 
(gj.f. vår 2015) 
 
Nærværs-
statistikk 

4,5 
 
 
 
Over 92 % 
 

Samarbeid og trivsel med 
kollegene: 5,1 
 
 
Skole: 92,88 % 
 

God ledelse Medarbeider-
undersøkelsen 
 

4,5 Nærmeste leder: 5,0 

Kultur for læring og fornyelse 
 

Nye felles planer 
og rutiner 

Systematisk 
arbeid med 
vurdering for 
læring 
 

Hele lærerkollegiet har arbeidet 
med opplæring og innføring av SOL 
(systematisk observasjon av 
lesing). SOL innlemmes i skolens 
leseplan. 
Hele kollegiet har deltatt i 
prosjektet Kompetanse for 
mangfold, med mål om å utvikle 
kollektiv helhetstenkning rundt 
minoritetsspråklige elever. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap +/– 2 % +1,9 % 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt fysisk- og psykososialt 
skolemiljø 

 

Elevunder-
søkelsen 

5 Elevundersøkelsen om trivsel: 4,2 
Andel elever som har opplevd 
mobbing 2-3 ganger pr.mnd.: 0 % 

 

 
Kompetanse for mangfold 

Bruke nærmiljøet aktivt  

 
Brukerunder-
søkelser 
 
 
Dokumentert 
aktivitet 
 

4,5 
 
 
 
Tiltak i planer er 
gjennomført 
 

Skolen bruker nærområdet aktivt, 
bl.a. turdager og ukentlige 
bibliotekbesøk 
 
Nærmiljøtiltak i årshjulet er 
gjennomført. 16.-maisamling i 
Muustrøparken ble bytta ut med 
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Nye initierte 
samarbeidstiltak  

felles markering mot mobbing ved 
skolestart. 
 
Skolen har leid musikklærere fra 
Inderøy kulturskole 8 t/u  

Tabell 12.2.6 Sakshaug skole  

 
12.2.7 Sakshaug barnehage 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Mål 1 

At barnehagen er en sentral aktør når det gjelder å gi barn i Inderøy en trygg og god oppvekst 

At samhandling barn og voksne i barnehagen skal føre til gode leke – og læringsmiljøer. 

At det oppleves meningsfylt å gå i barnehage. 

At samhandling med nærmiljøet er en viktig premiss for å lykkes. 

At barnehagen har fokus på riktig ernæring og helse – at vi er en helsefremmende barnehage (sunn 

mat og mye uteliv/fysisk aktivitet) 

At barnehagen har fokus på fysisk aktivitet – ALLE store og små. 

Mål 2 

At vi har et helhetlig oppvekstområde 

At vi vektlegger det 18-årige dannings -og utdanningsløpet. 

At vi har god kompetanse og sikrer våre ansatte et høyt faglig nivå. 

At vi gir barna gode vilkår for medvirkning i egen hverdag; læring, lek og omsorg. 

At vi legger til rette for at barna får et best mulig utbytte av å være i barnehagen – at vi har høye 

ambisjoner på barnas vegne. 

At vi bidrar til at barn 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 ,jobber etter kommunens tre verdibegrep :Raushet-åpenhet –respekt. 

At det er så trivelig å jobbe i Sakshaug barnehage at vi beholder nærværet 

Mål 3 

At vi gir barn og foreldre en god tilvenning – noe som igjen gir tilhørighet og trygghet 

Hverdagslivet i barnehagen – 

- Barnet skal ha lyst til å komme tilbake neste dag 
- Barnet skal oppleve vennskap, tilhørighet, fellesskap 

og demokrati 
- Barnet skal bli hørt og forstått 
- Barnet skal få erfaring med at «jeg er verdifull» 
- Barnet skal få erfaringer med at andre har noe å lære 

meg 
- Barnet skal få aktiviteter som det opplever som 

meningsfullt 
- Barnet skal oppleve at det blir møtt med omsorg 

 

Skolestartere blir ivaretatt gjennom et tett samarbeid med skolen jfr. Overgangsplan barnehage – 

skole. 
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Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på tjenestetilbudet Bruker- 

undersøkelser  
4,5 
(eksempel) 

Det er ikke foretatt 
brukerundersøkelse 
Men vi får gode tilbakemeldinger 
fra foreldre og andre 
samarbeidsparter. 
Gode tilbakemeldinger fra 
veiledere Fra HINT i forbindelse 
med prosjektet Kompetanse for 
mangfold. 

Brukermedvirkning Møter, eks 
 Avdelings vise 
foreldremøter 
Møter i 
samarbeidsutvalg, 
foreldresamtaler 

1-2 ganger pr. 
år 
 
6-7 møter pr. 
år 
2 pr. år 

Alle møter er gjennomførte med 
god deltakelse. 
Et ekstra foreldremøte om 
Mangfold i forbindelse med 
prosjekt i samarbeid med 
Fylkesmannen 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

Ikke full måloppnåelse på 
alle områder, men mye er 
bra. Vi har brukt 
bedriftshelsetjenesten og 
jobbet/jobber med 
arbeidsmiljø og 
møtestruktur. 

Faglig kvalitet på arbeidet Medarbeidersamtaler 
Personalmøter 
Fagkvelder/nettverksarbeid 
med andre barnehager 

En gang i året 
6 stk. pr. år  
1-2 pr. år 

Medarbeidersamtaler er 
gjennomført og vi har hatt 2 
fagkvelder sammen med 
andre barnehager. 

Nærvær Hms-plan Nærvær 92 % Har lite langtidsfravær, men 
ved epidemier blant barna 
får vi en del korttidsfravær 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God økonomistyring Regnskap +/- 2 % Drift i samsvar med budsjett 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Omdømmebygging 
-bidra til at barnefamilier søker 
plass 

Foreldresamtaler 
Møter 
Samarbeidsutvalget 
 

 Vi har fylt opp barnehagen med 
nye søkere. 
 

At barnehagetilbudet er i 
samarbeid og forståelse med 
barnas hjem 

Godt 
foreldresamarbeid 
Godt samarbeide 
med andre 
samarbeidsparter 

 Møter angående 
foreldresamarbeid er 
gjennomført med godt oppmøte 
og gode tilbakemeldinger. 

Tabell 12.2.7 Sakshaug barnehage  
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12.2.8 Røra skole og barnehage 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, temaplaner 
etc. 

Mål 1: 

Kvalitet på læringsarenaene: (Opplæringsloven, barnehageloven) 

Et kompetent personale som sikrer barna et optimalt psykososialt læringsmiljø. Fokus er på det enkelte 

barn og barnets læringsutbytte, og er preget av dialog, inkludering og medvirkning med aktuelle parter. 

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» (Visjon til Inderøy kommune)  
Et samarbeid basert på åpenhet, raushet og respekt. Samarbeid mellom alle internt på enheten, med 
foresatte, med aktuelle samarbeidspartner og nærmiljøet for øvrig.. 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

Vanskelig å vurdere grad av 
måloppnåelse her. 

Enheten: 
Et tilbud hvor barn og elever 
trives og kan utvikle seg 
optimalt, og hvor det er en 
god og naturlig overgang 
mellom barnehage og skole 

 
Foreldre-
undersøkelsen 
Elev-undersøkelsen 

 
Stadig 
forbedring 
siden siste 
undersøkelse 

Evaluering og redigering av 
overgangsprosess er gjennomført med 
begge "tilhørende" barnehager og skole.  
Undersøkelsene er gjennomført med 
foreldre, elever og lærere. Alle scorer høyt 
mht. trivsel og tilpasset læringsnivå. 

Barnehagen: 
Gi barna muligheter til å leike 
og utvikle seg i pakt med sine 
forutsetninger, samt å gi 
omsorg og ivaretakelse 
sammen med kompetente 
voksne. 

 
Egenkomponert 
spørreskjema 

Stadig 
forbedring 
siden siste 
undersøkelse 

Evaluering med SU 2-3 ganger i året. 
Positiv tilbakemelding jfr. målsetting. 
Gjennom daglig kontakt med foreldre gis 
det tilbakemelding mht. barnas leik og 
utvikling. 
Spørreundersøkelse er ikke gjennomført. 
 
 

SFO: 
Gi barna gode muligheter til å 
leike og være sammen i 
trygge omgivelser. En god 
fritid. 

Foreldre-
undersøkelsen 
Elev-undersøkelsen 

Stadig 
forbedring 
siden siste 
undersøkelse 

Målet er nådd mht. tilrettelegging for leik 
i trygge omgivelser. Tilbakemeldingen fra 
personalet, foreldre og barn ligger til 
grunn for vurderingen. 

Skolen: 
Gi elevene et kvalitativt godt 
faglig og sosialt utviklings- og 
læringsmiljø. 

