
RÅDMANNEN ORIENTERER MAI 2017 

 

Status eiendomsskatt 

Orienteres om i Formannskap 

 

Status regnskap 

Nå framover vil rådmannen orientere det politiske styringsnivå på den regnskapsmessige status i 

kommunen. I utgangspunkt vil dette skje i "Rådmannen orienterer" notatet. Orientering for mai 2017 

tar for seg kun driftsregnskapet, men rådmannen har som ambisjon om å orientere om 

investeringsregnskapet også. Rådmannen har fortløpende hatt regnskapsgjennomgang med de 

enhetene som har særskilte økonomiske utfordringer. 

 

Driftsregnskap tom. april framgår av tabell 1 og 2. Tabellene viser regnskap for april i forhold til 

opprinnelig årsbudsjett, forbruk pr dato og prognose for avvik i kroner.  

 

Tabell 1 viser regnskapet for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger og bruk av avsetninger 

(regnskapsskjema 1A). Rådmannen har ikke indikasjoner på vesentlige avvik fra budsjett pr dato.  

Tabell 2 viser regnskap pr. virksomhetsområde (regnskapsskjema 1B). Rådmannen anslår et mulig 

merforbruk i driften på vel 3 mill. kroner pr. dato. Rådmannen arbeider med å finne og iverksette 

ytterligere tiltak for å sikre driften blir som budsjettert i balanse. Tiltak som ikke er iverksatt pr dato, 

inngår ikke i prognosen. 

 

 Driftsregnskapet – regnskapsskjema 1A      

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2017 
Opprinnelig 
budsjett 17 

Regnskap  
2016 

Forbruk Årsprognose 
avvik 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 
     Skatt på inntekt og formue -45 349 -148 350 -148 070 30,57 % -476 

Ordinært rammetilskudd -84 750 -236 268 -230 405 35,87 % 576 

Skatt på eiendom -1 041 -3 245 -3 360 32,09 % 0 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -1 150 -1 049 0,00 % 0 

Andre generelle statstilskudd -327 -3 416 -2 916 9,56 % 0 

Sum frie disponible inntekter -131 468 -392 429 -385 801 33,50 % 100 

      FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER       
  Renteinntekter og utbytte -853 -3 683 -3 803 23,15 % 0 

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter 4 986 19 687 12 797 25,32 % 0 

Avdrag på lån 8 066 29 851 21 500 27,02 % 0 

Netto finansinntekter/-utgifter 12 199 45 855 30 495 26,60 % 0 

      AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER       
  Til ubundne avsetninger 0 0 16 112 
 

0 

Til bundne avsetninger 0 0 0 
  Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 0 -10 915 
 

0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 -15 124 -8 453 0,00 % 0 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 
 

0 

Netto avsetninger 0 -15 124 -3 255 0,00 % 0 



      FORDELING       
  Overført til investeringsregnskapet 0 0 2 457 
 

0 

Til fordeling drift -119 269 -361 698 -356 104 32,97 % 0 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 139 570 361 698 348 686 38,59 % 0 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 20 301 0 -7 418   100 

Tabell 1: Frie inntekter, finans og avsetninger 

 

Frie inntekter 

I budsjett 2017 er det lagt til grunn en befolkning på 6800 innbyggere og en nominell skattevekst på 

1,9 %. Prognosen baserer deg på inntekstprognosemodellen til KS.  

 

Prognoser for skatteinntekter pr mars er svært usikre. Rådmannen viser til KS sin analyse som viser at  

skattetallene for første kvartal 6,9 % mer enn i samme periode i 2016.   Skatteinntektene i januar og 

februar var skatteinntektene i hovedsak knyttet til inntektsåret 2016, mens skatteinntektene i mars i 

hovedsak er knyttet til inntektsåret 2017.  

