
 

RÅDMANNEN ORIENTERER – MARS 2017 

 

Klage på vedtak og saksbehandling i sak om tildeling Nessjordet B2 og B3 

Det henvises til avisoppslag i henholdsvis Inderøyningen den 24. februar og Trønder-avisa den 25. 

februar hvor det ytes kritikk på måten kommunen har håndtert saken om tildeling av Nessjordet B2 

og B3. Kommunen har mottatt skriftlig klage den 24.02. og vil, i løpet av uke 9 ha en grundig 

gjennomgang av klagen. Avhengig av hvor langt vi har kommet med denne gjennomgangen, vil 

rådmannen informere formannskapet skriftlig eller muntlig om innholdet i kommunens tilsvar. 

 

Status eiendomsskatt 

 Tirsdag 21.2.2017 ble det fattet vedtak om skattegrunnlag for utskriving av eiendomsskatt 

for 2017.   

 Samtidig ble også rammer og retningslinjer vedtatt. Det ble tidlig i prosessen besluttet at 

rammer og retningslinjer også skulle omhandle instruks for videre taksering av bolig- og 

fritidseiendommer. Dette er i all hovedsak gjennomført, men sjablongene for dette er ikke 

fastsatt da nemnda ønsker nyeste statistikk/omsetningspriser før disse vedtas. Det vil derfor 

bli gjort etter sommeren. 

 De ca. 120 eiendommene som var aktuelle i næringssammenheng er alle befart. 

 Innleid takstfirma gjennomførte befaringer og la frem forslag til takst.  

Erfaringene med takstfirmaet er i ettertid ikke udelt positivt. Selve gjennomføringen av 

befaringene må sies å ha foregått som forutsatt, men det er ikke ønsket kvalitet over 

takstene som er levert. Dette er oppdaget unøyaktighet vedrørende areal, noe som har 

medført mye ekstraarbeid for egne ansatte. For andre objekt har takstpersonell fremlagt 

forslag til takst som ikke er helt i tråd med våre egne rammer og retningslinjer. Dette har 

også ført til ekstraarbeid for egne ansatte, men vi mener også at kvaliteten på takstene nå er 

god.  

 Sakkyndig nemnd har til sammen gjennomført 16 møter fra oppstarten i november. Mye av 

arbeidet har vært knyttet til rammer og retningslinjer, noe som kommer til nytte i det videre 

arbeidet. 

 De siste dagene er det utført kvalitetssjekk på takstene, og det arbeidet er planlagt ferdigstilt 

fredag 24.2.2017. 

 Mandag 27.2.2017 skal protokollen for eiendomsskatt 2017 signeres av medlemmene i 

sakkyndig nemnd. 

 Tirsdag 28.2.2017 vil skattelisten offentliggjøres på kommunens hjemmeside og legges i 

servicetorget. Samlet for verk og bruk og annen næringseiendom, vil det være i overkant av 

150 eiendommer som beskattes i 2017. 

 

Arbeidet har gått etter oppsatt fremdriftsplan, og det har ikke vært noen større uforutsette 

hendelser underveis.  Eget personell har gitt tilbakemelding på at de ved de aller fleste eiendommer 

er godt mottatt. De har også meldt at innleid takstpersonell har fremstått som profesjonell, og det er 

ikke grunn til å kritisere deres oppførsel i kontakt med eiere/kontaktpersoner på de ulike 

eiendommene. 



Oppdatert orientering om årsregnskap 2016  

Kommunens årsregnskap for 2016 ble avlagt 23.02.17 (8 dager etter frist). Forsinkelsen skyldes 

sykefravær ved Inn-Trøndelag regnskap og lønn der fravær ikke lot seg kompensere fullt ut pga. 

kapasitetsutfordringer. 

Driftsregnskapet 
Årsregnskapet for 2016. viser regnskapet et regnskapsmessig mindreforbruk for 2016 på  7,4 mill. 

kroner. Årsresultatet skyldes i alle hovedsak merinntekter på skatt på kt 7,2 mill.kroner jf tabell 

Tabell 1: Forklaring/spesifikasjon av årsresultatet, beløp i mill. kroner 

Innsparinger   

Skatteinntekter, merinntekt 7,2 

Netto renteutgifter, mindreutgift 1,1 

Merinntekter – fra selvkost (renter og avskr.)  
 

0,9 

  

Merutgift/mindreinntekt  

Drift av enhetene, merutgift -0,2 

Konsesjonskraft (fellesområde innt), mindreinntekt  -0,4 

Mindreinntekter øvrige frie inntekter  
(eiendomsskatt,) 

- 1,2 

Statstilskudd, Rentekomp mindreinntekt -0,9 

 

Merinntekter skatteinntekter og inntektsutjevning skyldes bedre skattevekst i landet. Budsjettet 

baserer seg på opprinnelig prognoser i statsbudsjettet. I løpet av høsten 2016 ble det varslet en mulig 

skattevekst, men dette er justert ved budsjettendring pga. hensynet til usikkerhet i anslag og ikke å 

overvurdere inntektsanslaget. 