Foreldre-
undersøkelsen 
Elev-undersøkelsen 
Nasjonale Prøver 
Obligatoriske 
kartleggingsprøver 

Stadig 
forbedring 
siden siste 
undersøkelse 

Resultat på nasjonale prøver viser en 
tydelig nedgang hvor ca. 70 % av elevene 
ligger på nivå 1. Vi er i gang med å 
utarbeide en helhetlig plan for arbeidet 
med nasjonale prøver. Fagfokuset ligger i 
hovedsak på lesekompetanse. 
Skolen har startet en systematisk 
kartlegging og oppfølging av ferdigheter i 
basisfag. På sikt er det et mål at dette vil 
være med å øke kvaliteten på 
undervisningen og læringsutbytte for 
elevene. 
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Psykososialt miljø; det jobbes kontinuerlig 
med dette. Undersøkelser viser en positiv 
utvikling. Skolen satser på aktivitet som 
forebygging og har derfor blitt med i 
Trivselsprogrammet. Oppstart februar 
2016 
 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Barnehagen/ SFO: 
Kompetente voksne som er 
motiverte for oppgavene og 
som aktivt bidrar til godt 
arbeidsmiljø for barn og 
kolleger.  

Brukerunders Øke snitt-tallet 
med 0,1 

Det er ikke gjennomført noen 
undersøkelse som sier noe om dette. 
Alle ansatte i sfo/ barnehage har 
gjennomført fagbrev. 
Fagkveld for alle ansatte med tema 
nærvær. 

Skolen: 
Kompetente voksne som er 
motiverte for oppgavene og 
som aktivt bidrar til godt 
læringsmiljø for elever og 
kolleger. 

Foreldreundersøke
lsen 
Elevundersøkelsen 
Brukerundersøkels
en 

Øke snitt-tallet 
med 0,1 

Kartlegging viser at vi har god faglig 
kompetanse i kollegiet. Vi har personer 
som har gjennomført videreutdanning i 
2015. Det jobbes kontinuerlig med den 
"lærende organisasjonen" hvor målet er 
å utvikle en felles forståelse av god 
undervisningspraksis og læring. 
Brukerundersøkelsen viser gode 
resultater mht. motivasjon og faglig 
oppdatering. 

Enheten: 
Nærværsprosent på 92 
 

Foreldreundersøke
lsen 
Elevundersøkelsen 
Brukerundersøkels
e 

92 % nærvær Målsettingen er ikke nådd. Enheten 
hadde stort langtidssykefravær både på 
barnehage og skole. 
Nærværeprosent skole: 89,4 % (10,62 %) 
Barnehage: 87 % (12,26) 
Sykmeldinger er fulgt opp og flere av 
disse har ført til naturlig avgang. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Enheten: 
God økonomistyring 
Å drive enheten innenfor de gitte 
økonomiske rammer. 

Regnskap i 
Agresso 

+/- 2 % Målet er nådd, 5 %  
"Innsparingen" har til tider vært utfordrende 
mht. daglig drift.  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Innstramming i budsjett 2016 har vært styrende for inneværende år. For å imøtekomme dette har ikke planlagte 
aktiviteter blitt gjennomført i tråd med virksomhetsplan, og man har ved behov funnet alternative opplæringsalternativ. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Enheten: 
Å skape en enhet hvor det er svært 
gode vilkår for vekst og utvikling. 
Å skape en enhet som blir et 
naturlig samlingssted og «kultur-
senter» i skole kretsen. 
 Å skape en enhet som har et godt 
omdømme. 

 
Bruker- 
undersøkelser 

 
At enheten blir 
omtalt med 
positive 
ordelag i alle 
sammenhenger 

Gjennom skoleåret er det et godt samarbeid 
mellom skolen og enkelte aktører i 
lokalmiljøet; skolen trekker ut i miljøet, eller 
inviterer lokalmiljøet inn på ulike 
arrangement. Disse har det vært stor 
oppslutning rundt. 
 
Oppgradering av skoleområdet er satt i 
gang, men vil pga av økonomisk situasjon 
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være en langsiktig prosess.  
Det jobbes kontinuerlig med 
omdømmebygging. Undersøkelser i kollegiet 
tyder på at vi er på riktig vei, men at vi må 
være flinkere til å synliggjøre hva vi holder på 
med. Vi er ikke i mål her. 
Spørreundersøkelsen vil gjennomføres i Fau/ 
SMU/SU.   
 

Tabell 12.2.8 Røra skole og barnehage  

 
12.2.9 Utøy skole og barnehage 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Inderøy kommunes visjon «Best - i lag»; et samarbeid basert på åpenhet, raushet og respekt og 
enhetens visjon « Med rota i den lokale og med blikket mot verden » er styrende for alt vi gjør. 
Dette gjelder samarbeid mellom alle internt på enheten, med foresatte og nærmiljøet forøvrig. 

Et kompetent personale sikrer barna et optimalt psykososialt læringsmiljø preget av dialog, 
inkludering og medvirkning.  

Et kompetent personale sikrer barnet / eleven optimale muligheter til å utvikle egne faglige evner 
samt sosiale og fysiske ferdigheter slik at den enkelte opplever mestring og utvikling.  

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Tidlig innsats: 
Sikre en trygg og god overgang 
mellom barnehage / skole, 
barneskole/ungdomsskole. 
 
  

Observasjoner 
Kartlegging i 
barnehage/skole  
 

Drøftes i SU og 
FAU 

Drøftingen er ikke foretatt i FAU og Su 
på dette tidspunkt. Enheten følger 
kommunen sine planer for overgang. I 
tillegg er skole med på møter på barn 
som har tilrettelegging ved skolestart. 
Planene for over gang 
barnehage/skole, 
barneskole/ungdomsskole ser ut til å 
være tilfredsstillende og følges. 

Et godt Læringsmiljø for 
elevene på skolen 
 

Elevundersøk.  
skole 
 

>4,5 i snitt 
 

Enheten har stor fokus på stor 
voksentetthet på alle arena elevene 
oppholder seg. Områder som tar for 
seg, arbeidsmiljø, trivsel og støtte fra 
skole og foresatte viser gode 
resultater. Og til dels fremgang. 
Skolen vil fortsette å ha fokus på 
områder som relasjoner, 
aldersblanding og voksne tilstede.  

Skolen, sikre optimal utvikling 
av leseferdigheter 

Kartlegging   Skolen ansatte har brukt mye av året 
på å skolere seg i SOL. Skolen viser 
gode resultater på nasjonale prøver. 
Lese og skrivekurs på enheten gir 
gode resultater og vil bli en del av 
årshjulet. 
Ped.leder i barnehagen og 1. 
klasselærer har tett dialog på 
forventinger  

 
HMS 

 
Oppgradering av 

 
Daglig fysiske 

 
Uteområdet på enheten er en viktig 
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Barn/elever er fysisk aktive. 

uteområdet og 
fortsatt satsing 
på uteskole 

aktiviteter for 
alle barn/elever. 

faktor for lek og aktivitet. I denne 
sammenheng har vi fått lagt 
kunstgress på fotballbanen en 
beliggenhet og kjøpt inn 4 nye 
lekeapparater. Enheten ønsker å 
skape muligheter til å drive en aktiv 
uteskolepedagogikk. Dette gir aktive 
elever. Vi vil fortsette dette arbeidet. 

 

 
Skidag ved Utøy skole 

Vurdering: 
Nå kommunale målsettinger på 
nasjonale prøver (NP).  

NP i lesing, 
regning og 
engelsk på 5. 
trinn 

Lesing 2,0 
Regning 2,0 
Engelsk 1,9 

Enheten har gode resultater på 
nasjonale prøver. Vi skårer over 
snittet i fylket og Inderøy.  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Enheten har i inneværende år hatt fokus på relasjoner på alle nivå. I matematikk vil vi fortsette å ha fokus på 
praktisk tilnærming og uteskole som en del av vår pedagogikk.   
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Ledelse: 
Alle ansatte opptrer som 
tydelige, profesjonelle ledere 
uavhengig av ulike roller. 

Tilb.meldinger 
Egenvurdering 
Drøftinger i 
kollegiet 

Ingen negative 
tilbakemeldinger 
fra brukere eller 
kolleger. 

Dette er et område man 
kontinuerlig har drøftinger 
omkring og gjør forbedringer 
rundt, som gir gode refleksjoner i 
kollegiet.  

Kompetanse: 
Ansatte har relevant kompetanse 
innenfor kommunale 
satsingsområder 

Medarb.samtale Alle ansatte får 
relevant 
kompetanseheving. 

Gjennom medarbeidersamtaler 
på enheten er det kartlagt et 
behov på adferd, ikt, musikk . 
Alle er gitt tilbud. 
Planleggingsdager sammen  
Mosvik og Lyngstad oppleves 
som positive. 

HMS: 
Ansatte opplever et godt, 
forutsigbart og inkluderende 
arb.miljø 

Medarbeider- 
undersøkelse 

4,5 
 

Et kontinuerlig forbedringsarbeid 
på enheten. Medarbeider 
undersøkelsen er fulgt opp med i 
felles planleggingsprosess hvor 
alle ansatte har deltatt.  

HMS: 
Det er høyt nærvær på enheten. 