For skatteinntektene i mars er veksten fortsatt høyere enn anslått i statsbudsjettet, men veksten er 

klart lavere enn de to første månedene i år. Skatteveksten på årsbasis er i statsbudsjettet anslått til 

1,5 % for kommunene. 

 

Oppdaterte prognoser fra SSB pr februar viser en at nominell skattevekst for Inderøy kommune kan 

bli noe mindre 0,6 %, men totalt sett anslås frie inntekter 100' kroner mindre enn budsjettert, totalt 

385,3 mill. kroner.  

 

Netto finansutgifter forventes som budsjettert. 

 

Kommentarer til virksomhetsområdene 

 

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet pr. virksomhetsområde 

            
Tall i 1000 kroner Regnskap 

2017 
Opprinnelig 
budsjett 17 

Regnskap 
2016 

Forbruk Årsprognose 
avvik 

Politisk virksomhet 1 265 3 687 3 454 34,30 % -100 

Fellesadm. og plan 8 602 29 050 28 500 29,61 % 0 

Oppvekst 48 604 126 949 128 421 38,29 % -2 191 

Helse, omsorg og sosial 62 054 142 404 139 610 43,58 % -1 249 

Kultur og fritid 7 395 16 652 16 090 44,41 % -250 

Eiendom og kommunalteknikk 11 598 34 719 33 317 33,41 % 0 

Vann og avløp -2 616 -588 -2 
 

0 

Diverse fond 649 4 545 1 115 14,28 % 
 Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 1 853 0 0 

  Fellesområde 166 3 102 3 075 5,36 % 794 

Avskrivninger 0 -4 500 -4 894 0,00 % 
 Fellesområde tilleggsbevilgn. 0 5 677 0 0,00 % 
 Sum fordelt 139 570 361 698 348 686 38,59 % -2 996 



Tabell 2: regnskap pr april pr virksomhetsområde 

Politisk virksomhet 

Aktivitetsnivået er noe høyere enn budsjettert. Det anlås et merforbruk på årsbasis på om lag 100' 

kroner. 

Fellesadministrasjon, plan, landbruk og miljø 

Aktivitetsnivå iht. budsjett. 

Oppvekst 

Kommunestyret tilbakeførte rådmannens forslag til innsparingstiltak i grunnskole, totalt kr 1,302 mill. 

til grunnskolene. Rådmannen har fordelt kr 652 000 til grunnskolene og kr 652 000 til oppvekst felles.  

Budsjett for oppvekst felles styrkes for å kunne møte merutgifter til fosterplasserte elever i 

grunnskole i andre kommuner. Likevel ligger utfordringsbildet på ca. 1,7 mill. kroner. 

 

Innen oppvekst er det oppvekst felles og Mosvik skole og barnehage som har størst risiko for 

merforbruk.  

Oppvekst felles Forventes merutgifter/mindreinntekter for fosterhjemsplasserte barn i andre 

kommune. Det er iverksatt ytterligere tiltak for å få informasjon som skal gi grunnlag for bedre 

prognoser, men det vil være en risiko for at det fattes vedtak som medfører endringer i forhold til 

opprinnelig budsjett. Refusjoner til/fra andre kommuner sendes/mottas to ganger pr år  - mai og 

desember. Pr dato er fakturagrunnlag for refusjoner til andre kommuner for 1. halvår under arbeid. 

Rapporteringen baserer seg på et anslag. Utfordringsbildet anslås til om lag 1,7 mill. kroner. 

 

Mosvik skole og barnehage: Utfordringene er spesielt knyttet til barnehagen der antall og 

sammensetning av barn medfører organisering i en to avdelingsbarnehage. Dette for å fylle normkrav 

til bemanning pr barn. Netto utfordringsbildet er pr dato vel 400' kroner.  

Helse, omsorg og sosial 

Bistand og omsorg. Mindreinntekter på vederlag for opphold i institusjon forventes å bli om lag 600' 

lavere enn budsjettert.  