Renter og avdrag viser totalt sett en mindreutgift på 1,1 mill. kroner som skyldes netto 

renteinntekter ble lavere enn budsjettert. Regnskapsførte avdrag på 21,5 mill. kroner er iht. budsjett 

og 2,5 mill. kroner over minimumsavdrag iht. kommunelovens bestemmelser. Regnskapsførte avdrag 

påvirker netto driftsresultat. 

Drift av virksomhetsområdene. Det er tilnærmet balanse i driften i 2016 totalt sett, med et 

merforbruk på 0,8 mill. Dette er et avvik i forhold til tertialrappport pr august 2016 der rådmannen 

anslå et mulig merforbruk i driften på 2-3 mill. kr. Redusert merforbruk skyldes i hovedsak 

merinntekter for ressurskrevende tjenester, samt innsparingstiltak ved NAV i forhold til forventet 

merutgift på økonomisk sosialhjelp.  

 

Det er imidlertid større avvik pr virksomhetsområde jf tabell nedenfor 

 

Resultat pr virksomhetsområde; tall i 1000 kroner 

Virksomhetsområder  Regnskap Rev. budsjett Avvik 

Politisk virksomhet 3 454 3 416 -38 

Fellesadm., plan, miljø, byggesak 28 500 29 120 620 

Oppvekst 128 421 125 338 -3 083 



Helse, omsorg og sosial 139 610 141 722 2 112 

Kultur og fritid 16 090 15 690 -400 

Eiendom og kommunalteknikk 33 317 33 707 390 

Vann og avløp -2 0 2 

Næring 1 115 1 235 120 

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 0 0 0 

Fellesområde inntekter 

(konsesjonskraft) 261 -184 -445 

Fellesområde diverse 2 814 2 115 -699 

Avskrivninger -4 894 -3 918 976 

Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 724 724 

Sum fordelt 348 686 348 965 279 

 

Oppvekst. Merforbruk på 3 mill. kroner er knyttet til tilskudd til ikke-kommunale barnehager og 

mindreinntekter for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner samt barnehagedrift ved Mosvik 

skole.  

Helse, omsorg og sosial. Mindreutgifter på 2,1 mill. kroner skyldes i hoved sak enhetene NAV og 

bistand og omsorg. Nav iverksatte tiltak for å redusere konsekvenser av økonomisk sosialhjelp. 

Bistand og omsorg har merinntekter på refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester. 

Kultur. Merutgifter på 0,4 mill. kr er knyttet til musikkskolen der aktivitetsnivå er for høyt i forhold til 

rammen.  

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat for 2016 er 5,6 mill. kroner. 

Differansen mellom årets mindreforbruk på 7,4 og netto driftsresultat. På 1,8 mill. kr. skyldes netto 

bruk av bundne fond. 

  

Netto driftsresultat utgjør 1 % av brutto driftsinntekter. Mål for netto driftsresultat for Inderøy 

kommune er 2 %.  Netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende i forhold til mål, men er bedre enn 

budsjettert. 

Uten merinntekter av skatteinntekt ville netto driftsresultat vært negativt med kr 0,2 mill. 

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Investeringer i anleggsmidler 96,1, samt utlån mm gir 

et finansieringsbehov på 112,49 mill. kroner.  Av dette er 76,2 mill kroner finansiert med lån. 

Gjeldsgrad er et sentralt nøkkeltall som benyttes for å måle i hvor stor grad gjeld belaster regnskapet. 

Gjeldsgrad er lånegjeld korrigert for utlån og ubrukte lånemidler, målt i forhold til brutto 

driftsinntekter. 

Lånegjeld pr 31.12.16 ekskl. pensjonsforpliktelser utgjør 714,2 mill. kroner.  Ubrukte lånemidler 99,5 

mill. kroner og utlån 27,9 mill. kroner. 

Mål for gjeldsgrad for Inderøy kommune er 85 % som er snitt i Kostra-gruppe.  



Gjeldsgrad pr 31.12.16 er 106,4 % (2016: 103 %). Gjeldsgraden var forventet å øke opp mot 120 %. 

Ubrukte lånemidler har økt med 40 mill. kroner pga. utsatt framdrift på investeringer som skyldes 

kapasitetsutfordringer samt at låneopptak er tatt opp i forhold til opprinnelig budsjett 2016 (der 

AKSET er anslått ca. 20 mill. kr. for høyt).  

 

Balansen  

Disposisjonsfond utgjør pr 31.12. 39,2 mill kroner. DIsposisjonsutfondet gjør 7,1 % av 

driftsinntektene (mål: 6-10 %). 

 

Årets resultat kr 7,4 mill. kroner inngår ikke i ovennevnte saldo.  