Registreringer Nærvær >92 % Enheten har stort nærvær og 
tilfredsstillende tall. Har noe 
langtidsfravær på enheten. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

 
God økonomistyring 

 
Regnskap 

 
+/- 2 % 

 
Enheten går noe mer i positiv 
avvik enn forventet. Dette som 
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følge av refusjonspenger som 
kommer uventet på slutten av året 
og mindre lønnsutbetalinger på 
vikar en faste ansatte.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Bidra til positivt omdømme  SU/FAU, bidrag 

i Inderøyingen 
Enheten har ved flere anledninger 
hatt oppslag i Inderøyningen. 
Rektor deltar på Fau/SU møter. 
Og avholder jevnlige 
elevrådsmøter. Ved innskrivinger 
har vi tydelige forventinger til 
samarbeidet med heimen og 
skolen.  

Tabell 12.2.9 Utøy skole og barnehage  

 
12.2.10 Mosvik skole og barnehage 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Kommuneplanens samfunnsdel: 
3.7 Kommunale tjenester 
3.7.2 Hovedmål: 

 Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere. 

 Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir 
selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse. 

3.8 Kommunen som organisasjon 
3.8.2 Hovedmål 

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftige og 
langsiktige tjenester 

 
Temaplan «Kvalitet i barnehagen 2014 – 2017», har følgende satsningsområder: 
Inderøybarnehagen har som målsetting å bidra til  

 Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barnehager 

 Å styrke barnehagen som læringsarena 

 At alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 
 
For å nå disse målsettingene har barnehagen følgende satsningsområder for 4-årsperioden 

 Ledelse i barnehagen 

 Språk og begrepsutvikling 

 Antall, rom og form 

 Dokumentasjon og vurdering 

 Helsebringende barnehager 
 
Temaplan «Kvalitet for grunnskolen 2013-2017», har en ambisjon om å: 

 Være et helhetlig oppvekstmiljø 

 Vektlegge det 18-årige dannings- og utdanningsløpet 

 Ha god kompetanse og høyt faglig nivå 

 Medvirkning i egen læring 

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

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

 Involvering av foreldrene i et godt samarbeid og 
samhandling rundt elevens læringsmiljø. 

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

 
 
For å nå disse ambisjonene for Inderøyskolen, er følgende 
fokusområder valgt ut: 

 Ledelse 

 Læring og læringsmiljø 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
 Elevundersøkelsen 4 4,4 

Tilgjengelige tjenester Tilbakemeldinger 
bruk 

Et innlegg i uka God aktivitet på hjemmesida 
til skolen. 

FAU Møteaktivitet Månedlig 10 møter i 2015 

Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg Møteaktivitet 3 – 4 g/år 4 møter i 2015 

Foreldremøter Tema som treffer og 
engasjerer foreldrene 

2 – 3 g/år 2 møter i 2015 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Evalueres i SU gjennom skolebasert vurdering hver vår. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeiderunder- 

søkelse 
(snitt enhet) 

4,5 4,4 
 

 Medarbeidersamtalen Alle trives og 
blir sett 

4,6 

 Nærværsprosent 92 % 84,13 % 

God ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4,5 4,3 

 Medarbeidersamtale Positiv 
tilbakemelding 

 

Kultur for læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelsen 4,5 4,6 

 Medarbeidersamtale Endringsvilje  
Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
2015 har vært et krevende år med høyt sykefravær i barnehagen. 
Nedbemanning kan være en faktor som spiller inn her. 
Deltagelsen på Medarbeiderundersøkelsen 2015 var på 67 %. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God økonomistyring Regnskap +/- 2 % -3 % 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Nedbemanning 100 % stillingsandel fra 01.08.15 i skolen. 
Underbemanning i forhold til barnetall i barnehagen. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Yte god service med høg Årlig evaluering i 70 % deltagelse Positiv tilbakemelding fra 
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kvalitet til kommunens 
innbyggere 

barnehagen foreldrene i barnehagen. 
 Service til innbyggerne Opplevd god mottagelse 

Bidra til at barn og unge får 
en trygg oppvekst, og blir 
selvstendige, 
kunnskapsrike og utvikler 
demokratisk deltagelse 

 Godt samarbeid 
heim – skole 

 Samarbeid med 
etater som arbeider 
med barn og unge 

 Samarbeid med 
Frivilligheten 

Faste 
samarbeidsarenaer med 
heimen, treffpunkt med 
de andre etatene og 
faste møteplasser med 
bygda. 

Evalueres av SU gjennom 
skolebasert vurdering. 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Innflytting i nytt skolebygg har vært med å gi ansatte, elever og foresatte et løft. 
Rutiner på aktiviteter som inviterer bygda inn, og som trygger elevene på skolen, i bygda og på tvers av 
årstrinn. 
Tabell 12.2.10 Mosvik skole og barnehage  

 

12.2.11 Lyngstad skole og barnehage 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Mål 1 

Inderøy kommunes visjon «Best - i lag»; et samarbeid basert på åpenhet, raushet og respekt og 
enhetens visjon «En gyllen mulighet» er styrende for alt vi gjør. Dette gjelder samarbeid mellom alle 
internt på enheten, med foresatte og nærmiljøet forøvrig. 

Mål 2 

Et kompetent personale sikrer barna et optimalt psykososialt læringsmiljø preget av dialog, 
inkludering og medvirkning.  

Mål 3 

Et kompetent personale sikrer barnet / eleven optimale muligheter til å utvikle egne faglige evner 
samt sosiale og fysiske ferdigheter slik at den enkelte opplever mestring og utvikling.  

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Tidlig innsats: 
Kartlegging og oppfølging i 
barnehage / skole sikrer optimal 
utvikling av leseferdigheter. 

Foreldresamtaler 
Observasjoner 
Kartlegging i 
barnehage/skole 
(språk/lesing/ 
regning/sosialt). 
Medarb.samtaler 

Har kompetanse 
og verktøy som 
sikrer tilpassede 
opplegg helt fra 
barnehagestadiet. 
Alle barn er 
funksjonelle 
lesere ut fra egne 
forutsetninger. 
Barn med spes. 
behov får 
relevant 
oppfølging innen 
2 måneder fra 
tiltaksvedtak 
fattes. 

I barnehage: Kartlegging ved 
behov (TRAS, tidlig registrering  
av språk). Sosial kompetanse – 
"Alle med" 
Overføringsmøter barnehage - 
skole hver vår. 

Læringsmiljø/ 
kasseledelse: 
Elever på Lyngstad skole opplever 
god arbeidsro. 

Elevundersøk.  
skole 
 

 Klassen med de eldste elevene 
har hatt utfordringer med uro i 
timene.  
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HMS 
Barn/elever opplever et trygt og 
inkluderende miljø uten mobbing. 

Observasjon. 
Dialog. 
Kartlegginger 

Ingen utsettes for 
atferd som 
oppleves 
ubehagelig. 

Fokus på at alle inkluderes i 
leiken i barnehagen. Arbeid i tråd 
med "Handlingsplan mot 
mobbing". Lav terskel for å 
kontakte Familesenteret. Klassen 
med de eldste elevene har hatt 
utfordringer med det sosiale 
miljøet. Det har forekommet 
slossing, og det har vært uheldig 
språkbruk med "kalling". 

HMS 
Barn/elever er fysisk aktive. 

Regelmessig 
registrering 

Daglig fysiske 
aktiviteter for alle 
barn/elever. 

Barnehagen er med på 
prosjektet: "Gode vaner starter 
tidlig," – om kosthold og fysisk 
aktivitet. Fast turdag for alle over 
to år, mye uteleik både 
sommer.og vinter. Bruk av 
gymsal. "Utomhus"- fast turdag i 
nærområdet med pedagogisk 
innhold for skolestartere og 1. og 
2. klasse en gang pr. uke. Mye 
skigåing. Det har vært stor 
aktivitet i akebakken i 
vinterhalvåret.   
Skolen har vi i vårhalvåret daglig 
fysisk aktivitet ½ time fire dager i 
uka. Vi har utvidet første 
friminutt med et kvarter og 
elevene er inndelt i tre 
voksenstyrte grupper: SAFT 
SosialAktivFysiskTrivelig 

Vurdering: 
Nå kommunale målsettinger på 
nasjonale prøver (NP).  

NP i lesing, 
regning og 
engelsk på 5. 
trinn 

Lesing 2,0 
Regning 2,0 
Engelsk 1,9 

NP lesing: 49 
NP regning: 46 
NP engelsk: 42  

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Ledelse: 
Alle ansatte opptrer som 
tydelige, profesjonelle ledere 
uavhengig av ulike roller. 

Tilb.meldinger 
Egenvurdering 
Drøftinger i 
kollegiet 

Ingen negative 
tilbakemeldinger fra 
brukere eller kolleger. 

Fornøyd foreldregruppe i 
barnehagen. Enkelte elever 
gir tilbakemelding om at de 
opplever at de blir urettferdig 
behandlet 

Kompetanse: 
Ansatte har relevant 
kompetanse innenfor 
kommunale satsingsområder 

Medarb.samtale Alle ansatte får 
relevant 
kompetanseheving. 

En lærer vil gjerne ta 
videreutdanning i engelsk, 
men det har foreløpig ikke 
vært aktuelt. 