Nav  

Økonomisk sosialhjelp ligger ca. 16 % over gjennomsnittlig jevnt forbruk, men har normalt noe 

høyere forbruk i første kvartal. Merforbruket skal derfor normalt reduseres noe i løpet av andre 

kvartal. Det er iverksatte andre tiltak for å overholde budsjettrammen.  

Kultur 

Merutgifter på 0,250 mill. kr er knyttet til musikkskolen der aktivitetsnivå er for høyt i forhold til 

rammen. Innsparingstiltak for kulturskolen vurderes på nytt etter politisk behandling primo mai 

2017.  

Kommunalteknikk  

Forbruket pr dato tilsier at rammen overholdes. Aktiviteten i første kvartal er bl.a. knyttet til 

planlegging av prosjekter. Det er knyttet noe usikkerhet til husleieinntekter som utgjør 29 % mot 

forventet 33 %. Videre er noe usikkerhet knyttet til store utskiftinger på vaktmestersiden samt 

økonomiske konsekvenser av driftsavtaler knyttet til AKSET for uteområder, service og FDV er ikke 

endelig avklart.   



Næring 

Forbruket er lavere enn gjennomsnittsbetraktningen som er 1/3 av årsbudsjett. Dette er som 

forventet da forbruket erfaringsmessig vil øke i løpet av vår/ sommerhalvår hvor bl.a. sommeravisa, 

Inderøyprofil, Næringskonferanse, bistand til sommerhjelp, beitebetaling langs Børgin osv. inntreffer. 

2017 er første hele år hvor budsjett for Næring – ansvar 600 - blir gjennomført på selvstendig vis. I 
2016 var budsjettet basert på Inderøy2020-programmets oppsett og tidligere år var næring 
sammenslått med miljø og landbruk.  
 

Fellesområder 

Salg konsesjonskraft I opprinnelig budsjett er det lagt inn nettoinntekt på 467'. Anbudet viser at 

kommunen kan forvente 1261. Merinntekt på 794.  

Utgifter til innføring av eiendomsskatt: Påløpt 521' til innføring av eiendomsskatt mot 

budsjettramme på 2 mill. kroner. 

 

 

 

 
 

Som det framkommer har vi et utfordringsbildet på ca. 3 mill. kroner for hele 2017. Det jobbes 

kontinuerlig med oppfølging av de enhetene som har en spesiell utfordrende økonomisk situasjon og 

i denne sammenheng vil også relevante tiltak bli vurdert. Rådmannen skal rapportere om dette også 

framover. 

 

Ansvar Ansvar (T) Regn 27.04 Oppr bud Forbruk Avvik Korr regnskap Forbruk

Årsprognos

e

avvik Enhetsleder

110 Politisk virksomhet 1 250 820 3 687 000 33,93 % 0,97 % -100

120 Sentraladministrasjon 7 650 578 25 414 291 30,10 % 4,80 % 0

130 Plan, landbruk og miljø

942 221

3 536 000 26,65 % 8,25 % 0

8 592 798 28 950 291 29,68 % 5,22 % 0

200 Fellesadm. Skole og barnehage

10 157 109

30 544 977 33,25 % 2,25 % -1 760 Ikke inkl 916 i reserverte bevilgninger. Foreslås omdisponert i 

tertialrapport.

210 Sakshaug skole 5 889 977 13 968 100 42,17 % -6,67 %

211 Sakshaug barnehage

2 501 025

6 983 000 35,82 % -0,32 % 0 Inkl budsjett tiltak fra 1.4 - reduksjon stilling 120000

Forventer red betaling høst 2017 85000

212 Røra skole og barnehage 5 503 234 14 366 000 38,31 % -2,81 %

213 Utøy skole og barnehage 3 488 567 8 117 100 42,98 % -7,48 % 3 100 883 38,20 % Langtidsfravær lønn 202924 + sos utg. Ref 114190

Refusjonsinntekter

214 Mosvik skole og barnehage 3 278 705 7 605 900 43,11 % -7,61 % -430 Tiltak: vakanse fagarb 40 % høst + red 20% pedleder

215 Lyngstad skole og barnehage

3 005 046

7 820 900 38,42 % -2,92 % 0

216 Sandvollan skole og barnehage 5 264 307 13 702 056 38,42 % -2,92 % 0 Tiltak skole for å dekke bhg. 

217 Inderøy ungdomsskole

9 516 363

23 841 000 39,92 % -4,42 % 0 Høyt, men korr for refusjoner forventes balanse. 