 

 

Status prosess etter skolevedtaket 

Møter avhold i 2017: 

19.01.17 

Møte mellom foresatte/FAU-medlemmer fra Mosvik, Lyngstad og Utøy og rektorene ved samme 

skoler. Leder for Folk og ass.rådmann deltok. Tema: eksisterende samarbeid mellom skoler og 

fagområder og muligheter for framtidig samarbeid. 

16.02.17 

Møte mellom rektorgruppa og kulturområde (kulturskolen, prosjektleder AKSET, biblioteket, rådgiver 

kultur). Tema var: 

 Den kulturelle skolesekken (DKS)/ny organisering: Kulturtanken 

 Kulturkompis – veien videre 

 Synergier mellom kulturskolen, DKS, Kulturkompis m.m. 

 

Arbeid underveis vedrørende en beskrivelse av hvordan skolene jobber med Vurdering for læring. 

 

Dialogmøtet 3.april - innspill til tema og organisering  

Det er avtalt å avholde et dialogmøte mellom medlemmer i hovedutvalg Folk, ordfører, 

rektorgruppen og medlemmene i SU fra hver skole. I tillegg anser rådmannen det som 

hensiktsmessig at hver enhet tar med seg 2-3 ansatte, inkl. tillitsvalgte, og at både leder og nestleder 

i FAU deltar. 

Rådmannen vil gjerne ha innspill fra hovedutvalget når det gjelder innhold og organisering av 

dialogmøtet. Tema det er naturlig å komme inn på, sett fra rådmannens ståsted, vil bl.a. være 

tilstandsrapport for grunnskolen 2016, arbeid med ny kvalitetsplan for oppvekst, resultat på 

brukerundersøkelser og nasjonale prøver, samarbeid mellom skolene. 

 



Skole- og barnehagebesøk  

Rådmannen har de siste årene gjennomført årlige skole- og barnehagebesøk; så også inneværende 

år. To enheter gjenstår p.t.: Sandvollan skole- og barnehage og Sakshaug barnehage. Rådmannen ser 

det også hensiktsmessig med et skolebesøk i flyktningetjenesten og vil i år prioritere det før påske.  

Besøket på enhetene er delt i to. Første del av besøket omhandler status på skole og barnehage, 

arbeidsmiljø, læringsmiljø, nærvær/sykefravær, resultater på brukerundersøkelser, nasjonale prøver 

og annen kartlegging, kompetansebehov og utviklingsområder. På denne delen deltar styrer (på 

enheter med barnehage), tillitsvalgt, verneombud og inspektør/adm.personal.  

Del 2 av besøket er en medarbeidersamtale med enhetsleder/rektor. 

 

Folkehelseprofil 2017 for Inderøy 

Folkehelseprofil for 2017 foreligger. Den vedlegges orienteringsnotatet. Temaområdene i 

folkehelseprofilen er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, 

men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Indikatorene tar høyde 

for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av annen 

kunnskap om lokale forhold. 

 

Folkehelseprofilen vil være et bra tilleggsverktøy for å kunne tilpasse/spisse kommunens 

tjenesteleveranse, primært innenfor helse- og omsorgstjenester, men også i det øvrige kommunale 

tjenesteapparatet. 

 

Detaljbudsjett 2017 for kulturområdet 

Kulturområdet med kulturskolen har lagt detaljbudsjett for 2017. 

I budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 under nye tiltak står følgende: 

"Inderøy kulturskole 

Inderøy kulturskole har hatt et merforbruk de siste årene; i 2016 ca kr 500 000. Dette skyldes blant 

annet at det ikke er tilført økt ramme i forhold til ønskede satsinger. Rammen styrkes med kr 250 000. 

Resten må komme fra effektiviseringstiltak." 

 

I arbeidet med detaljbudsjett har det vist seg vanskelig å finne tiltak uten at det går utover 

eksisterende tilbud. Det har vært nødvendig med følgende tiltak: 

a) Avvikling av korpssamarbeid (Røra skolekorps) med dirigenttjeneste og opplæring i 

blåseinstrument fra høsten 2017.  

b) Kulturkompis (tilbud fra kulturskolen til grunnskolene) – tilbud reduseres eller avvikles fra 

skolestart høsten 2017.  Det forutsettes at frigjorte lønnsmidler brukes til kjerneundervisning 

som utløser elevbetaling. (ev salg til andre) 

c) "Musikk ved livet begynnelse" på Helsestasjon reduseres med 3,85 % stilling fra høsten 2017. 

Det forutsettes at frigjorte lønnsmidler brukes til kjerneundervisning som utløser 

elevbetaling. (ev salg til andre) 

 

Føringene i budsjett 2017 legger opp til at rådmannen finner effektiviseringstiltak innenfor 

kulturområdet. Vi er imidlertid innforstått med at nevnte tiltak er kontroversielle, og derfor gir 



rådmannen en orientering om hvilke tiltak som er tenkt gjennomført for å komme innenfor vedtatt 

budsjett for 2017 i kulturskolen. På denne måten vil politikken få mulighet til å gi innspill til de 

foreslåtte tiltakene. 