HMS: 
Ansatte opplever et godt, 
forutsigbart og inkluderende 
arb.miljø 

Medarbeider- 
undersøkelse 

 
 

Alle ansatte gir i 
medarbeidersamtaler 
tilbakemelding om høy 
trivselsfaktor. 

HMS: 
Det er høyt nærvær på 
enheten. 

Registreringer Nærvær >92 % Mål om nærvær på 92 % er 
nådd. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
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God økonomistyring Regnskap +/- 2 % Regnskapet viser overskudd på 
enheten. 

Tabell 12.2.11 Lyngstad skole og barnehage  

 
12.2.12 Sandvollan skole og barnehage 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

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.  

 

 
Sandvollan skole 

 

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. 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Enheten, god kvalitet på 
overgangen mellom barnehage 
og skole.  

Skjema Tolkes i SU Vurdering er ikke tatt i SU. 
Enheten følger kommunen sin 
prosedyre for overgang. I tillegg 
er skolen med på møter omkring 
barn med tilrettelegging fra 
høsten av.  
Internvurdering: God kvalitet på 
overgangen mellom barnehage 
og skole. Tett kontakt sammen 
med foresatte.  

Skole, godt læringsmiljø for 
elevene 

Brukerundersøkelse Fremgang fra 
tidligere år. 

En sammenstilling av 
elevundersøkelsene fra 2013 – 15 
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er grunnlaget for vurderingen: 
Områdene som tar for seg 
arbeidsmiljø, trivsel og støtte på 
skolen viser gode resultater. Til 
dels markant fremgang.  

Skole, elever som mestrer lesing. Elevprøve Ingen elever på 
nivå 1 

Resultatene fra nasjonale prøver 
viser en nedgang fra tidligere. Vi 
har flere elever på nivå 1. 
Oppstarten av et langsiktig arbeid 
i inneværende år forventest at 
det gir resultater de kommende 
år. Færre/ingen elever på nivå 1 
og flere på nivå 3.  

Barnehage, god 
brukermedvirkning i 
byggeprosjektet 

Evaluering etter 
prosessen 

Stor grad av 
tilfredshet 

Helhetlig vurdering gjøres ved 
avslutning av prosjektet.  
Hittil har brukergruppene vært 
involvert i betydelige 
beslutninger.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Enheten, nærvær. Registrering 93 % nærvær Samlet sett ble ikke 

målsetningen om 93 % nærvær 
nådd. Skolen (funksjon 2020 og 
2150) var samlet innenfor 
målsetningen. Funksjon 2010, 
barnehagen, hadde et samlet 
fravær over målsetning. Samlet 
hadde enheten en nedgang i 
nærværet. I all hovedsak 
knyttes nedgangen til 
langtidssykemeldinger. Disse 
ble fulgt tett og ansatte er 
tilbake i full jobb i 2016. 

Medbestemmelse Spørreundersøkelse  Her pågår en prosess med 
oppfølging av 
medarbeiderkartleggingen. 
Høy grad av involvering av 
ansatte.  

Lærende organisasjon Registrert oppmøte på 
kompetansehevende 
tiltak 
 

Alle aktuelle 
deltar i 
skolering 

Pågående arbeid som skal 
oppfylle målsetningen: 
Metodikk innhold med fokus 
på grunnleggende ferdigheter. 
SOL – refleksjon og 
erfaringsutveksling.  
Produktive møter – samarbeid 
med Røra og Sakshaug. 
Refleksjon på team over 
pedagogikk og fag.  
Deltaker på kompetanse for 
kvalitet, fagdager og kvelder.  
På god vei til måloppnåelse.  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Har hatt et klart faglig innhold på møtene innenfor lesing og regning som grunnleggende ferdighet.  
Jobber med oppfølging av medarbeiderkartleggingen som ble gjennomført våren – 15.  
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Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

Enheten, innenfor 
budsjettrammene 

Regnskap +/- 2 % Målet ble nådd. 1 % avvik.  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Har redusert bemanningen i barnehagen med en fagarbeiderstilling som følge av redusert ramme fra tidligere.  

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Enheten, bidra til positivt 
omdømme.  

Spørreundersøkelse Vurderes av SU Vanskelig å vurdere. Har som 
tidligere fokus på samarbeid med 
lag og foreninger i bygda. Faste 
innslag i løpet av året holdes 
vedlike.  
Ikke gjennomført noe 
spørreundersøkelse.  

Enheten, samhandling med 
frivillige organisasjoner 

  

Dekke etterspørselen etter 
barnehageplasser i kretsen 

Evaluering av 
opptak 

100 % dekning Har full dekning i bygda. Ikke 
barn på venteliste.  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Ny avdeling er klar til bruk 1. august 2016. Ledig kapasitet i barnehagen.  
Tabell 12.2.12 Sandvollan skole og barnehage  

 
12.2.13 Inderøy ungdomsskole  
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Mål 1 

 Gla’pakken er et forsøk etter opplæringslovens § 1-4. Forsøket skal vare i 3 år, og er ferdig 
våren 2015. Prosjektet innebærer blant annet satsing på fysisk aktivitet og folkehelse, 
praktiske aktiviteter, ernæring og skolemiljø. Sentralt blir det da med tilrettelegging av 
skoledagen med tanke på struktur, innhold og organisering av fag som gir nevnte 
satsingsområder gode vilkår. Det er inngått samarbeidsavtale med HiNT om evaluering av 
prosjektet.  

 
Evaluering mål 1: 
Vi avsluttet sommeren 2015 forsøket Gla`pakken. Forsøket ble evaluert av Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Forsøket gav positive ringvirkninger i form av et godt elevmiljø ved skolen. Det var likevel ingen signifikante 
funn som kunne indikere at forsøket hadde positiv innvirkning på læringsresultatene. Bl.a. som en følge av 
dette ble det i skolens egen evaluering konkludert med at vi i tiden framover må satse mer på oppfylling av 
timetallet til teorifag som under forsøket fikk redusert timetall. Timene ble først og fremst hentet fra faget 
Utdanningsvalg som var forfordelt under Gla`pakken. Videre konkluderte vi med en fortsatt satsing på fysisk 
aktivitet og 10 minutter felles oppstart hver morgen. For å få til dette har ungdomsskolen forlenget ordningen 
med 20 minutter utvidet undervisningstid hver uke. (Se saksdokumenter til samarbeidsutvalget ved 
ungdomsskolen, 27.05.15). 
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Vennelenke ved Inderøy Ungdomsskole 
 

Mål 2 

 Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing for å utvikle ungdomstrinnet mot en mer 
praktisk, variert og motiverende opplæring for elevene. Et av tiltakene er skolebasert 
kompetanseutvikling. Første pulje som skal delta består av skoler fra hele landet og startet i 
juni 2013. Vinteren 2015 skal Inderøy kommune, Inderøy ungdomsskole, inn i pulje 3 i 
denne satsingen. 1½ år framover vil skolen jobbe spesielt med lesing og regning og i å 
forbedre undervisning og elevprestasjoner innenfor disse områdene. 

 

Evaluering mål 2: 

Ungdomstrinn i utvikling er en statlig satsing hvor Inderøy ungdomsskole er med i pulje 3. Vi har i 

2015 satset på lesing. Denne satsingen vil pågå også våren 2016, mens vi høsten 2016 vil gå over til 

satsingsområdet regning. 

I satsingen har vi støtte fra Nord Universitet, og fra utviklingsveilederne i Nord-Trøndelag. 

 

Mål 3 

 Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i 
Nord-Trøndelag, og har som hovedoppgave å se oppvekstløpet som en helhet. I Inderøy 
kommune skal programmet ligge til grunn for arbeidet i alle skolene. 

 

Evaluering mål 3: 

Gjennom Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag har alle skolene i kommunen deltatt i skolering i 

SOL: Systematisk Oppfølging av Lesing. Ungdomsskolen har hatt opplæring av enkeltlærere som har 

tilegnet seg denne metoden, og med støtte i dette og karleggingsresultater for øvrig, jobber skolen 

kontinuerlig med å forbedre undervisningsoppleggene.  

 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Brukerundersøkelser  4,5 
(eksempel) 

Resultatene på 
elevundersøkelsen sier en del 
om dette. Denne er 
gjennomført skoleåret 
2015/2016,og våre elever 
svarer meget positivt på 
spørsmålene i undersøkelsen. 
Blant annet ligger vi under 
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både lands- og 
fylkesgjennomsnittet mht. tall 
om hyppighet av mobbing, og 
vi ligger godt over lands- og 
fylkesgjennomsnittet når det 
gjelder læringskultur og trivsel 
blant elevene.  

Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet. 
 

Innbyggerundersøkelsen 4,5 Det er ikke gjennomført 
innbyggerundersøkelse i 2015. 
Viser til resultatene i 
elevundersøkelsen. Disse er 
meget positive skoleåret 
2015/2016. 