Avventer mht ytterligere tiltak.
48 604 332 126 949 033 38,29 % -2,79 % -2 190

310 Bistand og omsorg 37 400 266 95 891 600 39,00 % -4,60 % -600 Mindre vederlagsbetaling. Forutsetter inndekket i rammen.

320 Helse, rehabilitering og barnevern 14 224 580 34 343 000 41,42 % -5,92 % 0 Ikke fått svar på søknad om tilskudd russtilling.

Fastlønn over per.nøkkel

321 Flyktningetjenesten 7 040 661 -24 35,50 % 0 Krav tilskudd innsendt

330 NAV 3 360 588 9 069 200 37,05 % -1,55 % 3 361 0,04 % -650 F 2760 Spare KVP. 130' 

F2810 16% merforbruk øk sosialhjelp, 

(mulig merforbruk 500' )Forbruk skyldes bl.a at komm.avgifter mm 

forfaller i 1. kvartal. Samme forbruk som 16. Forventes å bli noe 

lavere.

F2430 Rus Ikke budsjettert. 279'

Oppfølging F2750 via sosio.

Forventer et merforbruk på omlag 0,5 mill i 2017

Helse, omsorg og sosial 62 026 095 139 303 776 44,53 % -9,03 % -1 250

410 Kultur

7 394 974

16 652 400 44,41 % -8,91 % 7 395 608 -44,41 % -250 Ikke tatt hensyn til politisk sak som fremmer innsparingstiltak. 

Skal dermed gå i balanse 31.12.

510 Kommunalteknikk 11 598 414 34 719 000 33,41 % 2,09 % 0

520 Vann -1 726 214 200 0

521 Avløp -889 819 0 0

Vann og avløp -2 616 034

600 Næring 643 728 4 430 000 14,53 % 20,97 % 0 Forbruk normalt lavere enn 33% på dette tidspunktet.

700 Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 1 852 779 0 0

800 Fellesområde inntekter -131 763 859 -390 896 000 33,71 % 1,79 %

790

Konsesjonskraft 2224-963=1261. merinntekter 794'

Innføring eiendomsskatt = 2000 utgifter regnskapsført på 810.

810 Fellesområde diverse 12 686 555 35 027 000 36,22 % -0,72 %

Sum felles -119 077 304 -355 869 000 790

820 Avskrivninger 0 -4499700 0,00 % 0,00 % 0 Mulig at dette kan gi noe merinntekt

830 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 5677000 0,00 % 0,00 % 0

-3 000



På generelt grunnlag må det imidlertid nevnes at den regnskapsmessige situasjon synliggjør det 

utfordringsbildet vi har i organisasjonen pr. i dag. Rådmannen vurderer det slik at man over det hele 

har en tilfredsstillende økonomistyring, men at rammene er såpass marginalt, at faren for å få et 

overforbruk er stor. 

 

I det videre vil rådmannen imidlertid fortsatt ha sterk økonomifokus. Dette vil si at han kommer til å 

ære restriktiv til utgifter som man ikke har tatt høyde for i budsjett 2017. 

 

Status omdisponering Sakshaug skole 

Inderøy kommune er i ferd med å starte ombygging av 1. og 2. etasje i Gulbygget for å tilpasse 

arealene til Flyktningetjenesten og Tindved Kulturhage AS. Det har pågått en prosess siden slutten av 

mars 2017 med å vurdere muligheten for å etablere Dans i Trøndelag i Gulbygget, men dette krever 

så omfattende tilpasninger med kostnader at konseptet flyttes ut av Gulbygget og til Grønnbygget 

alternativt å bygge en dansesal/ boks bak Gulbygget. Uansett plassering skal dansesal omsøkes 

Kulturrådet primo juni for finansiering. Innflytting Flyktningetjenesten er bestemt skal skje innen 

10.08.17. Pr. dato har Motorsykkelklubben Mot Mobbing flyttet inn i tilfluktsrommet under 

Grønnbygget. Dette har blitt ryddet og pusset opp siden jul/ nyåret. Andre aktører som skal etablere 

seg ved Sakshaug skole har vært holdt orientert av Tindved. Ny kontaktperson hos Tindved 

Kulturhage AS er Anne Lein Kristiansen. Hun ble ansatt 01.04.17 og vil få ansvaret for Tindved sin 

satsning på Inderøya. Tindved Kulturhage AS er ferdige med sine plantegninger i løpet av uke 19 og 

tilpassing av lokaler kan deretter skje samtidig med at Flyktningetjenesten får tilpasset sine lokaler 

som består av 2. etasje samt gamle lærerværelser med tilgang på rom i underetasjen. Tilpassing/ 

bygging er planlagt oppstartet i løpet av første halvdel mai 2017 hvor Tindved sannsynlig vil være den 

andre leietaker som flytter inn i Gulbygget. 

Inderøy kommune har vært i kontakt med Tele-Com Midt-Norge for å legge til rett for bredbånd og 

nettkapasitet til de som ikke skal kobles på vårt offentlige nett som allerede er installert. 

 

 

Framdriftsplan valg 

Stortingsvalget avholdes mandag 11. september. Det er ingen endringer i kommunens 

stemmekretser fra tidligere valg.  

 

Kommunens valgstyre har det overordnede ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på 

kommunalt nivå. Kommunestyret valgte i møtet 24.04.2017 at formannskapet skal være valgstyre, 

med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.  

 

Rådmannen jobber nå med rekruttering av valgmedarbeidere. På hvert stemmested skal det 

oppnevnes et stemmestyre som administrerer stemmegivningen. Forslag til medlemmer av 

stemmestyrer blir fremmet for valgstyret 9. juni. Opplæring av stemmestyrene planlegges 

gjennomført den siste uken før valget.  

 

Rådmannen har lagt en overordnet plan for gjennomføring av valget, inkludert saker til behandling 

for valgstyret.  Kommunens administrative ressurser deltar på valgopplæring i regi av 

valgdirektoratet. Siste samling i denne opplæringsrunden er i slutten av mai. Det er foretatt en 

gjennomgang av kommunens valgutstyr, og nødvendige bestillinger er gjort.  



 

Det vil bli fremmet sak til valgstyret 9. juni om den praktiske gjennomføringen av valget. Herunder vil 

det foreslås løsninger for tidligstemmegivning, som foregår fra 1. juli, og forhåndsstemmegivningen 

som starter 10. august. Rådmannen vil i denne saken også foreslå hvordan informasjon skal gis til 

kommunens innbyggere om valget.  

 

 

 

Samarbeid med Naboer AB 

«1718-markering»  

Ingen manns land 

20.03.2017 Møte med Naboer AB i Åre. 

 

Oppsummering vurdering av dette møtet 

«Fred i 300 år» er bakgrunn/arbeidstittel på et mulig interregprosjekt. 

- Hovedarrangementet blir 18.08.2018 på Kristiansten Festning, med blant annet 

representanter fra begge Kongefamiliene 

- Flere mindre prosjekt kan inngå i interreg.prosjektet  («storprosjektet») 

Forutsetning for å kunne bli en del av «storprosjektet» er: 

o Naboer AB må være med i planleggingen 

o Det må være aktører fra begge land 

o Det må være rettet mot publikum fra begge land  

- Lennart i Naboer AB er kontaktperson (Han kjenner «ingen manns land» godt fra før). 