Godt samarbeid mellom heim 
og skole 

Foreldreundersøkelsen Gode 
tilbakemeldinger   

Det er ikke gjennomført 
foreldreundersøkelse 
skoleåret 2015/2016. Dette vil 
bli gjennomført skoleåret 
2016/2017.  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Ungdomsskolen har i 2015 deltatt i satsingen Kompetanse for mangfold. Dette har bl.a. resultert i 
utarbeidelsen av "Plan for organisering av undervisning for minoritetsspråklige elever ved Inderøy 
ungdomsskole". Satsingen bidrar til å høyne kvaliteten på tjenester rettet mot minoritetsspråklige elever. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 4,4 
Tallet er en samleindikator for 
hvor fornøyd ansatte ved enheten 
er med sin arbeidssituasjon. 

Høy tilstedeværelse  Rapportering i 
Agresso 

92 % 
tilstedeværelse 

God. Enheten hadde 8,15% 
sykemeldt fravær i 2015, dvs. 
91,85% tilstedeværelse. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap +- 2 % Meget god. 0,18% avvik i 
positiv retning. 
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Mål fra virksomhetsplan 2015 - Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Omdømme Brukerundersøkelser  Det er ikke gjennomført 

brukerundersøkelser 
(innbyggerundersøkelse eller 
foreldreundersøkelse) som 
sier noe om dette i 2015. 

Bidra til kreativt oppvekst- og 
skolemiljø 

 Etablering av 
Inderøy 
oppvekst- og 
kultursenter 

Inderøy ungdomsskole flyttet 
inn i nye bygninger høsten 
2015! 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 

1. august 2015 flyttet ungdomsskolen over fra de gamle bygningene til den nye, moderne 
ungdomsskolen som er samlokalisert med Inderøy videregående skole, Inderøy folkebibliotek, 
Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus i Vennalivegen 15. I tillegg inngår Sakshaug skole i 
storsatsingen, og til sammen utgjør disse enhetene innholdet i Akset kultur- og skolesamfunn.  
Tabell 12.2.13 Inderøy ungdomsskole  

12.3 Virksomhetsområde helse, omsorg og sosial 

Virksomhetsområdet omfatter bistand og omsorg, helse, rehabilitering og barnevern, 
flyktningetjenesten og NAV. 
 

12.3.1 Bistand og omsorg 
Enhet: Bistand og Omsorg 

 

Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 
Kommuneplanens samfunnsdel har vedtatt visjon, verdier og overordna mål. Visjonen «Best - i lag», 
formulerer en ambisjon og en arbeidsmåte for kommunen og for samfunnet.  
Ambisjonen er at ansatte i enheten bistand og omsorg skal virkeliggjøre visjonen i sitt arbeid for innbyggerne 
som mottar tjenester. Metoden og arbeidsmåten er tett samarbeid og samhandling med tjenestemottakere 
og pårørende.  
 
Det skal ligge grunnverdier i bunnen for å vise hvordan Inderøy kommune ønsker å fremstå. Verdiene; 
åpenhet, raushet og respekt skal vise vei i omdømmebygging og tjenesteproduksjon.  

 
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 Omsorgs Nivå. 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.  
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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 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 må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester. 
 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Tilgjengelighet Bruker- 

undersøkelser  
5,0 
 

4,9 Snittverdi 

Respektfull behandling Bruker- 
undersøkelser  

5,0 4,9 Snittverdi 

Brukermedvirkning Bruker- 
undersøkelser 

5,0 4,2 Snittverdi 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Tiltak fra virksomhetsplan er i hovedsak gjennomført. Deler av tiltakene vil foregå fortløpende. 
Andre tiltak som er gjennomført: 

 Etablering av ny barnebolig i Buchtrøa bofellesskap.  

 Reduksjon av 8 sykehjemsplasser i Inderøyheimen.  

 2 nye årsverk knyttet til oppfølging innenfor rus/psykisk helse og bo veiledning. 

 To nye tiltak - heldøgns omsorgstilbud/ressurskrevende tjenester 

 Velferdsteknologi og iverksetting av tiltak, GPS – trygghetsalarm, Mobil omsorg og kompetansetiltak 
for ansatte. 

 Forebyggende hjemmebesøk for eldre – prosjektmidler tildelt oppstart i arbeidsgruppen desember 
2015. Videreføres i 2016  

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Kompetanse og læringsmuligheter 
i jobben 

Medarbeider- 
undersøkelse 

4,5 4.0 

Ledelse  4,5 4.1 

Nærvær Agresso 
fraværsstatistikk 

92 % 88,46 % 
 

Gjennomsnitt stillingsstørrelse Eget skjema 75 % 62,89 % 
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Flere hele stillinger Eget skjema 15 % 14,54 % 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Graden av måloppnåelse er noe lavere enn resultatkravet. Tiltak beskrevet i virksomhetsplan er i hovedsak 
gjennomført. De fleste tiltakene jobbes det med kontinuerlig. 
I løpet av året er det gjennomført blant annet følgende tiltak: 

 Intern opplæring ABC – demens 

 Anskaffelse av eget – e læringsverktøy – Veilederen 

 Ettårig intern opplæring – helsefremmende ledelse. 

 HMS – opplæring. 

 Prosjekt: "Saman om ein betre kommune" avsluttet 

 Menn i Helse – rekruttere flere menn i helsesektoren har bidratt til flere faste ansettelser av menn. 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap +/- 2 % Positivt resultat 0,11 %  

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Regnskapet viser et positiv resultat. Det er likevel betydelige overskridelser på enkelte tjenesteområder når 
det gjelder variabel lønn. 
Mindre forbruk på andre områder og merinntekt knyttet til refusjoner fra staten gir samlet sett et positivt 
resultat. 

  
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Samfunn 

Viktige hendelser innenfor målområdet 
Enheten har i løpet arbeidet aktivt med utadvendt profilering – være en synlig samfunnsaktør- Dette er i 
varetatt gjennom aktivt bruk av eget media og bruk av eget intranett. Eks facebook – Livsgledesykehjem, ulike 
medieoppslag m.m. 

 
Tabell 12.3.1 Bistand og omsorg  

 
12.3.2 Helse, rehabilitering og barnevern. Flyktningetjenesten 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Mål 1 - tjenestene 

Inderøy kommune skal driver primærforebyggende helsearbeid, yte helsetjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, 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 - økonomistyringen 

Enheten må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 
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Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på tjenestetilbudet Bruker- 

undersøkelser 
ingen Det er ikke gjennomført noen 

brukerundersøkelser 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 
undersøkelse 

(snitt enhet) 

5,0 Måloppnåelsen er godt over 
snittet i kommunen og landet 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap -3.048.380,-  
Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Kommentar til avvik på ansvar 320 på kr 3.048.380,- 

 Barnevern står for 2.700.000,- av merforbruket, dette knytter seg til bruk av institusjonsplasser og 
bruk av advokat. I 2015 var det mange ankesaker som kommunen måtte stille på retten. 

 Resterende merforbruk er på legetjenesten og dagtilbud for eldre. 
Kommentar på resultat ansvar 321 Flyktningetjenestene så er det avsatt kr 2.149.595,- til disposisjonsfond. 

 
Tabell 12.3.2 Helse, rehabil iter ing og barnevern. Flyktningetjenesten.  

 
12.3.3 NAV 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Mål 1 

Levere utfra statlige og kommunale mål krav. 

Mål 2 

Overordnet mål for Nav: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad 

Mål 3 

Prioritere utsatte grupper. (Ungdom 18-25, flyktninger og brukere med nedsatt arbeidsevne) 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på tjenestetilbudet Bruker- 

undersøkelser  
70 % 
Brukertilfredshet 

Brukerundersøkelse 
gjennomført. Målet nådd. 
(Scorer som nr. 2 beste Nav 
kontor i Fylket). 

Overholde statlige målkrav ifht. 
oppfølging av brukere 

Statistikk fagprogram Overholde krav 
til oppfølging av 
de ulike 
brukergruppene. 

Målekrav fra statlig side i 
hovedsak oppfylt. 

Ingen ungdommer på passiv 
sosialhjelp 

Statistikk 
kostra/Socio 

Aktivitet senest 
en måned etter 
første kontakt. 

Pga. stor økning i antall brukere 
har noen ungdommer ventet 
lengre på aktivitet. 

Integrering av flyktninger i 
arbeidslivet 

Fagprogram/statistikk 70 % aktivitet 
senest to 
måneder etter 1. 
kontakt. 

Pga. stor økning i antall brukere 
er målet ikke nådd. 
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Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø HKI- undersøkelse 

stat – høsten 2015. 
Energiscore 
over snitt for 
Fylket. 

Mål og tiltak i HMS-plan er fulgt 
opp. Kontoret gikk noe opp på 
energiscore ifht. 2014. 

HMS/Sikkerhet Medarbeiderunders
økelse – sikkerhet. 
(Stat) 

Score som snitt 
for Fylket. 

Medarbeider-undersøkelse ifht. 
Sikkerhet viste score over snitt i 
fylket.  

Holde nærværet stabilt Statistikk – agresso 93.5 – 
nærværsprosen
t. 