- Hans søknadsfrist for interregprosjekt er i august 2017. Han vil ha våre planer i god tid før. 

(Han fikk vår prosjektbeskrivelse av mars 2017 og utkast til budsjett med ramme på 1,2 mill) 

 

Hvis vi blir en del av «storprosjektet» antydet Lennart vi eventuelt kan få: 

- Hjelp/tilskudd til Markedsføring. Mulighet til å vise en «trailer» el. lign på forhånd 

- Hjelp/tilskudd til Skoleopplegg 

- Evt. annet 

 

 

 

Status bredbånd 

Vuddugrenda har allerede startet opp med graving på privat grunn hvor dugnadsinnsats er kalkulert 

kan skje. Oppstart fra NTE er i gang hvor de starter med graving fra skolene og inkluderer også fiber 

til Sakshaug skole i et trekkrør som allerede ligger under FV 761. Her trengs kun ekstra fiber for å 

etablere eget nett beregnet for næringsliv og aktører som ikke får anledning til å koble seg på det 

offentlige nettet.  

 

Inderøy kommune hadde et møte med NTE som leverandør samt deres underleverandør av 

gravetjenester med kontaktpersoner i Vuddugrenda. Resultatet av møtet var positivt og vi 

konstaterer at prosjektet i Vuddugrenda er i gang og forventer at vi skal være ferdige med prosjektet 

innen angitt frist: 01.09.17. 



 

Stokkan/ Letnesgrenda har blitt prioritert i arbeidet med å intensivere innsatsen for økt digitalisering 

av kommunen. Samarbeidet og samhandling mellom kommune og kontaktpersoner med næringsliv i 

grenda har fungert godt. Vi er i ferd med å avslutte søknadsbehandling hvor 20 vedlegg vil bli 

presentert sammen med søknaden. Søknad sendes Nkom i løpet av onsdag 03.05.17 hvor resultatet 

av vår dialog med Stokkan/ Letnesgrenda har bidratt til en best mulig søknad. Vi trekker også veksler 

på jobben som er gjort så langt med tanke på bedret mobildekning for grenda, men også med et 

potensiale for andre siden av fjorden med en oppgradering av sender til Ørdalen. Dette er planlagt 

gjennomført, men ikke inkludert i søknaden fordi det vil gjøre søknaden dårligere pga. av at 

gjennomsnittskostnader heves. Dette er et bevisst valg fra kommunens side som også grendalaget er 

orientert om. En annen tilleggseffekt av nytt bredbånd i Vuddugrenda, er å legge trekkrør fra øverst i 

bygda og ned til Grønnesby med tilhørende noder hvor veier krysses slik at vi tar høyde for 

framtidige utbygginger som ikke er inkludert i planene per dato. Dette fordi det er kostnadseffektivt 

å gjennomføre når vi har tilgang på eksterne aktører og ressurser som deltar i prosjektet i 

Vuddugrenda. 

 

Straumen – Vang har fått en påtegning over 80 % som utløser en utbygging. Her har 5 av 6 områder 

klart å mobilisere på en utmerket måte. Vi vil avslutte med en tilbudsrunde til de som enda ikke har 

tegnet seg for nytt bredbånd. Resultatet er uansett å betrakte som utbyggingsklart siden vi har en 

dekning på over 80 %. De som velger å ikke knytte seg til bredbånd i denne omgang, vil bli hensyntatt 

når vi gjennomfører prosjektet med ny fiber, nodeskap osv. uten at kommunen tar ansvar for å legge 

bredbånd til husvegg. Dette vil være en kostnad som hver i sær må selv bekoste den dagen de ønsker 

å knytte seg til bredbånd etter at prosjektet er avsluttet. 

 

 

Status Vangen 

Orienteres om i Formannskapet 