Mål oppnådd. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God økonomistyring Regnskap +/- 2 % Mål ikke oppnådd pga. stor økning 
i antall sosialhjelpsmottagere. 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Vi har i 2015 opplevd en stor økning i antall sosialhjelpsmottagere. Vi hadde i 2014 147 brukere, og i 2015 179. 
(Økning på 32). Vi hadde i 2014 63 flere brukere enn i 2012. Dette fører til et overforbruk på økonomisk 
sosialhjelp på 1 279 504,-. Dette er en trend vi ser over hele landet. Årsakene er: 
 

- Økning av antall ungdommer som ikke har fullført videregående opplæring – og derved ikke kommer 
inn i arbeidsmarkedet. 

- Flere bruker med sammensatt problematikk. (Psykiatri/Rus/bolig/økonomi) 
- Økte priser i utleiemarkedet for boliger. 
- Brukere med statlige ytelser som er for lave til at de blir selvforsørgende. 
- Økt overføring av flyktninger etter endt introduksjonsprogram. 

 
Vi har arbeidet aktivt hele året for å få sosialhjelpsmottagere i arbeid/aktivitet. Faste møter med gjennomgang 
av lister og oppfølging av aktivitetskrav. Med så stor økning i nye brukere, har vi ikke hatt mulighet til å følge 
opp den enkelte tett nok. 
På denne bakgrunn vil vi i 2015 med tilføring av en ny stilling sette i gang et prosjekt som innebærer tettere 
oppfølging av sosialhjelpsmottagere. (Viser til utarbeidet prosjektplan). 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Utvikle et godt samarbeid med 
næringsliv, skole og andre 
samarbeidspartnere. 

Statistikk: 
Overgang til 
arbeid. 
Oppfølgingskrav. 

Mål krav stat: 
Bedriftskontakt. 

Mål krav ifht. overgang til arbeid 
oppnådd med avvik noen måneder 
for gruppen med nedsatt 
arbeidsevne. Mål krav for 
bedriftskontakt:  God score hele 

året. 
Tabell 12.3.3 NAV 

12.4 Kultur og fritid 

Virksomhetsområdet – organisert i enhet for Kultur og fritid - omfatter kulturadministrasjon, 

Bibliotek, musikk- og kulturskole, Kulturell skolesekk og allment kulturarbeid. Allment kulturarbeid 

består av Aktivitetstilbud barn og unge, Museer og kulturvern, Musikk og kunst, Idrett og andres 

idrettsanlegg og Andre kulturaktiviteter.  
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Tilskudd til Den norske kirke, andre religiøse formål og aktivisering eldre og funksjonshemmede 

(tilskudd frivilligsentraler) er en del av enhetsansvaret.  

 

Kulturpriser 2015 

Inderøy kommunes kulturpris 2015 

Anders Skaugen fikk Inderøy kommunes kulturpris for 2015. 

Utdrag fra begrunnelsen: 

 "Årets kulturprisvinner kan med rette kalles for en virkelig nestor i Inderøys kulturliv.  Skaugen har 

vært en av kommunens aller fremste kulturpersonligheter gjennom flere tiår. Han har dirigert flere 

korps; blant andre Røra Hornmusikk og Utøy og Sakshaug skolekorps. 

Han har også dirigert kor, blant dem barnekor, Sandvollan Songlag og koret Korno, mannskoret i 

tilknytning til teatermiljøet på Øynheim på Utøy, som presenterte sanger med egen vri." 

Inderøy kommunes kulturpris består av diplom og pengebeløp.» 

 

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom 2015 

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom 2015 ble tildelt Heidi Solem og Arent Todal. 

 

Inderøy på topp i Nord-Trøndelag 

Telemarkforskning har publisert Norsk kulturindeks for 2015 der alle landets kommuner blir rangert 

på grunnlag av bestemte kriterier. Inderøy er rangert som nr. 21 (25 i 2014) i landet og som beste 

kommune i Nord-Trøndelag. 

 

Inderøy kulturskole 

Inderøy kulturskole er et ressurssenter for kommunen og har som overordnet visjon: Kultur for livet 

med mestring i fokus.  

Kulturskolen er – i tillegg til sin kjerneaktivitet - tillagt ansvaret for Den kulturelle Spaserstokken, Den 

kulturelle Skolesekken og Ungdommens Kulturmønstring.  

I sitt kjernetilbud ga Inderøy kulturskole opplæring i mange ulike musikkinstrument, i sang, dans og 

visuelle kunstfag. Det ble ikke gitt tilbud i drama/teater i 2015 grunnet lavt søkertall. I tillegg til 

ukentlig instrumentalundervisning er det etablert gode modeller for samspill, orkester og tverrfaglige 

fellesprosjekt.  

Kulturskolen som ressurssenter er i stadig utvikling. I 2015 ble det solgt pedagogiske tjenester til 

Sakshaug skole, til Inderøy videregående skole, og dirigenttjeneste til Røra skolekorps.  

Salg av utøvertjenester er solgt til Musikk i Nord-Trøndelag, til InderøyFest og til orkestre og 

ensembler i fylket, både profesjonelle og amatører.  

Kulturskolen laget i 2015 en egen DKS-produksjon til småtrinnet, Strengeleik. Dette er ment å 

videreføres som et fast tilbud i den kommunale DKS-plan.  

Kulturskolen har, som en av seks enheter/tjenesteområder i AKSET kultur- og skolesamfunn, arbeidet 

tett i diverse prosjekt knyttet til bygging av AKSET og Innholdsprosjekt 3.  

Kulturskolen flyttet inn i nye administrasjonslokaler og areal for lærerarbeidsplasser i juni 2015. 

Tilbudet visuelle kunstfag som i alle år har vært lagt til Nils Aas Kunstverksted, ble fra august flyttet til 

nye kunst- og håndverkslokaler i AKSET. 
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Påbegynt prosjekt  

 Musikkvitamin, et prosjekt under planlegging i samarbeid med enhet for bistand og omsorg. 

Et tilbud til eldre demente. 

Inderøy kulturskole 30 år i 2016 

Kulturskolens 30-årsjubileum ble feiret med mindre og større arrangement gjennom skoleåret 

2015/16. Feiringen startet med et 80-tallsshow på e@ i november 2015.    

 

Inderøy bibliotek 

Året 2015 har for bibliotektjenesten vært preget av flytting og drift i midlertidige. Det har ført til at 

året i stor grad har vært fylt av planlegging og gjennomføring av flytteprosesser, pakking, kassering 

og innredning. Den ordinære driften, både folkebibliotektjenesten og skolebibliotekfunksjonen 

overfor skolene, har gått nogen lunde som normalt, avbrutt av en lengre stengningsperiode i 

forbindelse med flyttinga. 

 

Inderøy bibliotek har på tross av flyttinga hatt et år med høyt aktivitetsnivå: et totalt utlån på 41.214 

(eks. utlån lærebøker), anslagsvis 55.000 besøk, åpningstider (inkl. lørdagsåpent bibliotek) 42 timer 

pr. uke, og flere formidlingsarrangementer for barn/ungdom og voksne er avholdt. Biblioteket 

overtok sommeren 2015 ansvaret for registering, utlån og oppfølging av lærebøkene til 

ungdomsskolen, etter samme mal som for videregående skole. 

Sommerleseaksjon for barneskolene er gjennomført, likeså Morsmålsdagen, adventsstund for 

førskolebarn, verdens bokdag-opplegg for kommunens 4. klassinger, forfatterbesøk for 

ungdomsskolen og diverse samarbeid/arrangementer ved skolene. I tillegg er et stort antall 

bokpratarrangementer/klassebesøk for skolelever gjennomført. Biblioteket har deltatt på 

foreldremøter i skole og barnehage og gitt tips omkring lesing og litteratur.  

Biblioteket har vært medarrangør av litterære arrangementer, sammen med ulike 

samarbeidspartnere. Vi har hatt 10 egne lunchbokprater, i tillegg foredrag og forfatterbesøk, bokprat 

lag og foreninger, og videreføring av leseombudsordning og bokdepot rettet mot eldreinstitusjoner.  

Kommunen har vært aktiv deltaker i prosjektet «Nord-Trøndelag leser» som er en stor lesesatsing i 

samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle bibliotekene i fylket.   

Prosjektet «Litteraturhus Nord-Trøndelag» er videreført som en paraply over alle 

formidlingsarrangementer biblioteket har gjennomført. 

 

 
12.4.1 Inderøy bibliotek 
Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 
Visjon:  
INDERØY BIBLIOTEK- møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede – gratis og for alle 

 
Hovedmål: 
Gi alle kommunens innbyggere et synlig, aktuelt og kvalitativt godt bibliotektilbud 

 

Mål 1: 
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Bidra til utvikling i tråd med nasjonal satsing – ny biblioteklov gjennom 

utvikling av biblioteket som møteplass og arena for formidling, samtale og debatt. 

 

Mål 2: 

Utvikle biblioteket som pedagogisk arena og sosial møteplass for elever og lærere ved Inderøy 

videregående skole, Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole. 

 

Mål 3: 

Inngå aktivt i prosjektet "Nord-Trøndelag leser"  

Mål 4: 

Bidra til integrering og mangfold. 

 

 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på tjenestetilbudet 
 

Bruker- 
undersøkelser  

 Det er ikke gjennomført noen 
brukerundersøkelse i 2015. 
Statistikktallene fra 
nasjonalstatistikken viser at det 
totale utlånet gikk noe ned (fra 
47.166 til 41.214). Det samme 
gjelder besøkstall, som har vært 
vanskelig å måle da 2015 har 
vært preget av flytting, stenging 
og midlertidig drift i minihall. 

Utvikle biblioteket som 

møteplass og arena for 

formidling, samtale og debatt 

– bl.a. gjennom flere litteratur 

– og 

formidlingsarrangementer for 

barn, ungdom og voksne  

Utviklingstall  Tall fra nasjonalstatistikken viser 
at vi i 2015 har hatt færre åpne 
arrangementer. Det er heller 
ikke satt i gang noen nye tiltak 
mht. arenautvikling i 2015. Dette 
skyldes at fokus har måttet være 
flytting, den midlertidige driften i 
minihallen og planleggingen av 
de nye lokalene.  

Være en pedagogisk arena og 

sosial møteplass for elever og 

lærere ved Inderøy 

videregående skole, Inderøy 

ungdomsskole og Sakshaug 

skole 

Brukerundersøkelser 
Utviklingstall 

 Ingen brukerundersøkelse 
gjennomført i 2015. Statistikktall 
viser at vi har gjennomført 
samlag samme antall med 
brukeropplæring, bokprater for 
elever ol. som tidligere år.  
Biblioteket har deltatt i flere 
samarbeidsprosjekt med lærere 
ved skolene, f.eks. i forhold til 
litteraturformidling, 
fellesarrangementer mv. 
Skolebibliotekplanen for 
barneskolen og ungdomsskolen 
er rullert. Arbeidet med lokal 
plan i samarbeid med Inderøy 
videregående skole er ikke 
startet opp. 

Biblioteket overtok ansvaret 
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for lærebøkene til Inderøy 

ungdomsskole sommeren 

2015. 

Bidra til integrering og 

mangfold 

  Biblioteket er en viktig arena for 
flyktninger og innvandrere, både 
som kilde til norsk språk og 
kunnskap om samfunnet, men 
også som møteplass.  
Skoledelen av 
flyktningetjenesten har det siste 
året besøkt og brukt bibliotekets 
samlinger mer aktivt. Det er ikke 
startet opp egne 
integreringstiltak fra bibliotekets 
side i 2015. 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Året 2015 har for bibliotektjenesten vært preget av flytting og drift i midlertidige lokaler. Det har ført til at året i 
stor grad har vært fylt av planlegging av flytteprosesser og midlertidig drift. Den ordinære driften har gått 
nogen lunde som normalt, avbrutt av en lengre stengningsperiode i forbindelse med flyttinga, men det har 
vært gjennomført færre arrangementer og formidlingstiltak i perioden. 
Men Inderøy bibliotek har også i 2015: 

 Vært aktiv deltaker i prosjektet «Nord-Trøndelag leser» som er en stor lesesatsing i samarbeid mellom 
fylkesbiblioteket og alle bibliotekene i fylket. Biblioteksjefen deltar i styringsgruppa for Nord-
Trøndelag leser.  

 Vært deltaker i prosjektet «Litteraturhus Nord-Trøndelag», som er videreført som en paraply over alle 
formidlingsarrangementer biblioteket har gjennomført.  

 Vært en sentral aktør i arbeidet med IOKS /AKSET kultur- og skolesamfunn, sammen med de øvrige 
virksomhetene Inderøy videregående skole, Inderøy ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy 
kulturskole og Inderøy kulturhus. 

 Overtatt ansvaret for lærebøkene for Inderøy ungdomsskole. 

 Søkt Nasjonalbiblioteket om midler til arenautvikling og vil for 2016 motta kr. 40.000,- . 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

undersøkelse 
(snitt enhet) 

 Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 
virksomheten.  
Medarbeidersamtaler og 
personalmøter er 
gjennomført og viktige fora 
for gjensidig informasjon og 
motivasjon. 

Faglig kvalitet på arbeidet Medarbeidersamtaler 
Personalmøter 
Fagkvelder/nettverksarbeid 
(eksempel)  

 Medarbeidersamtaler er tatt 
med alle ansatte og 
regelmessige personalmøter 
er gjennomført. 
Ansatte er gitt mulighet til 
kursdeltagelse etter eget 
ønske og etter 
virksomhetens behov. 

Nærvær Hms-plan Nærvær 92 % Lite sykefravær i 
virksomheten. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
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God økonomistyring Regnskap +/- 2 % Virksomheten fikk et positivt 
resultat i regnskapet 2015. 

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 
budsjett 

0 %  

Alle brukere blir fakturert Avvik fra tildelt 
tjeneste 

0 %  

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Samfunn 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Synlighet Oppslag i media Flere ganger pr 

år 
Biblioteket har hatt flere oppslag 
i Inderøyningen – i 2015 har 
dette først og fremst vært knyttet 
til flytting/ stenging da det har 
vært viktig å få informert 
brukerne godt om dette. 
Arrangementer er annonsert. 

Oppslag på 
hjemmesiden 

Ukentlig Hjemmeside og facebook er 
brukt kontinuerlig og har fungert 
som gode informasjonskanaler 
for bibliotektjenesten. 

Tabell 12.4.1 Inderøy bibliotek  

12.5. Kommunalteknikk 

Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Utvalgte målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseplan, kvalitetsplaner, 
temaplaner etc. 

Gjennomføring av planlagte prosjekter innen både bygg, veg, og vann og avløp. 

Gjennomgå rutiner og avtaler, spesielt husleieavtaler 

Utvikling av enheten, både kompetanse og ift til kommunikasjon mellom de som er ute i felten 

(renholder, vaktmester, uteseksjon) og administrasjon på rådhuset. 

 
 

Delmål fra virksomhetsplan 2015 – Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 

God kvalitet på tjenestetilbudet Bruker- 

undersøkelser 
4,5 

(eksempel) 
Enheten har ikke gjennomført 
noen brukerundersøkelser i 
2015. 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 

 I løpet av 2015 ble det lagt fram forslag om en brukeravtale for renhold mellom 
Kommunalteknikk og skoleenhetene. Avtaleutkastet ble lagt fram for rektorene i et 
rektormøte. Planlagt implementasjon og avtaleinngåelse i 2016. 

 Arbeidet med en tilsvarende avtale for vaktmestrene er påbegynt. Denne avtalen har større 
kompleksitet enn renholderavtalen. 

 Det er lagt fokus på å informere abonnentene i vannverket om fordelene ved å ha en 
vannmåler installert. Dette for at hver enkelt ikke skal betale for mer eller mindre enn det 
en faktisk forbruker. 

 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 4,5 4,8 er gjennomsnittet for undersøkelsen 
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undersøkelse 
(snitt enhet) 

(eksempel) inkludert emnene overordnet ledelse og 
lønnsordninger. Den svakeste scoren 
har man for faglig og personlig utvikling 
på 4,4, men det er fremdeles høyere 
enn snittet for Inderøy på 4,3, og det er 
identisk med landssnittet. 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % 90,06 % totalt for 2015. Dette er 
betydelig høyere enn for tidligere år. I 
løpet av 2015 har det vært en del 
langtidsfravær av forskjellige grunner. 
Det har vært alt fra fallskader, 
beinbrudd på fritiden, kuttskader på 
fritiden, alvorlig sykdom, og andre 
hendelser utenfor kommunens 
rekkevidde. For vann og avløp er 
nærværet 99 % inkludert langtidsfravær 
utenfor arbeidsgivers rekkevidde. 
En forventer en sterk forbedring i 2016, 
opp mot tidligere års nivå på 94-95 % 
(2013 og 2014). 
Langtidsfraværet er 8,51 %, mens 
korttidsfraværet er 1,43 %. 
Sammenlignet med 2014 har 
korttidsfraværet gått ned fra 1,7 %. 

Kultur for læring og fornyelse   Det har vært gjennomfør en rekke kurs i 
løpet av 2015, og man har forsøkt å 
inkludere alle i minst et fagrelatert kurs. 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 

 Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse med totalt 93 % deltakelse av 42 mulige. Dette 
inkluderer renholdere, vaktmestre, uteseksjonen og administrasjon. Oppslutning ved siste 
undersøkelse i 2013 var 58 %.  

 Det er gjennomført vaktmestermøter med intensjon om å fortsette disse i 2016. 

 Enheten har inngått et samarbeid med NAV om arbeidsutprøving av to personer, til stor nytte for 
enheten. 

 Det er gjennomgående veldig høy aktivitet på prosjektsiden, og man ser at driften av enheten og 
arbeidet med medarbeiderne lider av dette. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % Negativt resultat -1 % 
Andre viktige hendelser innenfor målområdet 

 Resultatet må forstås i en kontekst av at midler avsatt spesifikt til definerte tiltak, ikke har blitt 
benyttet til dette, og at dette kamuflerer et større negativt resultat i forhold til budsjetteringen.  

 I budsjettet var det avsatt 1 million til ekstratiltak vedlikehold av kommunale bygg. Kun 330.000 av 
disse ble faktisk brukt til kommunale bygg. 

 Gjennom utlysning av nye vinterdriftskontrakter for kommunale veger har man fått fastsatt et 
kostnadsnivå her, som er vesentlig høyere enn budsjetterte tall for 2015. Tidligere avtaler tillot at man 
kunne håpe på gode vintre, mens de nye er fastprisavtaler uavhengig av værforholdene. Samlet 
overforbruk på vinterdrift av kommunale veger og plasser ble 2.143 millioner for 2015.  

 For administrasjonsbyggene har man merinntekter som en følge av en gjennomgang av leieavtalene. 
(420.000) 

 Man har merutgifter i forbindelse med forsikringssaker, og forskuttering mens man venter på 
utbetaling fra forsikringsselskapet. (-342.000) 

 Vakanser i kommunale boliger ut over det budsjetterte gir en mindreinntekt på 488.000. 
Totalen for 510 kommunalteknikk, når man tar høyde for at man har brukt "øremerkede midler" til andre 
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formål, er et overforbruk på 3,07 % eller 938.000,-. Overforbruket skyldes hovedsakelig de rapporterte 
postene: økte kostnader til vinterdrift av kommunale veger og plasser, underbudsjettering av lokaler til 
kulturskole og MiNT i påvente av nye avtaler for Akset, samt mer vakanse innen kommunale boliger enn 
budsjettert.  
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 – Samfunn 
Andre viktige hendelser innenfor målområdet 

 Enheten har forsøkt å benytte seg av de jevnlige sidene med "kommunal informasjon" i 
lokalavisa. Her har man informert mye om vann- og avløpsgebyrene, hvordan disse er 
oppbygd, og fordelene man får ved å installere vannmåler. Man har også informert om de 
nye vinterdriftsavtalene, endringer i disse, og om hvilke forventninger innbyggerne kan ha i 
forhold til dette. 

 På slutten av året ble det anskaffet en SMS-varslingssystem hovedsakelig for bruk av vann- 
og avløpsverket. Programmet kan benyttes til alle former av varsling av innbyggerne i 
kommunen (beredskap o.l.) 

 Enheten har ikke klart å prioritere en oppdatering av enhetens del av kommunens nettsider. 
Tabell 12.5 Kommunalteknikk  

 
 

12.6 Næring 

Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Strategi og hovedmålsettinger hentet fra Strategisk Næringsplan Inderøy 2013 - 2025  

Overordna strategi: Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med vår visjon 

«Best - i lag» 

Hovedmål: 

 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 % 

 Inderøy kommune vil aktivt delta sammen med de øvrige kommunene i regionen i arbeidet 
med å styrke regionens konkurransekraft om sysselsetting og næringsetableringer 

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

 Å nå sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket. 

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

Tabell 12.6 Næring  

 
Bakgrunn for at denne rapport ikke følger tradisjonell mal for virksomhetsrapport: 
 
Tidligere næringssjef Lars Daling sluttet som enhetsleder for næring, landbruk og miljø den 30.04.15. 
Fra 01.05.16 overtok Trygve Wannebo ansvaret for næringsavdelingen som eneste ansatte. 
Resultatet av omorganiseringen av enhetene ble slik at landbruk og miljø ble tilhørende ny avdeling 
Plan, Landbruk, Miljø fra juni 2015. Det har derfor ikke vært verken en overlapping i rapportering 
eller ny datafangst etter mai 2015 som grunnlag for å rapportere slik det er gjort tidligere. En annen 
faktor som påvirker dette er avslutning av samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020 pr. 31.12.15. 
og valg av vegen videre for å ivareta og inkludere prosjekt i et lengre perspektiv. 
 
Strategien og målene består og hovedmålsettinga vil fortsatt være systematiske tiltak for økt bolyst 
og næringsutvikling i Inderøy kommune. Næringssjefen ønsker å understreke at hovedmålene står 
fast som grunnlag for arbeidet med næringsutvikling i Inderøy kommune. I vedtatte Budsjett og 
økonomiplan for 2016-2019 blir det understreket behovet for en videreføring av det tette og gode 
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samarbeidet mellom samfunnsaktørene gjennom Inderøy 2020-programmet samt en ønsket 
utredning av et formalisert samarbeid mellom frivillighet, næring og kommune i løpet av 2016. 
 
Arbeidet med næringsutvikling får en annen tilnærming og gjennomføring enn hva tilfellet har vært 
før. Dette medfører også at grunnlaget for å fortsette en tilnærmet lik rapportering som tidligere år 
er endret. 
Resultatet av arbeidet som er gjort i 2015 – både med omorganisering og avslutting av Inderøy 2020-
programmet legger et uklart grunnlag for at rapporteringen blir gjort som tidligere.  Dette fordi det 
ikke er gjennomført analyser eller spørreundersøkelser for de ulike måleparametere som er brukt i 
tidligere rapporter. Disse årsrapportene omhandler brukerundersøkelser, medarbeidere, økonomi 
samt synlighet i form av omtaler/ artikler i media og egne fora. Næringssjefen ønsker å understreke 
at det fortsatt arbeides systematisk med inkludering og dialog med de ulike samfunnsaktørene for å 
skape felles forståelse og god forankring. Et eksempel på dette er at landbruksrådgiver og 
næringssjef startet høsten 2015 med å forberede et forprosjekt innenfor landbruket: "Økt 
matproduksjon og verdiskaping i Inderøy fram mot 2030". Grunnlaget som ble lagt i forprosjektet 
skal være bestemmende for et potensielt hovedprosjekt fra høsten 2016. Et annet eksempel er 
oppstart og videreføring av prosjektet: "Profilflater Inderøy" initiert i Inderøy 2020-programmet i 
2015 som avsluttes med en politisk behandling i 2016.  
 
Næringssjefen understreker at målsettinger og strategi fortsatt står fast i alt videre arbeid med 
næringsutvikling i Inderøy kommune. Dette bekreftes også i budsjett- og økonomiplan for 2016-2019 
som angir en videreføring av flere prosjekter startet under Inderøy 2020-programmet. Næringssjefen 
vil i samarbeid med rådmannen utarbeide et grunnlag for å foreslå en årsrapport fundert på 
målparametere som kan gi de beste indikasjoner på status med nærings- og samfunnsutvikling i 
Inderøy kommune og hvordan kommunen framstår som kommune, men også sett i et større 
perspektiv både regionalt og nasjonalt. Dette vil bli forelagt i løpet av høsten 2016.  

12.7 Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Overordnete målsettinger 2015 – 2018 for enheten 
Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, 
Verran, Steinkjer og Snåsa av 01.01.2015. § 5 Formål med samarbeidet – bidra til at kommunene 
når følgende mål: 

Høg faglig kompetanse 

Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene 

Rask og mindre sårbar oppgaveløsning 

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

 

Delmål fra virksomhetsplan 2015 - Brukere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God kvalitet på tjenestetilbudet Bruker- 

undersøkelser 
 Inderøy: 

80 % styrket / 20 % uendret / 0 % svekket 

Verran: 
39 % styrket / 46 % uendret / 0 % svekket / 
15 % vet ikke 

Steinkjer: 
25 % styrket / 39 % uendret / 25 % svekket 
/ 11 % vet ikke 

Tilgjengelighet for bruker Bruker-
undersøkelser 

 Inderøy: 
60 % styrket / 30 % uendret / 10 % svekket 

Verran: 
31 % styrket / 46 % uendret / 23 % svekket 

Steinkjer: 
4 % styrket / 46 % uendret / 44 % svekket /   
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6 % vet ikke  

Samarbeid med enhetene i 
kommunene 

Bruker-
undersøkelser 

 Inderøy: 
50 % styrket / 50 % uendret / 0 % svekket 

Verran: 
23 % styrket / 62 % uendret / 15 % svekket 

Steinkjer: 
8 % styrket / 45 % uendret / 39 % svekket / 
8 % vet ikke 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Rapport "Evaluering av INVEST-samarbeidet" v/KomRev mai 2015 

 
 
 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Medarbeidere 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

4,5 % 

Høy nærværsprosent Mnd.statistikk 93 % 96,3 % 

Kultur for læring og fornyelse   4,2 % 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
Det har vært ekstra fokus på arbeid med arbeidsmiljø, samarbeid og positiv kommunikasjon gjennom året. 

 

Mål fra virksomhetsplan 2015 - Økonomi 

Mål fra virksomhetsplan Målemetode Resultatkrav Grad av måloppnåelse 
God økonomistyring Regnskap/ +/- 2 % -3,6 % 

Ikke avvik på fast lønn Månedsrapport 0 % 0 % 

Andre viktige hendelser innenfor målområdet 
2015 ble et år med høy aktivitet og mye ekstra-arbeid som ikke var budsjettert: 

- A-meldingen, ny rapportering av lønn fom 01.01.15 
- Store problemer med refusjonsmodulen (beregning av refusjonskrav på sykelønn) 
- Oppstart med flere nye firma 
- Effektivisering av 1 årsverk samtidig med nye ansatte og intern-opplæring 
 

 
Ansatte ved Kjeungen fyr, Ørlandet juni 2015 

Tabell 12.7 Inn-Trøndelag regnskap og lønn  

 


